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pag. 31, regel 5, lees: "... van het in tabel 1.2. weergegeven..."

pag. 81, regel 17, lees: "...een uitermate belangrijke vmagstelling..."
pag. 93, tabel 3.1., kolom  2, i.p.v. "afstand gedaan", lees: "afstand"
pag. 94, regel  14, lees: "...Inderdaad brengt  70% dit plan..."

pag. 109, regel 2, lees: "...opgenomen. (Zie voor de betekenis der variabelennummers tabel 3.5. op
pag. 119). Schematisch..."

pag. 130, tabel  3.9.:
- de pad-coefficient tussen variabele  3 en variabele 14 bedraagt:  0.14.

-  lees  in het blokje dat variabele 18 weergeeft:   "plan  m.b. t.  het  kind:  kind tij zich/anders"
pag. 141, tabel 3.20: i.p.v. "27", lees: "28"

pag. 141, regel 6 van onder, lees: "...in tabel 3.20. de teruggang..."
pag. 141, regel 3 van onder, lees: "...Uit tabel 3.21. blijkt echter..."

pag. 154, regel 7 van onder, lees: "...Nederland. 14% Noemt de..."

pag. 154, regel 5 van onder, lees:  ".. 21 tegenover,  dat..."

pag. 154, regel 2 van onder, lees: "...Nederland: 3%.."

pag. 157, regel 1, lees: "...eenzaamheidsproblematiek: 56%.."

pag. 187, regel 25, lees: "...oplevert. Voor alleenstaanden is dit percentage significant hoger dan voor
niet-alleenstaanden. Men mag...

"

pag. 201, regel 20, lees: "...tabellen (5.2. t/m 5.4.) verschaffen..."

pag. 201, regel 6 van onder, lees: "...te noemen: 71%van hen..."

pag. 207, regel 3, lees: "...verhouding dezelfde..."
pag. 221, regei 6, lees: "...soorten van activiteiten..."

pag. 223, regel 1, lees: "...activiteiten. Ten.. "
"

pag. 226, regel 1, lees: "...(gamma) is aangegeven...

pag. 228, regel 15, lees: "...maken even vaak..."

pag. 243, regel 14 van onder, lees: "...is in 20%van..."

pag. 248, tabel 6.6., i.p.v. "N - 72", lees: "N - 69"
pag. 249, regel 9, lees: "...waarom niet ? (zie tabel 6.7.)."

pag. 257, tabel 6.9.: i.p.v. "72", lees: "74"

pag. 262, regel 23, lees: "...6.11. blijkt dat..."
pag. 262, regel 30/31, lees: "...relatie niet positiefi dan erkent..."

pag. 263, regel l van onder, lees: "...Tabel 6.12. laat zien..."

pag. 265, tabel 6.13.: (*) komt te vervillen

pag. 268, regel 11, lees: "...22%zou thans..."

pag, 268, regel 23 t/m 25, lees: "...Vooral voor niet-alleenstaande ongehuwde moeders voorziet het in
een behoefte: bijna 80% brengt het kind daar geregeld onder. AUeenstaanden brengen hun
kind in  54% van de gevallen onder  in een kinderopvangplaats. Maar daarnaast..."

pag. 268, regel 3 van onder, lees: "...verbroken: 69%.."

pag. 273, regel 4, lees: "...daarover op het..."
pag. 273, regel 4 van onder,  lees: "... tekort aan voldoende financidle... "

pag. 279, regel 3, lees: "...en woont 11%op 66n..."

pag. 302, regel 15, lees: "...slechts 13%van de..."

pag. 312, regel 12/13, lees: "...varimax rotatie-programma ook.."

pag. 347, regel 12, lees: "...voor niet-alleenstaanden 35%.."

pag. 347, regel 19, lees: "...ervaren: 26 vs. 48% Eveneens..."

pag. 349, regel 11, lees: "...nemen. 76%Geeft te kennen..."

pag. 354, regel 1, lees: "...slechts 13%van de..."
pag. 355, regel 1/2, lees: "...de overigen zijn op..."

pag. 355, regel 8, lees: "...sprake (59%), maar..."

pag. 355, regel 9, lees: "...is (36%). Bij..."
pag. 370, regel 3, lees: "...nog steeds 48%.."

pag. 370, regel 4, lees: "...de ouders, 1 7% is anderszins..."
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VOORWOORD

De beste definitie van een voorwoord is, dat het een nawoord
is. En meestal is het ook een dankwoord. Wellicht beseft elke
onderzoeker pas na voltooiing van zijn werk, hoeveel mensen

er daadwerkelijk hebben meegeholpen aan het tot stand komen

daarvan. Uiteraard geldt dat op de eerste plaats de opdracht-
gever tot het verrichten van het onderzoek, het Ministerie

van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, die samen
met de vakgroep "demografie en prognosetechnieken" van de
Faculteit der Sociale en Sociaal-Culturele Wetenschappen van

de Katholieke Hogeschool, en samen met het Koningin Juliana

Fonds deze studie mogelijk maakte.

Toen - op dat moment nog dr., thans prof. dr. - Godefroy in

1961 zijn sociaal-statistische beschrijving van de buiten-

echtelijke geboorte in Nederland publiceerde, zal hij niet
vermoed hebben dat hij daarmee een reeks van verdere studies
op dat terrein opende. Na hem hebben Vermunt en Wagenaar-

Hardon, en vanaf ongeveer 1970 de auteur van de thans voor-

liggende studie, verschillende publicaties het licht doen

zien, zodat op dit moment welhaast van een IVA-traditie kan

worden gesproken. Ik ben dan ook van mening dat ik op de
eerste plaats dank verschuldigd ben aan de IVA-medewerkers

die ik zojuist met name noemde: zonder hun inspanningen was
deze studie ondenkbaar geweest.
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Wanneer ik in gedachte nog eens terugblader in het scenario

van het onderzoeksverloop, dan herinner ik mij de wat moei-

zame start die het project kende, toen voor de eerste keer

de confrontatie plaats vond tussen de onderzoeker en de

werkers in het veld van de ongehuwde moederzorg. Waarschijn-
lijk zijn mijn onervarenheid als onderzoeker, mijn onbekend-

heid met het maatschappelijk werk, en hun onwennigheid tegen-

over het sociaal onderzoek, voor deze "koude start" verant-

woordelijk geweest. Feit is, dat de zaken zich daarna duide-
lijk ten goede keerden, mede door de instelling van een werk-

groep uit het veld, bestaande uit dhr. Sluyter, mevr. Van

Xanten en mevr. De Vogel. Zij slaagden erin het vertrouwen
van het veld te winnen.

Ik ontmoet in het draaiboek de werkgroep die werd ingesteld

in het kader van een proefonderzoek dat ten behoeve van de

follow-up-studie werd verricht onder de ex-clionten van -

wat toen nog heette - het Katholieke Bureau Moederhulp te

Amsterdam. De heren Heijmans, Hillige en Van Kordelaar, en

mevr. Nieuwendijk leverden een substantiole bijdrage aan het

tot stand komen van het proefonderzoek. De maatschappelijk

werksters van genoemd bureau waren zo bereidwillig de - te ? -

lange interviews af te nemen.

Een cruciale rol was in de onderzoeksopzet toebedacht aan de

maatschappelijk werkenden van de bureaus voor de ongehuwde

moederzorg. Hun belangrijkste taak bestond eruit de potenti-

ele respondenten te motiveren tot deelname aan het onderzoek,
hetgeen temeer soms geen eenvoudige opdracht was omdat de

rol van hulpverlener en die van medewerker aan een onderzoek

wel eens tegengestelde belangen in zich konden bergen. Ik ben

hen erkentelijk voor de wijze waarop zij zich van hun taak

hebben gekweten.

Een studie als deze is uiteraard onmogelijk zonder de mede-
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werking van personen die bereid zijn van hun ervaringen

mededeling te doen. Ik ben hen dankbaar voor het feit dat

zij dit hebben willen doen, soms onder voor hen minder ide-

ale omstandigheden, en met een grote openhartigheid. Niets

zou ik een groter bekroning van deze studie achten dan dat

de resultaten ervan uiteindelijk een gunstige invloed zouden

uitoefenen op hun situatie, en op de situatie van hen, die

nog in vergelijkbare omstandigheden terecht zullen komen.

Langzaam kom ik toe aan degenen die voor nog langer tijd en

nog meer intensief aan het project richting en gestalte heb-

ben gegeven. Ik doel daarmee vooral op de begeleidingscom-
missie die ten behoeve van het onderzoek in het leven werd

geroepen, en die was samengesteld uit vertegenwoordigers van

de opdrachtgever, te weten de heren Brandsma (eerder Van

Praag) en Verwei; van het veld, te weten de heer Niessen en

mevr. Warners, en van de Katholieke Hogeschool, te weten de

heren Godefroy en Stouthard. Ik kan hen alleen maar dankbaar

zijn voor de wijze waarop zij mij behulpzaam zijn geweest,

in wetenschappelijk zowel als in practisch opzicht, en voor

de uiterst royale en loyale houding waarmee zij zich "for
worse and better" steeds achter het onderzoek - en achter de

onderzoeker - hebben opgesteld.

De naam van Godefroy is reeds enige malen gevallen:  als ini-

tiator van het IVA-onderzoek op het terrein van de buiten-

echtelijke geboorte, en als lid van de begeleidingscommissie.

Vanaf het prille begin van het onderzoek heeft hij mij met raad

en daad bijgestaan; soms sturend, soms bemoedigend, steeds cri-
tisch (maar constructief) volgend. Naarmate het werk vorderde

namen de frequentie en de intensiteit van onze contacten toe.

Ik ben hem zeer erkentelijk voor de "wetenschappelijke hou-

ding" die hij bij mij tot leven wist te wekken, en voor de

deskundigheid en de routine die hij in het project inbracht,

vooral juist op die momenten waarop daaraan de meeste behoefte
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bestond. Ik reken het tot een eer hem mijn leermeester te

mogen noemen.

Mijn co-promotor Dumon dank ik voor de zeer ter zake  doende

critische opmerkingen die hij bij de oorspronkelijke tekst

plaatste, en voor de wegen die hij ter verbetering wist aan

te geven. Ondanks de communicatieproblemen die het gevolg

waren van zijn verblijf in de Verenigde Staten, heeft het

project door zijn waardevolle adviezen essentieel aan kwali-

teit gewonnen.

Veel dank ben ik ook verschuldigd aan Hein Tilborghs, die

- vaak op de meest onmogelijke uren - op zeer accurate wijze

zorg droeg voor de technische verwerking der gegevens. In de
tijd waarin wij verblijf hielden op kamer B 723 heeft hij

me enigszins vertrouwd weten te maken met de wijze van om-

gaan met de computer.

Mijn  collega' s  van de vakgroep "demografie en prognosetech-
nieken" van de Hogeschool, en van de sectie "welzijn" van

het IVA, ben ik erkentelijk voor de stimulerende collegiali-

teit die ik van hen heb ervaren. Ik dank in het bijzonder
ex-collega Jan Janssens, die in methodologisch en onderzoeks-

technisch opzicht vaak mijn steun en toeverlaat was; de wijze
waarop hij dat was, is uniek te noemen: plezierig, en onder

het motto: alles is relatief. Zeer verhelderend waren voor

mij de discussies die ik met Robert Lafaille en Wally Nele-

mans mocht voeren over theoretisch-wetenschappelijke aange-
legenheden. Kees Vermunt en Ad Vossen dank ik voor het be-

grip dat zij wisten op te brengen voor de situatie waarin ik

verkeerde; zonder plichtplegingen waren zij bereid een aantal
taken, de vakgroep betreffende, zorgvuldig uit mijn buurt te

houden.

Op correcte wijze hebben de typistes van IVA en Hogeschool

steeds zorg besteed aan de uiterlijke vormgeving van concept-
teksten, tussenrapporten, brieven, vragenlijsten, codeboeken,
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en nog veel meer. Ik breng dank aan Hetty Arts, Hel&ne van

Diemen, Ans Kooyman, Joyce Meeng en Els Mees; en in het bij-

zonder aan Marian de Jong die het uittikken van de defini-
tieve tekst op uiterst snelle en accurate wijze voor haar

rekening nam. Bram Wesdorp dank ik voor het aandeel dat hij

had in het tot stand komen van het werk, en Ad van Helfteren

voor het verzorgde tekenwerk.

Een meelevend "thuisfront" is ter ondersteuning van het mo-
reel van de onderzoeker onontbeerlijk. Mijn ouders, broers

en zussen, en ook degenen die via hen en via mijn vrouw van

mijn directe familie deel zijn gaan uitmaken, dank ik voor

de warme belangstelling die zij steeds voor mijn werk hebben
betoond. Meest tekenend voor hun meeleven is wellicht de

uitdrukking die mijn moeder pleegt te hanteren bij het aan-

vatten van een wat lastig karwei: ge houdt de kop maar om-
hoog :

Rolconflicten zijn niet het monopolie van alleenstaande ouders.

Het schrijven van een dissertatie, bijvoorbeeld, door een van

de huwelijkspartners biedt ook gehuwde ouders een gegarandeer-

de mogelijkheid lijfelijk met het fenomeen kennis te maken.

Mijn vrouw Maria moet zich stellig kunnen inleven in het rol-

lenpatroon van de alleenstaande moeder met een part-time baan:

een echtgenoot had zij soms nauwelijks, en haar twee kinderen
thuis, plus haar 40 zesde-klassers op school, des te nadrukke-

lijker. Ik heb bewondering voor de blijmoedigheid waarmee zij

alles wist op te vangen, en dank haar voor de steun die zij

daarnaast voor mij nog wist te betekenen. Aan Eline en Caro-

lien beloof ik dat dat uitstapje naar de Efteling nu beslist
komt, en nog veel meer .....
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HOOFDSTUK 1: HET ONGEHUWD MOEDERSCHAP; EEN TERREINVER-

KENNING

111,_Inlei91-ng

"De traditionele bestemming die de gemeenschap voor de vrouw

heeft weggelegd is het huwelijk. Ook nu nog is het meren-

deel van de vrouwen getrouwd of getrouwd geweest, van plan

te trouwen of lijdt eronder niet getrouwd te zijn. De onge-

huwde vrouw wordt bepaald met betrekking tot het huwelijk

of ze nu teleurgesteld is in, zich verzet tegen, of zelfs
onverschillig staat tegenover deze instelling ..... Zij moet

een gladde ring aan haar vinger dragen om haar volle per-

soonlijke waardigheid te veroveren en aanspraak te kunnen

maken op al haar rechten. En moederschap in het bijzonder

wordt slechts gerespecteerd bij de getrouwde vrouw; de on-

gehuwde moeder blijft een steen des aanstoots en het kind

betekent voor haar een zware handicap" (1). Aldus De Beau-

voir in haar klassieke werk over de bevrijding van de vrouw
"La  deuxi&me  sexe".  Komt  in  dit werk  over de positie  van  de

vrouw in onze samenleving de niet-gehuwde moeder slechts

zijdelings ter sprake, auteurs die laatstgenoemde categorie

als onderwerp van studie nemen, spreken zich uiteraard meer

direct over haar uit. Het meest kernachtig is wel de aanhef

bij een artikel van Pakter en Nelson: "The problem  of  the
unmarried mother is not hers alone. It is also that of the

child and the community" (2). En dat lijkt ons niet alleen

1



een kernachtige, maar bovendien een juiste weergave van de

feiten: ongehuwd moederschap is in onze cultuur een pro-

bleem, waarbij verschillende partijen zijn betrokken. Welke

partijen en in welke zin problematisch, zal in de loop van

deze studie blijken.

Dit hoofdstuk is gewijd aan de plaatsbepaling van het onder-

zoek en wel gezien vanuit een drietal invalshoeken. Op de

eerste plaats wordt het onderzoek geplaatst binnen het so-

ciaal-wetenschappelijk onderzoek dat op het terrein van

voorechtelijke zwangerschap en geboorte is verricht. Ver-

volgens zal de ontwikkeling worden beschreven, die loopt

van een sociaal-statistische benaderingswijze naar een be-

klemtonen van sociologische en sociaal-psychologische as-

pecten van het ongehuwd moederschap. Waarna tenslotte de

plaats van dit vervolgonderzoek - want dat is het - aan de

orde zal komen als onderdeel van een langlopend project,

getiteld "Ongehuwde moeders in Nederland" .

1.2. De geschiedenis van het onderzoek onder ongeh9y e

 oeders

Wie zich op de hoogte stelt van de wijze waarop in de loop

der jaren over het verschijnsel van het ongehuwd moeder-

scnap is gedacht en geschreven, zal ongetwijfeld begrip op

kunnen brengen voor een op het eerste gehoor cryptisch

klinkende uitspraak van een van de meest belangwekkende au-

teurs op het terrein van de buitenechtelijkheid: "veel is

geschreven, weinig is bekend"   (3) . Roberts, de auteur  in

kwestie, merkt op dat het ongehuwd moederschap traditioneel

een probleem was dat de exclusieve aandacht had van moralis-

ten en juristen. Van moralisten, omdat het verschijnsel

direct reminiscenties opriep aan sexualiteit en dus aan

zonde, schuld en boete. Van juristen, omdat dezen het tot

hun taak rekenen de verhouding tussen het onwettig kind en
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zijn ouders, en die tussen de ouders, rechtens te regelen.

Uiteraard is de aandacht die door beide groeperingen aan de

dag wordt gelegd een zeer selectieve. De moralist beperkt

zijn bijdrage tot toetsing van een bepaald verschijnsel

(bijvoorbeeld dat van het ongehuwd moederschap) aan door

hem als'juist, of goed, of passend gekwalificeerde opvat-

tingen (meestal samenvallend met de heersende moraal). Op

basis daarvan tracht hij dan te komen tot een uitspraak over
de toelaatbaarheid van het betreffende verschijnsel. En wat

de bijdrage van de jurist betreft volstaat een citaat uit

het werk van Overdiep (4), waar deze het recht omschrijft

als "..... slechts de smalle top van een pyramide, waarvan

een zo volledig mogelijk onderzoek van de feitelijke verhou-

dingen, waarop de rechtsfiguren zijn gericht, de brede ba-
sis vormt". De basis van de pyramide rekent de auteur der-

halve - terecht - niet tot het arbeidsterrein van de jurist.

Men mag stellen dat er tot op late datum weinig of geen po-

gingen ondernomen werden om de sociale, psychologische en

economische krachten te begrijpen die verantwoordelijk zijn

voor het ontstaan van de van het normale patroon afwijkende

positie van de ongehuwde moeder en haar kind. Roberts is
van mening dat de eerste pogingen om het ongehuwd moeder-

schap te bestuderen als een probleem, waaraan sociale fac-

toren ten grondslag kunnen liggen, eerst dateren van het
begin van onze eeuw. Tot aan die periode was de meest gun-

stige houding ten opzichte van de ongehuwde moeder die,

welke haar voedingsbodem vond in de liefdadigheid, geba-

seerd op medelijden en op - ondanks alles - de verheerlij-

king van het moederschap. Deze houding was christelijk ge-

inspireerd en kon daarnaast ook steun ondervinden vanuit de

opkomende beweging rond de "sociale kwestie" en vanuit de
eerste golf van de vrouwenemancipatie. Voor ons land maakt

Romein melding van de oprichting van o.a. de Vrouwenbond
tot Verhoging van het Zedelijk Bewustzijn en van een Neder-
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landse afdeling van de Union Internationale des Amis de la
Jeune Fille.De onqehuwde moeder..... "werd onder de geval-
lenen gerekend en als zodanig wel liefderijk, maar vooral

streng behandeld". Meer progressief was de Bond voor Moeder-

bescherming, die niet de redding van zondaressen, maar een

hervorming van de sexuele ethiek ten doel had. In de hulp-

verlening aan ongehuwde moeders (bijvoorbeeld bij de Hel-
dring-gestichten) echter was deze laatste filosofie van

weinig betekenis (5).

Verschillende auteurs hebben getracht in de na 1890 toene-

mende stroom van geschriften over het ongehuwd moederschap

enige ordening aan te brengen. Kronick (6) onderscheidt in

een "geschiedenis van het onderzoek" een viertal perioden
waarin steeds een nieuwe stroming richtinggevend is geweest
voor de aard van het verrichte onderzoek.

1.   In het begin van de twintigste eeuw wordt voor het eerst

de vraag naar het ontstaan van het ongehuwd moederschap

op meer systematische wijze dan voorheen aan de orde

gesteld. Ongehuwd moederschap wordt in verband gebracht

met fouten van het individu op mentaal gebied (zede-

loosheid) en met genetische factoren (geestelijke on-

volwaardigheid)  (7).

2.   De jaren '30 staan in het teken van de economische

crisis. De aandacht gaat uit naar de typische milieu-

omstandigheden van de ongehuwde moeder. Deprivatiever-

schijnselen (het gebroken gezin, financi@el-economisch

achterblijven, desintegratie in de woonwijken) veroor-

zaken vormen van sociaal-afwijkend gedrag, waaronder

het ongehuwd moederschap (8).

3.   Vanaf ongeveer 1940 is er een groeiende interesse te

constateren in de cultuur waarbinnen het ongehuwd moe-
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derschap optreedt. Van belang is de culturele anthro-
pologie die het bestaan van (sub)culturen vaststelt,
waarin de normen en waarden zodanig zijn dat het ver-
schijnsel wordt geaccepteerd. Als voorbeelden daarvan

kan men noemen het CaraIbisch gebied en de negercul-
tuur in de Verenigde Staten (9).

4.   Na 1950 valt de nadruk op psychologische en psychia-
trische gedragstheorieon. Zeer bekend in dit verband
is een term geworden van Lefeldt, de "wilful exposure
to unwanted pregnancy" (10). Daaronder wordt verstaan
dat de vrouw via het ongehuwd moederschap een wellicht
onbewuste, maar wel gerichte poging doet een onver-
werkt psychisch conflict tot een oplossing te brengen.

In grote lijnen komt deze indeling overeen met die van Vin-
cent (11) die de opeenvolgende onderzoeksperioden karakteri-
seert als "fashion changes of different theories and descrip-
tions". Hij voegt bovendien aan de indeling van Kronick een
vijfde, meest recente periode toe, waarin vooral belangstel-

ling aan de dag wordt gelegd voor de maatschappij, voor de
processen die zich daarbinnen afspelen en met name voor de
tegenstellingen binnen het normen- en waardenpatroon zelf.
Wij gaan daar nog nader op in.

1.3. De psychologische en de sociologische visie

1.3.1. Inleiding

Aan het begin  van hun "Unwed motherhood" doen Bowerman,
Irish en Pope verslag van een zeer uitgebreide literatuur-
studie, die de basis vormt voor de probleemstelling en de
hypothese-vorming van hun eigen onderzoek (12). Het wordt
degene die daarvan kennis neemt, duidelijk dat de door
Kronick en Vincent onderscheiden perioden zich minder scherp
laten afbakenen dan door deze beide auteurs wordt gesugge-
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reerd. Wanneer men afziet van een indeling in perioden, dan

zijn in de verschillende benaderingswijzen twee hoofdstro-

mingen te onderscheiden. De ene stroming neemt het individu

als uitgangspunt, terwijl in de andere het waarden- en nor-

menpatroon van de samenleving centraal staat. Aanhangers
van het eerste standpunt duiden wij verder aan als verde-

digers van de psychologische, aanhangers van het tweede

standpunt als verdedigers van de sociologische visie.

Men zij er zich van bewust dat het bij deze indeling gaat
om een zeer globale aanduiding. In dat verband zijn twee

opmerkingen noodzakelijk. Op de eerste plaats wordt de psy-

chologische visie niet alleen verdedigd door psychologen
(maar bijvoorbeeld ook door psychiaters); en de sociologische

visie niet alleen door sociologen (maar bijvoorbeeld evenzeer

door cultureel anthropologen). Op de tweede plaats zijn niet

alle psychologen en psychiaters te beschouwen als vertegen-

woordigers van de psychologische visie; en niet alle socio-

logen en cultureel anthropologen als vertegenwoordigers van

de sociologische visie.

Beide denkwijzen zullen in het nu volgende enigszins ideaal-

typisch worden behandeld. Enerzijds impliceert dit , dat

standpunten soms gechargeerd worden weergegeven, maar ander-

zijds, dat de duidelijkheid erdoor wordt bevorderd. Wij ne-
men thans eerst de psychologische visie in beschouwing.

1.3.2. De psychologische visie op het ongehuwd moederschap

Eerder dan de socioloog heeft de psychiater zich beziggehou-

den met de problematiek van de ongehuwde moeder, niet alleen

via het onderzoek, maar ook - en op de eerste plaats - als

hulpverlener. Het is duidelijk dat het ons thans niet gaat

om de psychiater in zijn laatstgenoemde kwaliteit, maar dat

hier zijn onderzoeksactiviteiten centraal staan. Men moet
zich echter wel realiseren, dat het 66n niet geheel van het
ander te scheiden is: opvattingen over de beroepsuitoefe-
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ning blijken duidelijk van invloed te zijn op de visie op

het ongehuwd moederschap en langs die weg ook op de verta-

ling van het probleem in termen van onderzoek.
Binnen de psychologische visie moet men twee richtingen

onderscheiden: de ene kan worden omschreven als de psycho-

pathologische, de ander als de sociopathologische opvatting.

De betekenisinhoud van en het onderscheid tussen beide op-

vattingen en onze kritiek daarop, wordt in het nu volgende

uiteengezet.

1.3.2.1. Pe_Esychop-ath-9-1951iscbe_9BY-atting

De psychopathologische visie gaat ervan uit, dat het onge-

huwd moederschap een symptoom is van een emotionele stoornis

en derhalve psychodynamisch moet worden verklaard. Het onge-

huwd moederschap heeft in deze opvatting een bijzondere be-
tekenis: het is een poging van de persoonlijkheid om een

niet-verwerkt conflict op te lossen. Vanuit de literatuur
zijn een aantal voorbeelden te verzamelen die de uitgangs-

punten van deze beschouwingswijze duidelijk naar voren
brengen.

Zo zegt Young (13) in haar studie, dat - op een enkele uit-

zondering na - iedere ongehuwde moeder tot haar gedrag wordt

gemotiveerd door de onbewust gekoesterde wens naar een kind,
welke wens vooral tot stand komt onder invloed van de ver-

houding tot haar ouders. Dit laatste aspect maakt zij met

name expliciet in een artikel (14), waarin zij zich de vraag

stelt welke combinatie van factoren en omstandigheden en

welke persoonlijkheidsproblemen ten grondslag liggen aan het

ongehuwd moederschap. Zij richt haar aandacht op zaken als:

de dominerende moeder, de dominerende vader, zelfbestraffing,

wraakoefening op de ouders, etc. Een citaat moge dienen ter
illustratie van haar visie: "All of these girls, unhappy and
driven by unconscious needs, had blindly sought a way out of
their emotional dilemma by having an out-of-wedlock child".
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Trout (15) stelt: "We recognize unmarried motherhood as a

symptom of a more pervading personality disturbance" en
Kasanin en Handshin (16) zijn van mening dat "these preg-
nancies represent hysterical dissociation states in which
the girls act out their incest phantasies as an expression

of the Oedipus situation".

In zijn veel geciteerde boek, uitgebracht in het kader van

de World Health Organization, komt Bowlby (17) tot de con-

clusie, dat de mannen en vrouwen die onwettige kinderen

voortbrengen, emotioneel gestoord zijn: "..... the girl who

has a socially unacceptable illegitimate baby, often comes

from an unsatisfactory family background and has developed

a neurotic character, the illegitimate baby being in the

nature of a symptom of her psychological ill-health".

Ook het werk van Binder (18) uit 1941, het eerste standaard-
werk op het terrein van het sociaal-psychologisch onderzoek

met betrekking tot het ongehuwd moederschap, laat zich in

deze richting uit. De ongehuwde moeder is geen represen-

tante van de gemiddelde vrouw in de samenleving: in een ge-

stoorde en chaotische relatie groeit zij op tot het meisje

dat als het ware tot het ongehuwd moederschap is voorbestemd.

In de literatuur die wat meer up-to-date is komt de psycho-
logische visie eveneens naar voren. Pochin (19) constateert

dat geslachtsverkeer en conceptie twee zaken zijn, die dank-

zij het bestaan en de verspreiding van anticonceptionalia

van elkaar kunnen worden losgekoppeld. Maar naar haar me-

ning speelt in het geval van de ongehuwde moeder zeer vaak
de onbewuste wens van de vrouw naar een kind een beslissen-
de rol: "Thanks to contraceptives  one  can  have the first
(intercourse) with little risk for the second (conception);

but many potential unmarried mothers seem to be unconsciously

looking for conception without intercourse ..... when Brenda
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is getting ready for the dance on Friday-night she would

not dream of protecting herself against Ken's advances. To

do so would be to admit that they are likely to have inter-

course before she comes home again, and she cannot do this,

because it touches upon her fantasy-wish for a child".

Nog een aantal psychiatrische studies kunnen hier genoemd
worden. We zullen ze slechts in het kort aanduiden omdat ze

aan het beeld weinig nieuws toevoegen. Malmquist, Kiresuk en

Spano (20) komen tot de conclusie dat bijna al hun responden-

ten (vrouwen met 3 of meer onwettige kinderen, overigens

slechts 20 in getal) psychisch gestoord zijn. Uit 1955 da-

teert een onderzoek van Corboz en Karrer Stierli (21) onder

35 meisjes beneden 16 jaar, die voor het merendeel afkomstig
bleken uit gezinnen met psychisch abnormale leden, terwijl

het huwelijk van hun ouders in practisch alle gevallen
slecht of gebrekkig was. Als oorzaak voor het ontstaan van

het ongehuwd moederschap noemen de auteurs een zoeken naar
compensatie door de meisjes voor het feit, dat zij niet wor-

den geaccepteerd; deze compensatie kan de vorm aannemen van

een zoeken naar sexuele avonturen. Tenslotte vermelden wij
het werk van Heiman en Levitt (22). Centrale hypothese is,

dat ongehuwde moeders meestal v66r de zwangerschap verkeren

in een toestand van depressie, welke de voornaamste oorzaak

is voor het ontstaan van de buitenechtelijke zwangerschap.

Deze depressie is het gevolg van een gestoorde relatie tus-

sen de ongehuwde moeder en haar moeder. Het ongehuwd moeder-

schap zou een poging zijn om deze verbroken moeder-kind rela-
tie te herstellen door middel van een eigen kind.

Men kan de psychopathologische visie op het ongehuwd moeder-

schap samenvatten als de opvatting dat het verschijnsel

symptomatisch is voor de persoon van de ongehuwde moeder

en doelgericht. Symptomatisch, omdat ongehuwd moederschap

geacht wordt te duiden op de aanwezigheid van dieper liggende
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oorzaken in de psychodynamische sfeer; en doelgericht omdat

het wordt beschouwd als een poging van de persoon om een

tengevolge van deze psychodynamische oorzaken ontstaan emo-

tioneel conflict tot een oplossing te brengen.

1.3.2.2. Kritiek op de psychopathologische opvatting

Bij nadere beschouwing blijkt de stelligheid waarmee de

psychopathologische visie wordt gepresenteerd de toets der

wetenschappelijke kritiek niet te kunnen doorstaan. Het is
met name de verdienste van Vincent dat van het merendeel

der onderzoekingen die de psychopathologische opvatting als

uitgangspunt namen, werd aangetoond dat de resultaten ervan

niet betrouwbaar waren; de representativiteit van de onder-

zoekspopulaties was op geen enkele wijze gewaarborgd. Vin-

cent (23) betoogt, dat deze populaties werden gerecruteerd
uit het cliantenbestand van overheidsinstellingen en welfare

agencies, whartoe zich juist die ongehuwde moeders richten

die te kampen hebben met emotionele storingen en onopgeloste

ouder-kind problemen. En het zijn verder juist de ongehuwde

moeders, die financieel weinig armslag hebben, die een lage-

re opleiding hebben genoten, die uit onvolledige gezinnen en

uit subculturele woonwijken afkomstig zijn, die in verband

met hun zwangerschap in charitatieve opvangcentra en van

regeringswege gesteunde doorgangstehuizen verblijven.

Eveneens methodologisch van aard is het bezwaar, dat in

vrijwel geen enkel van bovengenoemde onderzoekingen gebruik

is gemaakt van contr61egroepen, waardoor de kans bestaat dat

aan ongehuwde moeders specifieke kenmerken worden toegedicht

die niet specifiek zijn. Bekend is een voorbeeld van Vincent

(24) die in zijn studie tot de bevinding kwam, dat 35% van

de ongehuwde moeders uit een onvolledig gezin afkomstig was.

Op het eerste gezicht lijkt dit een hoog percentage, reden

waarom in een groot aantal andere studies auteurs, die tot

een ongeveer gelijk percentage kwamen, concludeerden dat
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het onvolledige gezin correleerde met het ongehuwd moeder-

schap. Vincent trof echter in zijn contr61egroep van niet-

ongehuwde moeders een niet-significant afwijkend percen-

tage van personen uit onvolledige gezinnen aan. Bij afwezig-
heid van een contr61egroep zou een onjuiste conclusie zeer

verleidelijk zijn geweest.

Dan is daar het probleem van oorzaak en gevolg. Psychiaters

komen bijna steeds in contact met ongehuwde moeders wanneer

deze in verwachting zijn. Wanneer een psychiater op dat mo-

ment de aanwezigheid van een psychische stoornis constateert,

is het zeer de vraag of deze stoornis de oorzaak was van het
ontstaan van de buitenechtelijke zwangerschap, of dat de

stoornis als een gevolg daarvan moet worden beschouwd. Bern-

stein  (25) : "All pregnant women have neurotic traits,  and
unmarried mothers are often interviewed during pregnancy
and at  time of great stress" . En Chaskel (26) voegt eraan

toe: "Nevertheless, as though helplessly mesmerized by an
idea that seems to have an automated life of its own, social

work somehow cannot give up its quest for an unmarried mother

syndrome".

Van geheel andere aard tenslotte, is het volgende bezwaar.

Overziet men het verloop van het buitenechtelijk vruchtbaar-

beidscijfer over een langere periode (zoals dat voor Neder-

land nog onlangs door het C.B.S. is geschied (26)), dan be-

merkt men dat dit verloop heel wat schommelingen vertoont.
Het schijnt ons toe dat aanhangers van de psychopathologische

visie tekort moeten schieten waar het de verklaring van deze

schommelingen betreft. Waaraan, bijvoorbeeld, moet door hen

de explosie van buitenechtelijke geboorten worden toege-

schreven, die waarneembaar was direct na Wereldoorlog II ?

En zij verliezen duidelijk uit het oog dat buitenechtelijke

geboorten slechts een fractie zijn van alle buitenechtelijke

concepties en dat het buitenechtelijk vruchtbaarheidscijfer

daardoor o.a. mede afhankelijk is van de omvang van het zo-
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genaamde gedwongen huwelijk en van de mogelijkheden tot het

doen verrichten van abortus provocatus.

1.3.2.3. Ongehuwd moederschap in de Nederlandse literatuur;

de sociopathologische opvatting

Met uitzondering van studies van sociaal-statistische aard

waarop wij nader zullen ingaan bij de behandeling van de

sociologische visie op het ongehuwd moederschap, is dit laat-

ste verschijnsel in Nederland practisch uitsluitend bestu-
deerd vanuit de psychiatrie. Overigens kwam deze bestudering

pas zeer laat op gang: het werk van Heymans en Trimbos , dat

toch pas in 1964 verscheen, kan nog als pioniersarbeid wor-

den betiteld (27). Dit late tijdstip is waarschijnlijk debet

aan het feit dat Heijmans en Trimbos hun bijdrage kwalifi-

ceerden als sociopathologisch van aard; een kwalificatie die

vermoedelijk verband hield met een klimaatsverandering die

het denken over de vele vormen van afwijkend gedrag was gaan
beheersen.

Immers, onder invloed vooral  van de sociologie  en de sociale

psychologie die de persoon situeren in het bredere kader van

een maatschappelijke omgeving, heeft de traditionele psycho-

pathologische zienswijze plaats moeten maken voor andere op-

vattingen. Als vernieuwers in dit opzicht moeten o.a, de

namen worden genoemd van (opnieuw) Vincent (28), van Roberts

(29), van Wimpers (30) en van Bernstein (31). Laatstgenoemde

brengt de kritiek op het psychopathologisch model duidelijk

onder woorden, wanneer zij opmerkt dat het slechts zeer be-

perkt relevant en toepasbaar is. Het bevordert bovendien

stereotypering(een op vooroordelen gebaseerd beeld) van de

ongehuwde moeder. Steeds meer begint de idee veld te winnen
dat factoren die buiten de sfeer van onderliggende emotio-

nele pathologieen gesitueerd zijn, van fundamentele beteke-

nis  zijn. De naamsverandering van psycho- naar sociopatho-

logie is vandaaruit verklaarbaar. Na Heijmans en Trimbos heb-

ben ook Swelheim-de Boer (32) en Van Oenen (33) hun benade-
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ring van het ongehuwd moederschap als sociopathologisch ge-
karakteriseerd.

De vraag dringt zich op, of de verschuiving van psycho- naar

sociopathologie substantiale consequenties heeft gehad voor

de opvattingen over het ongehuwd moederschap. Gelet op het-

geen genoemde Nederlandse auteurs - en men mag hen beschou-
wen als de toonaangevende - naar voren brachten, moet deze

vraag ontkennend worden beantwoord. Het sociopathologisch

verklaringsmodel vertegenwoordigt een denkschema dat dateert

van de eerste decennia van de twintigste eeuw. Aanhangers

van het sociopathologisch model beschouwen het sociaal pro-

bleem als een symptoom van ziekte van de samenleving. De

maatschappij wordt voorgesteld als een organisme dat door
storingen in zijn gezond functioneren wordt aangetast. Over-

eenkomsten met het medisch model zijn evident. Wat betreft
de aard van de factoren die verondersteld worden het socio-

pathologische verschijnsel te veroorzaken, blijft het indi-

vidu centraal staan. Als oorzakelijke factoren worden ge-

noemd (34): biologische abnormaliteiten en genetische en

psychiatrische afwijkingen.

Voor definiaring van het begrip "sociale pathologie" zoekt

Van Oenen aansluiting bij het werk van Queen en Mann, die

hun "Social pathology" als ondertitel meegeven: "a study of
disturbed human relations, malfunctioning institutions, des-

integrated groups, and demoralized persons" (35). Het begrip

heeft betrekking op ..... "Alle gedragingen van (groepen van)

individuen, die storend werken op het sociaal functioneren

van onze samenleving" (36). Heijmans en Trimbos noemen de

sociale pathologie een bijzondere vorm van de sociologie,

"nl. het onderdeel dat zich bezig houdt met bepaalde groe-

pen uit de menselijke samenleving, wier leden zich niet ge-

dragen volgens de algemeen geldende normen van gewoonte,
moraal en ethiek, die voor een gemeenschap in een gegeven
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periode voor de meerderheid als vanzelfsprekend geldt" (37).

In het sociopathologisch model wordt het ongehuwd moeder-

schap beschouwd als een bedreiging voor de samenleving en

wel in twee&rlei opzicht:

-    het huwelijk geldt in onze cultuur als de meest aan-

trekkelijke levensbestemming. De verwachtingen ten aan-

zien van de huwelijksrelatie met de partner zijn hoog-

gestemd. Bovendien zijn huwelijk en gezin de instrumen-

ten om de sexuele behoeften van mensen langs gecontro-

leerde wegen te kanaliseren. Alternatieve samenlevings-

vormen (zoals van moeder en kind), stellen deze opvat-

tingen ter discussie en worden aldus als bedreigend
ervaren.

-    binnen onze samenleving heerst de opvatting dat het op-

voeden van kinderen het exclusieve recht is van het ge-

zin waarin zowel een moeder als een vader aanwezig zijn.

Alleen daar kan deze opvoeding op een adequate wijze

plaats vinden. Ongehuwd moederschap is funest voor het
kind: "..... het kind van de rekening blijft het buiten-

echtelijk geboren kind" (38), zoals Van Oenen het uit-

drukt. Ook Swelheim-de Boer noemt het ongehuwd moeder-

schap sociopathologisch omdat de ongehuwde moeder zich
niet heeft gehouden aan de norm dat voor het moeder-

schap in onze cultuur de stabiele relatie van een huwe-

lijk noodzakelijk is (39). En Heijmans en Trimbos, op-
nieuw, spreken van een "sociaal-pathologisch syndroom",
dat zij van toepassing achten op die vrouwen "die zich-

zelf onbewust (of misschien zelfs bewust) in een zoda-

nige positie gebracht hebben dat ze hun te verwachten

kind alleen of in ieder geval niet met de verwekker,

zullen moeten groot brengen" (40).
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1.3.2.4. Kritiek op de Sociopathologische oovatting

Na de psychopathologische visie zullen wij thans ook de

sociopathologische visie moeten afwijzen als het exclusieve

verklaringsmodel voor het ontstaan van het ongehuwd moeder-

schap.

Het zal na het voorafgaande duidelijk zijn dat ons antwoord

op de vraag, of de sociopathologische visie als verklarings-

model na de psychopathologische visie een nieuw gezichtspunt
te bieden heeft, ontkennend is. Hoewel de auteurs die zich-

zelf bestempelen tot aanhangers van de sociopathologie, de

suggestie wekken dat zij een standpunt innemen dat meer

ruimte laat aan sociale factoren, vallen zij in hun verkla-
ringsmodel steeds terug op het individueel-pathologische

niveau. Ook in zijn publicatie van meer recente datum (41)
kan Heijmans ons niet van een andere benadering overtuigen.

En de vervanging van "dit beladen woord" (sociopathologie)

door het "meer neutrale: sociaal-afwijkend" verandert in

essentie niets, zolang in het verklaringsmodel alleen psy-

chische mechanismen een rol spelen: affectie zoeken, het

vrouw-zijn bewijzen, de protesthouding ten opzichte van de
ouders, etc.

Het concept van de sociopathologie dwingt tot conformisme,

waarbij de bestaande maatschappelijke verhoudingen als uit-

gangspunt en als standaard voor het handelen worden genomen.

Ter illustratie: Van Oenen merkt op, dat ..... "in ons hui-

dige maatschappelijk-cultureel bestel het ongehuwd moeder-

schap nog steeds als een negatieve factor wordt gewaardeerd.

Gezien het brede spectrum aan mogelijkheden dat de onge-

huwde vrouw heeft om zwangerschap en geboorte van het kind

te vermijden en daarmee het maatschappelijk conflict, moeten

wij aannemen dat het ongehuwd moeder worden in een groot aan-

tal gevallen deel uitmaakt van een deviante ontwikkelings-

gang" (42). Merkwaardigerwijze - en wetenschappelijk gezien
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onacceptabel - wordt de term "deviantie" niet verduidelijkt

en komt hij in de verdere loop van de studie ook niet meer

voor. Wel stelt de auteur, dat "pathologisch" m&&r is dan af-

wijkend; en in een artikel had hij er de kwalificatie "meer

dan ziekelijk" aan toegekend (43).

Hoewel  aldus veel in het duister blijft, is het wel duide-

lijk dat er in de sociopathologische opvatting aan bestaande

maatschappelijke normen niet wordt getornd. Zij vormen de
maatstaf. Door het feit dat men er niet aan voldoet, bewijst

de alcoholist, of de misdadiger, of de ongehuwde moeder , dat

hij of zij gestoord is. Wie bekend is met Milikowski's "Lof

der onaangepastheid" (44) zal er zich niet over verbazen

dat onder meer deze auteur zich fel tegen zulk een betoog
teweerstelt. "De meerderheid" is een statistische norm, die

niets zegt over de waarde van die norm. Als men afwijken van

het gedrag van de meerderheid "sociaal pathologisch" noemt,

dan wordt ieder streven naar verbetering van levensomstandig-
heden onder "sociale pathologie" gerangschikt en op grond
hiervan tezamen met criminaliteit, alcoholisme, e.d. bestre-

den. "Psychiatrie aldus opgevat is naar mijn mening een con-

formistische wetenschap, die aan de status quo vasthoudt"

(45).

1.3.3. De sociologische visie op het ongehuwd moederschap

1.3.3.1. Inj=ei0ing

In het voorafgaande is er op gewezen dat het onderscheid

tussen de psychopathologische en sociopathologische visie

in bepaald opzicht fictief is, omdat ze beide het ongehuwd

moederschap verklaren vanuit individueel-psychiatrische
factoren.

Tot aan 1960, kan men globaal stellen, is het psychologische

model richtinggevend geweest voor de bestudering van de bui-

tenechtelijkheid, en hetzelfde geldt voor de beleidsbepaling
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op het terrein van de ongehuwde moederzorg. Aldus werd het

probleemveld van het ongehuwd moederschap gerekend tot het

exclusieve domein van de psychiater. Het gevolg daarvan was
onder andere dat dit domein voor de beoefenaren van andere

disciplines nauwelijks toegankelijk was. Meyer daarover:

"Psychoiogical preoccupations have set the framework for
most of our research and hence have constituted barriers to

alternative approaches" (46). De laatste constatering is met

name van toepassing op de bijdrage vanuit de sociologie. Ook

in Nederland is volgens verschillende auteurs de bijdrage

van de socioloog een beperkte geweest (Godefroy (47), Mili-
kowski (48), Kooy (49)). In welke zin beperkt, wordt nog aan

het licht gebracht.

1.3.3.2.  Sociaal-statistici en cultureel-anthropolov.n

Verhelderend voor de aard van de bijdrage die vanuit de so-

ciologische visie kan worden geleverd aan een beter inzicht

in het verschijnsel van het ongehuwde moederschap, is het

betoog dat Godefroy aan dit onderwerp wijdt als introductie

tot zijn sociaal-statistische beschrijving van de onwettige

geboorte in Nederland. Waar in de psychologische visie het

referentiekader in laatste instantie steeds wordt gevormd

door de persoonlijkheidsstructuur van de ongehuwde moeder,

vindt in de sociologische visie de eerste benadering van

het verschijnsel plaats via de sociaal-statistische beschrij-
ving ervan. Voor Godefroy vormt het buitenechtelijk vrucht-

baarheidscijfer  het meetinstrument met behulp waarvan de

intensiteit en de localisatie van de buitenechtelijke ge-

boorte in de samenleving wordt vastgesteld. Het doel is te

komen tot de beschrijving van frequentieveranderingen in het
verloop van de tijd, en van frequentieverschillen in de ge-

ografische en sociale ruimte. Een dergelijke beschrijving

vormt op zich geen eigenlijk sociologisch of sociaal-psycho-

logisch onderzoek; wel kan zij het uitgangspunt daarvoor

vormen. "Zij kan bijdragen tot de ontwikkeling van sociolo-
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gische hypothesen of theorieSn die door later onderzoek moe-
ten worden bevestigd"  (50) .

Naast de sociale statistiek moet de culturele anthropologie

worden genoemd als de discipline waarbinnen door een aantal

beoefenaars het ongehuwd moederschap in beschouwing is geno-

men. Evenals de socioloog wordt de cultureel anthropoloog

getroffen door de frappante verschillen die met betrekking

tot de relatieve frequentie van het aantal onwettige geboor-

ten aan het licht treden, wanneer hij verschillende culturen

ten aanzien van dit verschijnsel met elkaar vergelijkt. Bin-

nen de culturele anthropologie is het ongehuwd moederschap
via verschillende theorieUn benaderd.

Het cultureel relativisme is vooral gebaseerd op de resulta-

ten van onderzoekingen uit het CaraIbisch gebied. Centraal

staat de betekenis en de hoge frequentie in dit gebied van
de zogenaamde "common-law"-verbintenis, een sociaal geaccep-
teerde verbintenis zonder huwelijk, op basis van wederzijds

goedvinden, van een man en een vrouw. Het cultureel relati-

visme brengt de uiteenlopende onwettigheidscijfers in ver-

band met verschillen in het systeem van normen, verwachtin-
gen, waarden en doeleinden; tussen culturen zijn in dit op-

zicht opmerkelijke verschillen vast te stellen. Het cultu-

reel relativisme constateert, dat er maatschappelijke syste-

men bestaan waarbinnen buitenechtelijke geboorte niet in

strijd is met normen, of waarbinnen men ten aanzien van het

verschijnsel een neutraal standpunt inneemt; en dat er an-

dere zijn waarbinnen de geboorte van een buitenechtelijk
kind streng wordt afgekeurd. Het niveau waarop het buiten-

echtelijk vruchtbaarheidscijfer zich beweegt, wordt afhanke-

lijk geacht van de mate waarin het ongehuwd moederschap

wordt gestigmatiseerd (51).

De cultuur-relativistische opvatting van het ongehuwd moe-
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derschap is niet zonder kritiek gebleven. Na bestudering

van de gezinsstructuur op Jamaica komt Blake (52) tot de
conclusie, dat de "common-law"-verbintenis niet de functio-

nele equivalent vormt van het huwelijk en dat er wel dege-

lijk een statusverschil is tussen de legaal en de niet-

legaal gesanctioneerde vorm van samenleven; dit statusver-
schil valt uit in het voordeel van het huwelijk. De auteur

betoont zich daarmee een aanhangster van het cultureel ab-
solutisme. Als zodanig sluit zij zich aan bij de ideean

van Malinowski (52), die betoogde dat het "principle of le-

gitimacy" een universele wet is, die in elke cultuur stand-
houdt. Dit principe houdt in, dat in elke samenleving de

eis wordt gesteld, dat ieder kind dat wordt geboren naast
een moeder ook een vader heeft. Dit wordt gegarandeerd door

de instelling van het huwelijk. Het instituut van het huwe-

lijk maakt het mogelijk, dat de verzorging en opvoeding van

het kind geschieden door een moeder en een (sociologische)
vader. "The father is indispensable  for  the full sociolo-

gical status of the child as well as of its mother ..... that

the group consisting of a woman and her offspring is socio-

logically incomplete and illegitimate" (53).
In deze theorie wordt een samenleving waarin een hoog bui-

tenechtelijk vruchtbaarheidscijfer wordt aangetroffen, be-
schouwd als sociaal deviant. De verklaring voor zo'n hoog

cijfer wordt in deze visie toegeschreven aan factoren die
een zich conformeren aan het "Principle" in de weg staan.

Zo maakt Goode (54) bij zijn poging tot verklaring gebruik

van de begrippen anomie en desintegratie, en wijst hij op

storingen in het socialisatieproces: het legitimiteitsbe-

ginsel zal door alle leden van een samenleving worden aan-

vaard en in praktijk gebracht, wanneer hen gelijke kansen

worden geboden op een volledige enculturatie in en assi-

milatie aan de dominante cultuur.

Wij zijn van mening dat sociaal-statistici en cultureel-

19



anthropologen in belangrijke mate hebben bijgedragen tot
een beter begrip van het ongehuwd moederschap. Sociaal-sta-
tistici, omdat zij het basismateriaal hebben aangedragen op
grond waarvan er ruimte kon worden gemaakt voor de introduc-
tie van sociale variabelen in een sociologisch verklarings-
model; cultureel-anthropologen, omdat zij op de uitdaging
zijn ingegaan deze ruimte op te vullen.

1.3.4. De plaatsbepaling van onze studie onder ongehuwde
moeders

1.3.4.1. Inleiding

Ook voor deze studie dient de sociaal-statistische beschrij-

ving als uitgangspunt. In wat na de studies van Godefroy ( 55),

Vermunt (56) en Wagenaar-Hardon (57) langzamerhand een tradi-
tie mag heten, gaan wij allereerst in op de meest recente

ontwikkelingen, die zich ten aanzien van het buitenechtelijk

vruchtbaarheidscijfer in Nederland hebben voorgedaan. Daar
is des te meer aanleiding toe waar op dit en aanverwante

terreinen in de laatste jaren enkele hoogst belangwekkende
verschijnselen waarneembaar zijn.
Nadat in voorafgaande paragrafen een aantal mogelijke ingan-

gen tot bestudering van het ongehuwd moederschap de revue
zijn gepasseerd, dient zich thans de noodzaak aan het refe-
rentiekader aan te geven waarin onze studie is gesitueerd.

In paragraaf  1.3.3.3. wordt dit gepresenteerd.

1.3.4.2. Het verloop van het buitenechteliik vruchtbaarheids-

cilfer

Als sluitstuk van zijn studie betreffende sexualiteit, huwe-
lijk en gezin in Nederland waagt Kooy zich aan een aantal
toekomstvoorspellingen (58). Uit de omzichtigheid waarmee

de auteur deze voorspellingen presenteert, blijkt dat hij

zich terdege bewust is van de wankele basis waarop zij be-

rusten. Ook voor hemzelf is het niet duidelijk in welke mate
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hij zijn fantasie de vrije loop heeft gelaten, zoals hij
opmerkt. Binnen het kader van onze studie is van bijzonder

belang de uitspraak die hij doet met betrekking tot de

meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de buiten-
echtelijke geboorte. Wij citeren: "Buitenechtelijke geboorte

en gedwongen huwelijk zullen een geringere frequentie krij-

gen, hoewel wat de buitenechtelijke geboorte betreft moet

worden gerekend met de aspiratie van sommige vrouwen, wel
een kind, maar geen man te hebben" (59).

Op welke schaal dit laatste - te benoemen als het bewust ge-

kozen ongehuwd moederschap - zich thans voordoet en zich in

de toekomst nog zal voordoen, is moeilijk te voorzien. Wel

kan men stellen dat Kooy in zijn uitspraak van tenminste &&n

mogelijke ontwikkeling op het terrein van de buitenechte-

lijke geboorte geen melding maakt of deze over het hoofd

ziet. Gedoeld wordt op het verschijnsel van het samenwonen

van een man en een vrouw die formeel niet gehuwd zijn, in de

angelsaksische literatuur aangeduid als de "consensual union".

In een paper (60) dat Festy presenteerde tijdens het Second

European Population Seminar (Voorburg 1976), neemt de auteur

enkele recente demografische ontwikkelingen in beschouwing
die betrekking hebben op het verschijnsel van de stabiele

paarvorming van man en vrouw, waarbij geen formele huwelijks-
relatie wordt aangegaan. Festy stelt vast dat in de westerse

samenleving buitenechtelijke zwangerschappen steeds zijn om-

schreven als een voor de betrokken vrouwen ongewenst gebeu-

ren. Zij vormen het resultaat van een falende anticonceptie
of van het ontbreken daarvan. Ook de data van het intake-

gedeelte van ons onderzoek wezen erop dat de buitenechtelijke

zwangerschap doorgaans een niet-geplande en ongewenste inter-

ventie betekende in het leven van de vrouw. Festy wijst erop,
dat= recentelijk ontwikkelingen aanwijsbaar zijn die het aan-

nemelijk maken dat in steeds meer gevallen het ongewenste

karakter van de buitenechtelijke zwangerschap niet langer
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aanwezig is. Twee factoren liggen hieraan ten grondslag. Op

de eerste plaats is daar het feit van het in steeds bredere

kring bekend en vertrouwd raken van mensen met de anticon-

ceptie (61). En verder de veranderende houdingen die men

kan constateren met betrekking tot sexualiteit, huwelijk en

gezin, waardoor in dit opzicht nieuwe ontwikkelingen op rui-

mer schaal worden geaccepteerd (62).

Omdat (met uitzondering van Noorwegen) de Scandinavische
landen - en met name Zweden - algemeen worden beschouwd als

voorlopers op genoemde terreinen, analyseert Festy enkele

met betrekking tot het verloop van het buitenechtelijk

vruchtbaarheidscijfer relevante demografische verschijnse-

len in Zweden, gedurende de periode 1964-1974. De periode

wordt gekenmerkt door een afnemende frequentie van eerste

huwelijken van vrouwen; door stijgende echtscheidingsfre-

quenties; en door een relatieve daling van het aantal zoge-

naamde gedwongen huwelijken. Deze ontwikkelingen gelden voor

de gehele waarnemingsperiode. Het gevolg daarvan is een re-
latieve toename van de ongehuwden binnen de totale vrouwen-

populatie. In dezelfde periode doet zich met betrekking tot

het verloop van de buitenechtelijke vruchtbaarheid een af-

wijkende ontwikkeling voor. Aanvankelijk geeft de buiten-

echtelijke vruchtbaarheid nog een dalend verloop te zien,

maar de jaren na 1970 staan in het teken van een sterke
absolute en relatieve toename van het aantal buitenechte-

lijke geboorten. Festy schrijft deze toename toe aan de in

de laatste jaren in Zweden steeds veelvuldiger v66rkomende

samenwoningen van niet-gehuwde partners. Aan het einde van

zijn betoog formuleert hij de volgende conclusie: "In Sweden
the departure from the post war marriage pattern since the

end of the sixties has led to a marked increase in the pro-

portions of unmarried people; most of that increase has re-

sulted in the formation of unmarried couples whose fertility
does not much di ffer  from that of the married ones".  (Ook

het laatste gedeelte van deze these weet Festy aannemelijk
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te maken).

De auteur neemt vervolgens de ontwikkelingen in andere

Westeuropese landen in beschouwing en concludeert dat alleen
de situatie in Denemarken een sterke overeenkomst vertoont

met die in Zweden. Engeland en Wales, West-Duitsland en Ne-
derland noemt hij vervolgens als landen, die - gezien de

sterke relatieve daling na 1970 van het aantal gedwongen

huwelijken en van de geboorten uit moeders die op het mo-

ment van de conceptie niet gehuwd waren - verkeren in de
aanloopfase tot een ontwikkeling overeenkomstig die in ge-

noemde Scandinavische landen. Festy maakt een voorbehoud in

deze zin, dat hij betwijfelt of de ontwikkeling in de andere

genoemde landen zich in eenzelfde tempo en met eenzelfde
intensiteit zal voltrekken.

Bezien we thans de ontwikkelingen die zich op overeenkom-

stige terreinen v66rdoen in Nederland. Het lijkt hier weinig

zinvol al te ver in het verleden terug te gaan, mede gelet

op het feit dat het Centraal Bureau voor de Statistiek niet

lang geleden een publicatie het licht deed zien die het ver-

schijnsel van de buitenechtelijke geboorte tot voorwerp had

van een in historisch-demografisch opzicht belangwekkende
studie. Daarin werd het verloop van het buitenechteliike

vruchtbaarheidscijfer behandeld voor de periode 1840-1973.

Laten wij ons in onze analyse beperken tot de na-oorlogse

periode, met een sterk accent op de jaren 1960-1975, maar
daarbij tevens de aandacht richti„ op enkele andere ver-

schijnselen die ook in het betoog van Festy worden aange-

roerd. Onze vraagstelling kan als volgt luiden: in hoeverre
zijn thans in Nederland tendenties aanwijsbaar die het ons

mogelijk maken een uitspraak te doen over de vraag, in hoe-

verre de buitenechtelijke vruchtbaarheid in Nederland zich
zal richten naar het Scandinavische model ?

In Festy's stelling loopt de stijging van het buitenechte-

lijk vruchtbaarheidscijfer parallel met:

a.   een daling van de nuptialiteit, met als gevolg een toe-
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name van het aantal niet-gehuwde vrouwen in de vrucht-

bare leeftijdsklassen; en met

b.   een daling van het echtelijk vruchtbaarheidscijfer

voor zover het geboorten betreft die plaats vinden

0-6 maanden na huwelijkssluiting (het gedwongen huwe-

lijk).

Alvorens op de werking van deze beide invloedsfactoren in te

gaan, wordt bezien welke de recente ontwikkelingen zijn met

betrekking tot het verloop van het buitenechtelijk vrucht-

baarheidscijfer in Nederland. In Grafiek I is dit verloop

in beeld gebracht (pag. 25). Ter vergelijking wordt daarin

tevens het echtelijk vruchtbaarheidscijfer (aantal geboorten

per 1000 gehuwde vrouwen 15-49 jaar) weergegeven. Bovendien

komt het verloop van het relatieve ci jfer voor geboorten uit

huwelijken met een duur van 0-6 maanden erin tot uiting.

Toen wij in een eerder (niet-gepubliceerd) artikel het ver-

loop van het echtelijk en het buitenechtelijk vruchtbaarheids-

cijfer analyseerden voor de periode 1840-1932, bleek dat beide

tijdreeksen in hun ontwikkeling een frappante gelijkenis ver-

toonden (63). Deze bestond hierin dat zich vanaf ongeveer
1890 een snelle daling aftekende zowel met betrekking tot de

echtelijke als tot de buitenechtelijke vruchtbaarheid. Dit

voerde ons tot de conclusie dat ook de buitenechtelijke vrucht-
baarheid deel uitmaakt van het in de demografie klassiek

verschijnsel van de demografische transitie. Dit verschijn-

sel wordt onder andere gekenmerkt door een vrij constant op-

tredende daling in de vruchtbaarheid, welke in de tweede helft

van de vorige eeuw in Europa inzette; in sommige landen al
wat eerder, in andere later. Shorter c.s. toonden het bestaan

van een identieke ontwikkeling aan m.b.t. de buitenechtelijke
vruchtbaarheid in een groot aantal Europese landen (64).

Ten aanzien van de oorzaken die hebben geleid tot de gecon-

stateerde daling in de vruchtbaarheid kan het volgende wor-

den opgemerkt. Algemeen wordt aangenomen dat de echtelijke
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GRAFIEK I

Het verloop von het buitenechtelijk vruchtboorheidscijfer (1946-1975) [
het echtelijk vruchtbaarheidscijfer (19461975) [ 1, en het cijfer van het
oontol huwelijken waaruit 0-6 maanden na huwelijkssluiting een kind werd ge-
boren.  per 1000 niet-gehuwde vrouwen  15-49 joar (1950-1975)[                           ].
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vruchtbaarheidsdaling in de periode 1890-1940 moet worden

toegeschreven aan de toepassing van anticonceptie. Uiter-

aard dient men daarbij te denken aan minder geavanceerde
methoden, vooral aan coitus interruptus. Cutright is -

voorzichtig - van mening dat dit ook geldt voor de buiten-

echtelijke vruchtbaarheidsdaling: "Since the decline in mari-
tal fertility was also in full swing during these years, it

is possible that the decline in the illegitimacy rate was
the result of an increase in the use of birth control by

unmarried persons" (65).

Bepalen wij ons thans tot het meer recente verleden en wel
tot de na-oorlogse periode. In de analyse wordt gebruik ge-

maakt van het buitenechtelijk vruchtbaarheidscijfer, het

echtelijk vruchtbaarheidscijfer en het cijfer dat weergeeft

het aantal huwelijken waaruit 0-6 maanden na huwelijksslui-

ting een kind wordt geboren, per 1000 niet-gehuwde vrouwen

15-49 jaar. Het buitenechtelijk vruchtbaarheidscijfer geeft

weer het aantal buitenechtelijke geboorten per jaar , per

1000 niet-gehuwde vrouwen 15-49 jaar; het echtelijk vrucht-

baarheidscijfer is gedefinieerd als het aantal echtelijke

geboorten per jaar, per 1000 gehuwde vrouwen 15-49 jaar. Om-

dat het echtelijk vruchtbaarheidscijfer gerelateerd is aan

een andere populatie (gehuwde vrouwen) dan de beide andere

cijfers (ongehuwde vrouwen), is het verloop van het eerst-

genoemde cijfer relatief onafhankelijk van dat van de

beide andere cijfers. Intensiteits- en localisatie-aspecten

die in het echtelijk vruchtbaarheidscijfer per jaar beslo-
ten liggen, staan een exacte vergelijking in de weg, waar-
door onze conclusies niet al te stringent geformuleerd kun-

nen worden. Aanwijzingen levert zo'n vergelijking echter wel

OP.

Uit Grafiek I blijkt dat er ook in de na-oorlogse periode

aanvankelijk nog sprake is van een gelijke ontwikkeling (een

daling) van echtelijke en buitenechtelijke vruchtbaarheid
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en wel tot aan het midden der jaren '50. Daarna lopen de

wegen uiteen. Het echtelijk vruchtbaarheidscijfer gaat een

spectaculaire daling vertonen, terwijl de buitenechtelijke

vruchtbaarheid zich in opwaartse richting beweegt. Bij wijze

van hypothese kan men stellen dat in deze periode meer en

betere anticonceptionele middelen ter beschikking komen en
dat deze materieel zowel als psychisch beter bereikbaar

worden. Wanneer in 1964 de orale anticonceptiepil op de

markt komt wordt de neerwaartse beweging van het echtelijk

vruchtbaarheidscijfer nog eens geaccentueerd.

Met betrekking tot de buitenechtelijke vruchtbaarheid lijkt

de zaak gecompliceerder. De toename na 1955 kan mogelijk

samenhangen met de dan op gang komende verhoogde tolerantie
op het terrein van de sexualiteit, waardoor o.a. het voor-

echtelijk geslachtsverkeer gaat toenemen. Maar men kan zich

voorstellen dat ongehuwde vrouwen niet direct optimaal de

nieuw verworven vrijheid risicoloos wisten te hanteren, om-

dat verondersteld mag worden dat zij - vergeleken met gehuw-

de vrouwen - aanvankelijk minder toegang hadden tot anticon-

ceptionele middelen. De reactie van de ongehuwde vrouwen
(in de vorm van een dalende vruchtbaarheid) heeft dan ook

de kenmerken van een vertraagde reactie: pas 5 jaar na het

op de markt verschijnen van de pil gaat het buitenechtelijk

vruchtbaarheidscijfer dalen.

In Grafiek I is ook het verloop weergegeven van de echte-

lijke geboorten die plaats vonden 0-6 maanden na huwe-
lijkssluiting. Er is een grote mate van overeenkomst met de

ontwikkeling van het buitenechtelijk vruchtbaarheidscijfer.
Bij de beschouwing van de volgende figuur (Grafiek II) gaan

Wij daar nader op in.

In Grafiek II is met behulp van index-cijfers het verloop

weergegeven van het buitenechtelijk vruchtbaarheidscijfer en

van het relatieve aantal geboorten uit huwelijken met een
tijdsduur van 0-6 maanden (pag. 28). Tot aan 1973 bestaat er
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GRAFIEK II

Indexcijfers voor het verloop van buitenechtelijke vruchtboarheidscijfers(           1
en geboorten uit huwelijken met een duur van 0-6 maonden (-----1, per 1000
ongehuwde vrouwen 15-49 jaar.  (1960 =100)
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tussen beide een grote mate van overeenkomst, met voor beide
cijfers een oplopende reeks, culminerend in een top die voor

beide in hetzelfde jaar (1969) plaats vindt. De daling vanaf
1970 treedt ook nog in voor beide cij fers, maar de meest re-

cente ontwikkelingen zijn divergerend. Terwijl de echtelijke
geboorten met een huwelijksduur van 0-6 maanden steeds ster-

ker blijven afnemen, moet voor het buitenechtelijk vrucht-

baarheidscijfer een koerswijziging worden vastgesteld: het

cijfer blijft voor de jaren 1974 en 1975 op eenzelfde niveau,

maar in 1976 blijkt de ommekeer gestalte te hebben gekregen
via een stijging van ruim 8% ten opzichte van het voorafgaan-

de jaar. Het echtelijk vruchtbaarheidscijfer  van huwelijken

0-6 maanden heeft intussen een absoluut laagterecord geves-

tigd, met voor 1974 een cijfer van 7 per 1000 ongehuwde vrou-
wen 15-49 jaar.

Indicatief voor een toename van het verschijnsel van de con-
sensual union acht Festy verder - zoals boven aangegeven -

een relatieve toename van de proportie niet-gehuwde vrouwen

binnen de totale vrouwenpopulatie in de vruchtbare periode.

Aan Festy's studie ontlenen wij de volgende tabel, die in
dit opzicht de ontwikkeling aangeeft in Nederland.

Tabel 1.1.: Relatieve aantallen niet-gehuwde vrouwen in Neder-

land, in 5-jaren-groepen, per 1-1-1965, 1970, 1973,
1974 en 1975; per 1000 vrouwen.

leeftijd 1-1-1965 1-1-1970 1-1-1973  1-1-1974  1-1-1975

15-19 .966 .955 .947 .948 .950

20-24 .572 .491 .448 .454 .455

25-29 .180 .143 .138 .139 .140

30-34 .102 .085 .079 .079 .080

Bron: Festy, 1975, pag. 10.
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Een toename van de proportie niet-gehuwde vrouwen is vanaf

1974 inderdaad waarneembaar, maar het effect is minimaal.
z6 minimaal, dat Festy erbij aantekent: "In fact, the trend

towards younger marriages has been so general in Western

Europe during the fifties and the sixties that most of the

recent nuptiality decline is explained by a mere slowing

down of this trend" (66). Daarmee gaat de Nederlandse situa-

tie op zeer bescheiden schaal voldoen aan 66n van de voor-

waarden waaronder - volgens Festy - een toename van consen-
sual unions tot de reMle mogelijkheden gaat behoren.

Hoewel het prematuur is thans al te stellige conclusies te

trekken, kan men op grond van deze laatste waarneming de

veronderstelling opperen dat het proportionele aandeel van

niet-gehuwde vrouwen binnen de totale vrouwenpopulatie van

15-49 jaar - althans voorlopig - in Nederland niet de omvang
zal aannemen die het in Zweden heeft.

Wij vestigen de aandacht op nog een tweetal indicaties die

erop kunnen duiden dat buitenechtelijke geboorten thans meer

frequent v66rkomen binnen samenwoningen van ongehuwden. Go-

defroy (67) stelt dat het gegeven van het rangnummer van het

buitenechtelijk geboren kind (dus de vraag of het een eerste

of een latere geboorte betreft) in grote trekken een schei-

ding mogelijk maakt tussen "concubinaatgevallen en andere" .

Hiervan uitgaande betekent een relatieve toename van het

aantal buitenechtelijke geboorten van hogere rang een indi-
catie voor een toename van consensual unions. Tabel 1.2.

heeft hierop betrekking.

Globaal kan men stellen dat de periode die in onderstaande
tabel wordt bestreken vooral wordt gekenmerkt door stabili-

teit. Maar in het allerlaatste waarnemingsjaar is er - overi-

gens niet geheel onaangekondigd na de geleidelijke toename

in de jaren zeventig - sprake van een duidelijke toename van
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Tabel 1.2.: Buitenechtelijk levendgeborenen van niet-eerste

rang per 100 buitenechtelijk levendgeborenen,
1960-1975.

Jaar             %         Jaar             %

1960 28,7 1968 25,4
1961 29,5 1969 25,5
1962 28,8 1970 26,4
1963 28,9 1971 28,8
1964 26,5 1972 27,2
1965 27,2 1973 29,5
1966 25,9 1974 29,7
1967 25,7 1975 33,6

Bron: C.B.S.

het relatieve aandeel van niet-eerste geboorten onder het
totale aantal buitenechtelijke geboorten in Nederland. Als

het cijfer van 1975 geen incidentele uitschieter is en als

boven aangehaalde opvatting van Godefroy juist is, dan vormt

het verloop van het in tabel 1.1. weergegeven cijfer een aan-

wijzing voor de juistheid van de stelling volgens welke bui-

tenechtelijke geboorten steeds frequenter v66rkomen in con-
sensual unions.

Als bovendien de veronderstelling juist is, dat de consensual

union, waarin ruimte is voor een - meestal geplande - ge-
boorte vooral te verwachten is onder de vrouwen die niet tot

de allerjongste leeftijdscategorie (< 20 jaar) behoren , dan

levert het ons ten dienste staande materiaal opnieuw een on-

dersteuning op voor de gedebiteerde stelling. In Grafiek III

komt dit tot uiting (zie pag. 32).

Verdeelt men de periode 1970-1975 in een eerste en een twee-

de 3-jaarlijks tijdvak, dan blijkt dat de daling van het

buitenechtelijk vruchtbaarheidscijfer, waarvan in het tweede
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GRAFIEK m

Buitenechtelijke geboorten in Nederland per 1000 niet-gehuwde vrouwen van 15-49
joar. gemiddeld en leeftijdspecifiek lin 5-jarengroepen, noar teeftijd van de moeder

bij de bevolling). voor de periode 1960-1975.
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tijdvak ten opzichte van het eerste tijdvak sprake is, met
name moet worden toegeschreven aan een daling ervan binnen

de leeftijdscategorie van ongehuwde moeders van 15-19 jaar.

Onder deze leeftijdsgroep bedroeg de betreffende daling 28%,

waar deze voor de overige categoriedn rond 16% bedraagt.

Komen wij tot een conclusie. Gesteld kan worden dat de Ne-
derlandse situatie overeenkomsten vertoont met de Zweedse.

Een stijgend buitenechtelijk vruchtbaarheidscijfer; een snel-

dalend cijfer voor huwelijken waaruit 0-6 maanden na huwe-

lijkssluiting een kind wordt geboren; en een toename van de

proportie niet-gehuwde vrouwen binnen de totale vrouwenpopu-

latie van 15-49 jaar; dit zijn waarnemingen die erop duiden

dat ook in Nederland het verschijnsel van de consensual union

aan betekenis wint. Echter, gezien met name het feit dat de

daling van het aantal niet-gehuwde vrouwen in Nederland zich

veel minder snel voltrekt dan in Zweden werd waargenomen,

zal het verschijnsel van de consensual union zich bij ons

minder spectaculair manifesteren dan in Zweden.

1.3.4.3. Een_syeplegent

Omdat wij tot hier nauwkeurig de lijn van het betoog van

Festy hebben gevolgd, zijn twee in verband met de buiten-
echtelijke geboorte relevante onderwerpen niet aan de orde

geweest: het afstand-doen en de abortus provocatus. Beide

onderwerpen worden door Festy genegeerd, waarschijnlijk bij

gebrek aan betrouwbaar cijfermateriaal.

Bureaus voor de ongehuwde moederzorg maken de laatste jaren

melding van een steeds verder teruglopen van de wens van on-
gehuwde moeders om afstand te doen van hun kind. Uit de

jaaroverzichten van de FIOM (68) blijkt dat in 1970 het ab-

solute aantal door of op verzoek van de Raden voor de Kin-

derbescherming adoptief geplaatste kinderen van ongehuwde

moeders 694 bedroeg; in 1974 was dit teruggelopen tot 192.

In percentages van het totaal aantal buitenechtelijke ge-
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boorten in die jaren betekende dat een daling van 14,0 naar
5,2. Als 66n van de oorzaken daarvoor wordt gewezen (69) op

de mogelijkheid tot het doen verrichten van abortus provo-

catus. Uit de FIOM-cijfers blijkt dat het relatieve aandeel

van de minderjarigen binnen de totale populatie van ongehuw-

de moeders die afstand doen, is toegenomen.

Met betrekking tot het verschijnsel abortus provocatus geldt

in Nederland, dat men omtrent de omvang van de illegale abor-

tus v66r 1970 geheel in het duister tast: schattingen lopen

uiteen van 5.000 (70) tot 40.000 (71) per jaar. In 1971 werd

de eerste abortuskliniek in Nederland geopend. Een precies

antwoord op de vraag, in hoeverre vanaf dat tijdstip de me-

disch verantwoorde abortus in de plaats trad van de illegale,

is niet te geven. In STIMEZO-kringen is men van oordeel dat

dit in de afgelopen jaren in toenemende mate het geval is

geweest en dat illegale abortus anno 1977 practisch niet
meer v66rkomt. Wanneer men dan ook onderstaande tabel in be-

schouwing neemt, dan mag men aannemen dat de daarin weerge-

geven absolute aantallen buitenechtelijke zwangerschappen

na 1971 steeds meer met de werkelijke aantallen in overeen-

stemming zijn. Dit impliceert dat de in de tabel opgenomen

aantallen voor de eerste jaren te laag zijn. (Zie tabel 1.3.).

Ondanks het feit dat de aantallen die de abortusgevallen bij
ongehuwden weergegeven (kolom 1), vooral in de eerste jaren,

lager zijn dan de werkelijk uitgevoerde abortusingrepen

(waaronder ook de illegale abortussen worden begrepen), wordt

een relatieve daling van het aantal buitenechtelijke zwan-

gerschappen vastgesteld. Betrokken op het totale aantal on-
gehuwde vrouwen van 15-49 jaar bedroeg het percentage bui-

tenechtelijke zwangerschappen 2,81 in 1971, waar dit cijfer

1,73 was in 1975. De eerste en belangrijkste conclusies

daaruit moet zijn, dat ongehuwde vrouwen steeds beter leren

omgaan met anticonceptie.

Schnabel maakt in zijn rapport (72) melding van het feit,
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Tabel 1.3.: Het totale aantal buitenechtelijke zwangerschap-

pen, onderscheiden naar die van vrouwen die me-

disch verantwoord geaborteerd werden, die een ge-

dwongen huwelijk sloten en die ongehuwd moeder

werden. Tussen haakjes: percentages van het totale
aantal buitenechtelijke zwangerschappen. Laatste

kolom: de buitenechtelijke zwangerschappen in

percentages van het aantal ongehuwde vrouwen
15-49 jaar.

abortus buitenech- gedwongen buitenech- buitenech-
bij onge- telijke ge- huwelij- telijke telijke
huwden boorten ken zwanger- zwanger-

schap schap per
(totaal) 100 onge-

huwde vr.
abs. % abs. % abs. % abs. 15-49 jaar

1971 6.300 22 4.472  15   18.346 63 29.118 2,81

1972 9.450 33 4.077 14 15.363 53 28.890 2,78

1973 9.000 37 3.689  14   12.572 49 25.861 2,50

1974 8.500 38 3.686  16   10.262 46 22.448 2,13
1975 7.500 40 3.820  20    7.644 40 18.964 1,73

Bron: C.B.S. en STIMEZO.

dat in de populatie van ongehuwde vrouwen die hun toevlucht

nemen tot abortus provocatus, de jongeren (< 20 jaar) sterk

zijn oververtegenwoordigd. Het ligt voor de hand dat de in

Grafiek III aangetoonde daling van het buitenechtelijk

vruchtbaarheidscijfer in de leeftijdscategorie 15-19 jaar
daarmee verband houdt.

Wanneer men kan constateren dat:

1.   het buitenechtelijk vruchtbaarheidscijfer niet verder

afneemt, zelfs een neiging vertoont tot stijgen;

2.   het omgaan met anticonceptie vaker v66rkomt en effec-

tiever wordt;
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3.   jongeren oververtegenwoordigd zijn onder degenen die
afstand doen; en

4.   jongeren eveneens oververtegenwoordigd zijn onder de-

genen die de ingreep van abortus provocatus ondergaan;

dan vormt deze configuratie van factoren opnieuw een indi-

catie voor de stelling dat buitenechtelijke geboorten steeds

vaker zijn bedoeld en gewenst. En dat duidt weer op een
ondersteuning van Festy's stelling.

Tot slot signaleren wij het volgende probleem. In de formele,

bevolkingshuishoudkundige betekenis van het woord geeft het

buitenechtelijk vruchtbaarheidscijfer aan, hoeveel vrouwen

die op het moment van de bevalling niet gehuwd zijn (ofwel

omdat zij nooit gehuwd zijn, ofwel omdat zij gescheiden of

weduwe zijn) een kind ter wereld brengen, per 1000 ongehuwde

vrouwen van 15-49 jaar. Zeker waar het eerstgeborenen betrof,
mocht tot voor kort worden aangenomen, dat hun absolute aan-

tal een redelijk betrouwbare indicatie gaf voor het jaar-
lijks aantal alleenstaande vrouwen dat een kind ter wereld

bracht. Bovendien mocht worden aangenomen - ook data uit ons

intake-onderzoek wezen daarop - dat de populatie voor het

overgrote gedeelte bestond uit vrouwen, die hun zwangerschap

niet bewust hadden gepland.

Het zal duidelijk zijn dat het beeld van de vrouwen, die in

de toekomst schuil gaan achter het formele buitenechtelijke

vruchtbaarheidscijfer, veel minder eenduidig is. Er zal re-

kening mee gehouden moeten worden dat de populatie onder-

verdeeld kan worden in tenminste drie subpopulaties.

1.   Ongehuwde moeders in de "klassieke" zin van het woord

(alleenstaand, zwangerschap niet bedoeld en niet ge-
wenst),  van wie mag worden aangenomer. dat hun relatieve
aandeel in de totale populatie zal afnemen;

2.   Niet-gehuwde moeders die hun kind ter wereld brengen
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binnen de consensual union; formeel is er geen huwelijk

maar materieel is hun positie vergelijkbaar met die van

de gehuwde vrouw; en

3.   Niet-gehuwde moeders die bewust kiezen voor het onge-

huwd moederschap, die derhalve hun zwangerschap posi-
tief wensen.

De vraag hoe de relatieve frequentie-verdeling van de drie

aldus onderscheiden subpopulaties zich ten opzichte van el-

kaar zal gaan ontwikkelen, is op dit moment moeilijk te be-

antwoorden. Een uitspraak als die welke voorkomt in het zeer
recent verschenen "Rapport van de Staatscommissie Bevolkings-

vraagstuk", moet worden gekwalificeerd als onzorgvuldig en

onvoorzichtig. Wij citeren: "De buitenechtelijke vruchtbaar-
heid zal ..... laag blijven en mogelijk nog afnemen. Dit

deels, omdat door verbeterde contraceptie en ruimere abortus-

mogelijkheden ongewenste geboorten gemakkelijk kunnen worden
voorkomen en deels omdat verwacht mag worden dat het stichten

van een gezin door niet-gehuwde samenwonende paren ook op
langere termijn een randverschijnsel zal blijven" (73). In

het rapport zal men verder vergeefs zoeken naar een uitspraak

over de mogelijkheden en/of onmogelijkheden die de relatie-
vorm van alleenstaande vrouw met kind te bieden heeft.

1.3.4.4. Cultureel relationisme en onqehuwd moederschap

Bij de - beknopte - behandeling van de cultureel-relativis-
tische en cultureel-absolutistische benaderingswijze werd

opgemerkt dat het tot de verdiensten van de culturele anthro-

pologie gerekend mag worden als eerste te zijn ingegaan op
de uitdaging om het monopolie dat het psychologische verkla-

ringsmodel zich had verworven op het terrein van het onge-

huwd moederschap, aan te tasten. Vastgesteld moet echter
worden dat zowel het cultureel relativisme als het cultureel

absolutisme vervielen in dezelfde fout die ook de psycholo-
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gische visie aankleefde: elke theorie koesterde de pretentie

de factoren, die het ongehuwd moederschap veroorzaken, ex-

clusief in het eigen verklaringsmodel te hebben opgenomen.
Dit standpunt is niet houdbaar. Men kan niet anders dan be-
zwaar maken tegen de opvatting als zou het ongehuwd moeder-

schap zijn te herleiden tot een symptoom van psychisch dys-

functioneren van het individu, zoals dat in de psychopatho-

logische visie het geval is, en - zoals uiteengezet - even-

eens in de sociopathologische opvatting. Evenmin kan een

buitenechtelijk vruchtbaarheidscijfer volledig worden toege-

schreven aan een lage graad van stigmatisering of aan een
hoge graad van sociale desintegratie, zoals respectievelijk

het cultureel relativisme en het cultureel absolutisme voor-

stellen. De wetenschapsbeoefening in de sfeer van het mense-

lijk handelen (en iedere wetenschappelijke bemoeienis met de

werkelijkheid) vereist een multidisciplinaire aanpak, waar-
bij elke specifieke inbreng een aspect toevoegt aan het

beeld dat langzaam gestalte en herkenbaarheid krijgt. Een

zekere mate van bescheidenheid is daarbij niet misplaatst:

elke discipline kent - naast zijn mogelijkheid tot het leve-

ren van een specifieke bijdrage aan het begrijpen van het

menselijk gedrag - ook zijn beperkingen. Wimperis (74): "If

we try to study why illegitimate children are brought into
the world, we must do it very humbly. No one ever comple-

tely understands another".

Sociale verschijnselen zijn geen op zichzelf staande gege-
venheden, maar moeten worden bezien tegen de brede achter-

grond van het maatschappelijk gebeuren. Het ongehuwd moeder-

schap vormt daarop als maatschappelijk verschijnsel geen

uitzondering. Het komt ons daarom voor, dat het concept van

het cultureel relationisme, zoals Roberts (75) dat presen-
teert, beschouwd kan worden als een geschikt vertrekpunt

voor onze studie onder ongehuwde moeders. Voor de formule-

ring van het concept grijpt Roberts terug op een citaat van
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Mannheim (76): "..... all of the elements in a given situa-

tion have reference to one another and derive their signifi-

cance from this reciprocal relationship in a given frame of
thought".

In zijn boek "Unmarried mothers" noemt Vincent zich een aan-

hanger van het cultureel relationisme. Voor hem betekent dat

het volgende: "A starting point and basic prerequisite for
understanding illegitimacy ..... is increased awareness and
clarification of the contrasts and contradictions in the

attitudes, rules and social practices by which illicit sexu-

al behavior is regulated and judged" (77). Hij zoekt steun
bij Lynd (78), die eens opmerkte dat een van de meest karak-

teristieke aspecten van de Amerikaanse cultuur wordt gevormd
door het feit, dat de mens daarin moet trachten te leven met

spelregels, die vaak elkaars tegenpolen zijn.

Ter illustratie van inconsistenties binnen het vigerende

normen- en waardensysteem neemt Vincent vervolgens enkele

voorbeelden op, waaronder vooral de bijzondere rol opvalt

die de auteur toekent aan de "fun morality". De term is ont-

leend aan Wolfenstein (79), die van mening is dat de westerse

mens steeds meer geneigd is te gaan leven volgens de stel-

regel dat het er op aan komt een zo prettig mogelijk leven
te leiden, vooral wanneer de situatie thuis of op het werk

minder aangenaam is. Mede via reclame, film en advertentie

wordt de sexualiteit aangeprezen als een genotartikel: "Sex
is  fun". Dit voert Vincent  tot de stelling  dat  in de Ameri-
kaanse samenleving de oorzaak van onwettigheid (voorechtelijk

geslachtsverkeer) wordt aangemoedigd, terwijl daarentegen

het mogelijke gevolg (voorechtelijke zwangerschap) wordt af-
gekeurd. Overigens weet Mead (80) een nog suggestiever

beeld te leveren van het ingewikkelde spel dat door de Ame-
rikaanse tiener moet worden opgevoerd in puberteit en ado-

lescentie, waarbij sex in belangrijke mate bepalend is voor

succes of niet-succes (en dus voor de status onder leeftijds-
genoten) van het individu.

39



Keren wij tenslotte terug tot de opvattingen van Roberts.

Deze gaat ervan uit, dat de opvattingen over het ongehuwd
moederschap zijn opgenomen in een conglomeraat van waarden,

normen, houdingen en gedragingen ten aanzien van verwante
verschijnselen (81). De auteur noemt: een restrictieve of

een tolerante houding ten aanzien van voorechtelijke ge-
slachtsverkeer; een restrictieve of een tolerante houding

ten aanzien van de buitenechtelijke geboorte; en restric-

tieve of tolerante opvattingen ten aanzien van anticoncep-
tie, abortus, afstand en adoptie. De mate waarin in een Le-

paalde samenleving ongehuwde moeders voorkomen, is in deze

visie afhankelijk van de bijzondere configuratie van genoem-

de elementen in die samenleving.

1.4. De relevantie van de studie

Aan het einde van dit hoofdstuk moet worden vastgesteld dat

onze studie vanuit verschillende invalshoeken kan worden
bezien. Hoewel na onze kritiek op de psychologische visie

bij de lezer mogelijk een andere idee heeft postgevat, zij

erop gewezen dat deze visie naar onze opvatting geenszins

van elke relevantie verstoken is. Integendeel; mits tege-

moet komend aan de eisen die aan wetenschappelijk onderzoek

moeten worden gesteld en onder voorwaarde dat de ten on-

rechte geclaimde monopolie-positie wordt opgegeven, mag

van daaruit wel degelijk een waardevolle bijdrage tot ver-

heldering van het verschijnsel van het ongehuwd moederschap

worden verwacht. Eerder dan als een tegenhanger van de psy-

chologische visie dient het door ons gepresenteerde standpunt

dan ook te worden beschouwd als een aanvulling daarop.

In onze studie wordt ook voortgebouwd op het werk van so-

ciaal-statistici en cultureel-anthropologen. Reeds noemden

wij de namen van Godefroy, Vermunt en Wagenaar-Hardon, die
aan het IVA-Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek
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te Tilburg een reeks van onderzoekingen van sociaal-statis-
tische aard het licht deden zien. Aan de hand van materi-

aal, verzameld uit bevolkingsregisters (Centraal Bureau

voor de Statistiek) konden verschillende samenhangen worden

aangetoond. In deze onderzoekingen ging het om de frequentie

van het veischijnsel van de buitenechtelijke geboorte en om

een aantal demografische grootheden die verondersteld werden

invloed daarop uit te oefenen. Aan de orde kwamen factoren

als leeftijd, godsdienst, opleiding, urbanisatiegraad van

de woongemeente, etc. In sommige van deze studies werd

een aanzet gegeven tot een sociologische of sociaal-psycho-

logische benadering van het ongehuwd moederschap (82).

Het concept van het cultureel relationisme biedt naar onze

opvatting een vruchtbaar perspectief tot een beter begrip

van het ongehuwd moederschap. Dat is vooral te danken aan

het opnemen in het model van meerdere variabelen die met

het ongehuwd moederschap verondersteld worden samen te han-

gen. Zowel in de visie van het cultureel relativisme als in

die van het absolutisme wordt ongehuwd moederschap al te

zeer beschouwd als een geisoleerd gegeven, waarvan de fre-

quentie in het ene geval geacht wordt afhankelijk te zijn

van de mate van stigmatisering en in het andere geval van

de mate van sociale integratie. Door ons wordt het ongehuwd

moederschap gesitueerd binnen de brede context van het maat-

schappelijk gebeuren en tegen de achtergrond van de ontwik-

kelingen zoals die zich binnen de samenleving voltrekken.

Met name ziin daarbij van belang de gedragingen en houdingen
die groepen van mensen ten aanzien van sexualiteit, huwelijk

en gezin vertonen.

Uiteraard wordt het onderwerp van onderzoek bij ons niet ge-

vormd door deze houdingen en gedragingen zelf. Voor ons vor-

men zij de achtergrond waartegen de sociale positie van de

ongehuwde moeder gestalte krijgt. De samenlevingsvorm van

de ongehuwde moeder met haar kind kan worden opgevat als een

sociaal systeem met een specifieke structuur en met een eigen
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psychologisch klimaat en als zodanig functies vervullend,

zowel binnen het grotere geheel van de samenleving, als ten

behoeve van het eigen systeem (en dus met een specifiek

rolpatroon).

"Most of what has been written about unwed mothers has been

concerned explicitly with cause, and implicitly with patho-

logy - with the special features which distinguish unwed

mothers from other girls" (83). Aldus Rains, die daarmee te

kennen geeft dat onderzoek naar het ongehuwd moederschap

voornamelijk etiologisch van aard is geweest. Sauber ver-
meldt dat "the concern of our field shifts from a preoccupa-
tion with out-of-wedlock pregnancy to a consideration of
the unwed mother as a parent" (84).

In het onderzoek is een verschuiving merkbaar in de belang-

stelling die door onderzoekers aan de dag wordt gelegd.

Waar voorheen het accent vooral lag op het ontstaan van het

ongehuwd moederschap, op de oorzaken derhalve die eraan ten

grondslag liggen, gaat de aandacht thans steeds meer uit

naar het bestaan, de verschijningsvorm ervan en naar de

mogelijkheden om deze vorm voor het individu acceptabel te
maken. Deze studie sluit bij deze tendens aan: het gaat er-
om zich inzicht te verwerven in de situatie waarin de onge-

huwde moeder komt te verkeren na de geboorte van haar kind

- wanneer zij althans besluit haar kind bij zich te houden.

Bowerman, Irish en Pope (85) rechtvaardigen de gesignaleerde
accentverlegging door te wijzen op het feit dat de meeste

vrouwen hun kind bij zich houden. Met betrekking tot de Ne-

derlandse situatie kan worden opgemerkt dat relatief steeds

minder ongehuwde moeders tot afstand besluiten.

Het onderzoek dat thans voorligt, maakt onderdeel uit van

een ruimer opgezet project onder ongehuwde moeders in Ne-

derland. In januari 1974 verscheen binnen dit kader het

rapport van het eerste (intake-)gedeelte dat betrekking had
op de situatie van ongehuwde zwangere vrouwen (86). Dit
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tweede (follow-up)gedeelte richt zich op die vrouwen uit

de intake-populatie die zelf de zorg voor hun kind op zich

namen. Als geheel draagt het project derhalve een longitu-

dinaal karakter. In hoofdstuk 2 gaan wij uitvoeriger op

deze onderzoeksopzet in.

De maatschappelijke relevantie van het onderzoek moet voor-

al worden gezocht in de curatieve (i.t.t. de preventieve)

sfeer. Dat betekent dat er op basis van de verkregen onder-

zoeksresultaten naar zal worden gestreefd aanbevelingen te

doen voor een beleid, dat erop gericht is tegemoet te komen

aan de eventuele problematische aspecten die zich aan de

situatie waarin ongehuwde moeders verkeren, laten onder-
kennen. Met name kan men daarbij denken aan aanbevelingen

op juridisch, economisch en sociaal gebied.
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HOOFDSTUK 2: DE DEVIANTE CARRIERE VAN DE ONGEHUWDE MOEDER;

PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSOPZET

211z_Inlei log

Ongehuwd moeder worden is het resultaat van een bijzondere

opeenvolging van gebeurtenissen in het leven van een vrouw.

Men kan het beschouwen als een cruciaal punt in een carri&re

die een aanvang neemt bij de ontmoeting tussen de vrouw en

haar partner, via sexueel contact leidt tot zwangerschap en
die tenslotte de geboorte van een buitenechtelijk kind tot

gevolg heeft.

Meest kenmerkende eigenschap van deze carridre is het feit
dat het een deviante carri#re is. Het versje "In Holland

staat een huis ..... in het huis daar woont een heer .....

de heer die kiest een vrouw ..... de vrouw die kiest een

k i n d. . . . . "i s het toonbeeld van een normale carri&re.  De

ongehuwde moeder valt eerst in bij het vierde couplet. Zij
slaat een aantal stadia over die in onze cultuur worden be-

schouwd als even zovele condities voor een levenspatroon

dat voor de samenleving acceptabel is.

Aldus is de weg naar het ongehuwd moederschap op te vatten

als een deviante carri&re, en wel - zoals uit het vooraf-

gaande is af te leiden - in tweeorlei opzicht. Op de eerste

plaats kan worden vastgesteld dat de omstandigheden waaron-
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de r de ongehuwde vrouw moeder wordt en zich belast met de

zorg voor haar kind, in neutrale zin - dus afgezien van het

maatschappelijk waarde-oordeel - anders zijn dan die waarin

in onze cultuur vrouwen geacht worden het moederschap tege-

moet te gaan. Wij nemen de carridre van de ongehuwde moe-

der in beschouwing aan de hand van een analyseschema dat is

afgeleid van een door Davis en Blake ontworpen model.

De carri&re van de ongehuwde moeder is ook een deviante in

de betekenis die daaraan gegeven wordt binnen de theorie
die in de sociologie en de sociale psychologie bekend staat

als de etiketteringstheorie ("labeling theory"). Daar wordt

het zwaartepunt gelegd bij de beschouwing van het interac-

tieproces tussen deviant en samenleving. Via etikettering
en stigmatisering verliest het begrip "deviante carriere"

zijn neutrale betekenis. Philipsen (1) verstaat onder eti-

kettering het toeschrijven aan het individu van een nieuwe

identiteit; door dezelfde auteur wordt stigmatisering om-

schreven als de behandeling die het individu op grond van
deze nieuwe identiteit ten deel valt. Hier doen binnen de

samenleving geldende waarden en normen hun intrede, en een

op basis daarvan plaats hebbende evaluatie van het individu
door diens omgeving. Het resultaat van deze evaluatie heeft

zijn consequenties voor de verdere ontwikkeling van het

interactieproces tussen individu en omgeving.

Beide benaderingswijzen van het ongehuwd moederschap worden
in dit hoofdstuk gepresenteerd, waarna het te onderzoeken

probleem meer concreet zal worden aangegeven. In een laatste

paragraaf wordt tenslotte de opzet van het onderzoek uit-
eengezet.

2.2. De deviante carriere in neutrale zin

In 1956 stelden Davis en Blake een vanuit sociologisch oog-
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punt relevant analyseschema op van de verschillende opeen-

volgende fasen die het proces van de menselijke reproductie

kenmerken (2). Cutright (3) en na hem Knodel c.s. (4) pas-

sen dit schema toe op de opeenvolgende stadia die de niet-

zwangere ongehuwde vrouw in de vruchtbare periode moet

doorlopen om een ongehuwde moeder te worden. Het vertrekpunt

van laatstgenoemde auteurs wordt gevormd door de populatie

van ongehuwde vrouwen in de vruchtbare periode. Het analyse-
schema functioneert als een stroommodel waarbij op ieder in

het model onderscheiden moment de mogelijkheid bestaat dat

de vrouw uit de stroom geraakt die uiteindelijk zou voeren
tot het voortbrengen van een buitenechtelijk kind.

Globaal zijn een viertal categorieon van invloedsfactoren

te onderscheiden, namelijk die factoren

-    die bepalen of de vrouw deelneemt aan voorechtelijk

geslachtsverkeer;

-    die bepalen of zij zwanger wordt;

-    die bepalen of de zwangerschap wordt uitgedragen; en
-    die bepalen of v66r de geboorte een huwelijk plaats

vindt.

Aan het door Cutright gepresenteerde analysemodel voegen wij

nog een stap toe, welke voor ons onderzoek hoogst relevant

is omdat de ongehuwde moeder door ons ook nog na de geboorte
van haar kind wordt gevolgd. Het resultaat ziet er aldus

uit. (Zie schema op de volgende pagina).

De analyse neemt een aanvang bij de totale ongehuwde vrou-

welijke bevolking in de vruchtbare periode. Een gedeelte
daarvan heeft sexuele relaties, het andere gedeelte niet.

Het risico van zwangerschap wordt gelopen door degenen die

sexuele relaties hebben; die bovendien een kind kunnen krij-

gen en die geen volledig veilige anticonceptie toepassen,

hetzij omdat een ondeugdelijk middel wordt gebruikt, hetzij
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SCHEMA 1: Het ongehuwd moederschap in fasen.

1.                    populatie onge-
huwde vrouwen

2.   sexueel actief (coItus)

\
3.nietsar vruchtbaar

1
4.       geen (deugdelijke) deugdelilk

anticonceptie anceptie

\
5.     nietz zwanger

1
6.       geen spontane spontane

abortus

\

7.     abortusrus                
geen abortus
provocatus

l
8.       niet huwen huwenvadr-

v66r geboorte Nee
\

9.  dood e onwettige geboorte
.

10. geen huwelijk huwelijk
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omdat een wel deugdelijk middel niet altijd wordt toegepast.

Wordt de vrouw zwanger, dan is het mogelijk dat een spon-

tane abortus optreedt; zij kan ook haar toevlucht nemen tot

abortus provocatus. Als de vrouw haar zwangerschap uitdraagt,

kan zij nog v66r de geboorte van haar kind trouwen en langs

die weg een wettig kind voortbrengen. Een verdere mogelijk-

heid is, dat de zwangerschap wordt uitgedragen, dat zij
niet trouwt, maar dat haar kind dood wordt geboren. Als dit

laatste niet gebeurt dan vindt een buitenechtelijke geboorte

plaats.

Zoals reeds gesteld voegden wij aan dit model nog een stap

toe. Het door Cutright in negen fasen uiteengelegde proces

dat uiteindelijk leidt tot de buitenechtelijke geboorte

behoeft daarmee niet definitief te zijn afgesloten. De vrouw

kan een huwelijk aangaan, hetzij met de natuurlijke vader,

hetzij met een andere man, door wie het kind wordt ge&cht.

De status van het kind als een buitenechtelijk kind wordt

daarmee opgeheven. De toevoeging van deze stap zal in het

verdere verloop van dit betoog van belang blijken, omdat

het de aandacht vestigt op de mogelijkheid tot de de-etiket-

tering, een term die nog nader zal worden verklaard.

Men kan bij het gepresenteerde model de volgende kantteke-

ning plaatsen. Naast dit als zuiver formeel te karakteri-

seren model kan een informeel model worden gelegd, waarbij

als uitgangspunt niet de formele status van het kind als

wettig of onwettig genomen wordt, maar waarbij wordt uitge-
gaan van de feitelijk voor de vrouw en haar kind relevante

situatie. In ons juridische bestel wordt namelijk ook dat

kind geregistreerd als onwettig, dat geboren wordt uit de

niet-gelegaliseerde samenwoning van een man en een vrouw.
Behalve huwen kan een vrouw ook gaan samenwonen met een man,

in een vorm die zich materieel niet of nauwelijks laat onder-
scheiden van een wettig gesloten huwelijk. Deze relatie kan
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reeds een aanvang genomen hebben v66r er van een zwanger-

schap sprake was; de relatie kan worden aangegaan tijdens

de zwangerschap; zij kan ook na de geboorte van het kind
worden aangegaan. In ons onderzoek hebben wij bij de onder-

linge vergelijking van subgroepen van ongehuwde moeders zo-

veel mogelijk onderscheid gemaakt naar het materiole crite-

rium. Dat wil zeggen dat de groepering van gehuwden en

samenwonenden, enerzijds, wordt vergeleken met de alleen-
Staande vrouwen anderzijds.

Ons model laat nog alle mogelijkheden open voor de toekomst:

vrouwen kunnen scheiden, relaties kunnen worden verbroken,

nieuwe relaties kunnen worden opgebouwd. Steeds heeft dit

bepaalde consequenties voor de situatie waarin moeder en

kind zich bevinden. Het model is daarmee dynamisch: alleen-

staande vrouwen kunnen een nieuwe status krijgen, formeel

en/of materieel, gehuwden of samenwonenden kunnen toetreden
tot de groepering van alleenstaanden.

2L3 _Dg. deviante carri&re en de etikettering

2.3.1. Inleiding

Aan het begrip deviantie worden in de sociologische en so-

ciaal-psychologische literatuur een aantal aspecten onder-

kend die globaal in twee categorieon zijn onder te brengen.

Men kan de loopbaan van de deviant beschrijven in termen
van feitelijk gedrag, bijvoorbeeld op de wijze zoals door

ons in paragraaf 2.1. de ontwikkelingsgang naar het onge-

huwd moederschap in verschillende elkaar chronologisch op-

volgende fasen werd uiteengezet. Deze loopbaan kan ook

worden geanalyseerd met behulp van een aantal noties die

tot ontwikkeling zijn gebracht binnen de verschillende eti-

ketteringstheorie&n.

In deze theorieon wordt deviant gedrag bestudeerd naar de
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betekenis die het heeft voor de deviant en voor de samen-
leving. Het accent wordt vooral gelegd op het interactie-
proces tussen deviant en samenleving; in die theorieon
wordt er vanuit gegaan dat elke vorm van gedrag (en derhalve
ook de deviante) aan dit interactieproces zijn betekenis
ontleent. Via dit interactieproces is het deviante gedrag
van invloed op het zelfbeeld en op het rolgedrag van de de-
viant.

E&n opmerking zij vooraf gemaakt. Het presenteren van de

deviantietheorie in verband met het ongehuwd moederschap
impliceert niet dat de onderzoeker ervan uitgaat dat onge-
huwd moederschap per definitie een vorm van deviantie is.
Wel is hij van mening dat er binnen de verschillende devi-
antie-theorie&n een aantal theoretische begrippen tot ont-

wikkeling zijn gebracht met behulp waarvan het verschijnsel
van het ongehuwd moederschap op systematische wijze kan
worden bestudeerd. Men moet zich realiseren dat de grens
tussen deviant en niet-deviant niet scherp is te trekken.

Veeleer is er sprake van een continuum, waarop bepaalde

vormen van gedrag in een hogere of lagere gradatie van de-

viantie kunnen worden afgezet. Bovendien moet worden opge-

merkt dat normen en waarden, op grond waarvan bepaalde gedra-

gingen als deviant worden benoemd, in de tijd veranderlijk
zijn en dat zij van (sub)cultuur tot (sub)cultuur kunnen ver-
schillen. Deviantie is een begrip dat sterk aan tijd en ruimte

gebonden is; als zodanig is het een relatief en dynamisch

begrip.

In dit onderzoek richten wij ons op de vraag, in hoeverre

ongehuwde moeders de dragers zijn van eigenschappen die

vallen binnen de termen van het nog nader te definidren

deviantie-begrip. Men dient zich echter ook af te vragen

welke de mogelijkheden zijn voor de ongehuwde moeder om

zich aan de consequenties van etikettering en stigmatise-
ring te onttrekken.
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2.3.2. Het begrip deviantie

Algemeen wordt er in de literatuur van uitgegaan dat devian-

tie te maken heeft met het overschrijden van normen of met

het afwijken van sociale verwachtingen. Achter dit gemeen-

schappelijk uitgangspunt gaat een wereld schuil van zeer

van elkaar verschillende stromingen waarbinnen auteurs elk

op min of meer eigen wijze het begrip deviantie inhoud ver-
lenen. Hoewel meer verfijnde onderscheidingen denkbaar zijn

(Cohen (5), bijvoorbeeld, geeft daar een helder en over-

zichtelijk beeld van), is het binnen het kader van ons on-

derzoek voldoende zich te bepalen tot de globale tweedeling
die Lemert (6) presenteert.

Lemert brengt een groepering van sociologie-beoefenaren die

de opvattingen delen van auteurs als Durkheim, Parsons en

Merton, tezamen onder Son noemer. In hun etiologische bena-

dering van sociaal-afwijkende verschijnselen leggen zij het

accent op de werking van factoren van sociaal-structurele
en van culturele aard. Eerstgenoemde factoren betreffen het

netwerk van sociale betrekkingen en verhoudingen. Factoren

van culturele aard hebben betrekking op het samenstel van

normen, waarden, doeleinden en verwachtingen. In een proces

van wederzijdse beinvloeding vormen zij de componenten van

het sociaal systeem. Afwijkend gedrag komt in deze visie

voort uit spanningen tussen de culturele en structurele ele-

menten van het sociaal systeem. Zo hanteert Durkheim (6) het

begrip anomie als centrale variabele in zijn analyse van ver-

schijnselen als arbeidsverdeling en zelfmoord. Anomie wordt

door Durkheim omschreven als de toestand, waarin het normen-

stelsel dat bepalend is voor de relaties tussen de elementen

van het sociale systeem, sterk aan regulerend vermogen heeft

ingeboet. En zo is het deviantiebegrip van Merton (7) ge-
stoeld op de notie van een dissociatie tussen cultureel be-

paalde doeleinden en geinstitutionaliseerde middelen om die
doeleinden te realiseren.
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De etiketteringstheorie - juister: de etiketteringstheorie-

en - zoekt aansluiting bij het symbolisch interactionisme
en is te beschouwen als een aanvulling op de genoemde -

structurele functionalistische - theorieMn van onder andere

DUrkheim en Merton. Wanneer men bijvoorbeeld de deviantie-

theorie van Merton vergelijkt met bijvoorbeeld de etiket-

teringstheorie van Lemert, dan blijken duidelijk accent-

verschillen aanwijsbaar. Door Merton wordt gezocht naar een

verklaring voor het ontstaan van deviant gedrag, waarbij

deze verklaring plaats vindt op het niveau van structurele

en culturele kenmerken van de samenleving. Weliswaar noemt

Merton vervolgens de verschillende alternatieve reactiewijzen
die het individu, geconfronteerd met een onevenwichtige ver-

houding tussen doeleinden en middelen, ter beschikking staan

(innovatie, ritualisme, retreatisme en rebellie), maar zijn

sociologische belangstelling ligt daarv66r. Lemert is in

veel mindere mate geinteresseerd in het ontstaan van afwij-
kend gedrag. Hij concentreert zich op het interactieproces

dat tussen individu en formele instanties, of tussen indi-

vidu en informele omgeving, op gang komt wanneer het af-

wijkend gedrag zich v66rdoet. Met name gaat het hem dan om

de veranderingen die ten gevolge daarvan optreden in het

zelfbeeld van de deviant, zoals nog zal worden geadstrueerd.

Het zou onjuist zijn de toepassing van het etiketterings-

perspectief op het begrip deviantie voor te stellen als
een geheel nieuwe benadering, een voorstelling van zaken

waaraan ook Lemert zich schuldig maakt waar hij spreekt van
"the new deviance sociology"  (8) . Plummer (9) wijst erop
dat reeds in de jaren '20 Mead de termen "stigma" en "iden-

titeit" hanteerde, dat de Chicago-school sprak van "deviant

life styles " en dat de bijdragen - uit de jaren '30 - van
Sutherland, Tannenbaum, Waller en Lindesmith van substan-

tiole betekenis zijn geweest. Plummer besluit aldus: "To
talk of interactionism as a new approach to deviancy is to

be blind to history".
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In het navolgende gaan wij nader in op de inhoud van het

etiketteringsperspectief en op de aanwendbaarheid ervan

voor een analyse van het ongehuwd moederschap.

2.3.3. Deviantie en het perspectief van het symbolisch in-

teractionisme

Plummer baseert zich op de ideedn van Blumer, wanneer hij

tracht vormen van sexueel deviant gedrag te plaatsen binnen

het perspectief van het symbolisch interactionisme. Hij gaat

uit van een drietal postulaten, die impliceren dat de weredd

moet worden gezien:

a.   als een subjectieve symbolische realiteit

b.   als een proces; en

c.   als een systeem van interacties.

Ad a.

Enerzijds, zo betoogt Plummer, is de mens een organisme met

specifieke behoeften, driften, fysiologische reacties en

capaciteiten, zich bewegend binnen een bepaalde geografische,

historische en politieke constellatie. Anderzijds is de mens

bewoner van en vormgever aan een symbolische wereld, waarin

het bestaan van een bepaalde taal, symbolen en gebaren hem

in staat stelt om betekenis toe te kennen aan objecten en

handelingen in het leven van alledag, om de hem omringende
werkelijkheid te interpreteren en om aan het sociale leven

steeds weer opnieuw gestalte te geven. Objecten en hande-

lingen hebben geen intrinsieke betekenis; deze betekenis

wordt eraan verleend via een maatschappelijk proces van de-
finioring en interpretatie, vari&rend in tijd en ruimte,

waarbij een volkomen consensus nauwelijks voorstelbaar is.

Ook het deviantiebegrip heeft geen intrinsieke betekenis.

Het meest elementaire aspect ervan wordt gevormd door het

gegeven dat er normen, waarden, verwachtingen en doeleinden

in het spel zijn, die cultureel zijn bepaald en derhalve in
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tijd en ruimte veranderlijk. Daarmee wordt duidelijk dat

deviantie geen absoluut gegeven is: objectieve vaststelling

van wat deviant is en wat niet, is een onmogelijkheid. In

deze zin dient ook de uitspraak van Becker (10) te worden

begrepen, wanneer hij stelt: "Social groups create deviance
by making the rules whose infraction constitutes deviance
and by applying those rules to particular people and labe-

ling them as outsiders ..... deviant behavior is behavior
that people so label". De benoeming van gedrag als deviant is

derhalve voorwerp van definidring en interpretatie; en omdat

consensus over waarden en normen meer uitzondering dan regel
is, is deze benoeming daarmee tevens voorwerp van conflict en

machtsstrijd (11).

Ad b.

Voor het symbolisch interactionisme wordt de sociale werke-

lijkheid steeds opnieuw gestructureerd. Menselijk gedrag
wordt niet alleen maar beschouwd als het resultaat van een

gegeven psychische structuur, of als het gevolg van externe

dwang via de sociale structuur. Het symbolisch interactio-

nisme legt de nadruk op het feit dat de wijze waarop de so-

ciale werkelijkheid gestalte krijgt en wordt ge&valueerd,

de steeds wisselende uitkomst is van processen van herdefi-
nioring en herinterpretatie. Deze processen kunnen zowel

tot stand komen in eenmalige ontmoetingen, alsook het re-

sultaat zijn van socialisatieprocessen van langer duur en

groter intensiteit. "At the heart of the labeling approach

is an emphasis on process", zegt Schur (12).
Het door ons reeds meermalen gehanteerde begrip carri&re

duidt daar op, en ook de voorkeur die Becker uitspreekt

voor het sequentionele model boven het simultane: "..... all

causes do not operate at the same time, and we need a model
that takes into account the fact that patterns of behavior

develop in orderly sequence" (13).
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Ook deviantie moet worden opgevat als een proces dat in een

aantal fasen is uiteen te leggen. Elke fase wordt gekenmerkt

door de werkzaamheid van specifieke factoren, die op een

bijzondere wijze met elkaar gerelateerd zijn. "Deviancy is

viewed not as a static entity, but rather as a continuously

shaped and reshaped outcome of dynamic processes of social
interaction" (14). Op dit procesmatige karakter van het

deviantie-begrip wordt in een later stadium van dit betoog

nader ingegaan wanneer het concept van primaire en secun-

daire deviantie van Lemert zal worden uiteengezet.

Ad c.

Tenslotte hanteert het symbolisch interactionisme als uit-

gangspunt dat menselijk handelen plaats vindt in een inter-

actieproces met rol-partners. Bij iedere vorm van handelen
fungeren dezen bij wijze van referentiekader, of zij nu

feitelijk bij het handelen van actor betrokken zijn of denk-

beeldig. In het laatste geval tracht men zich voor te stel-

len welke de reactie van anderen zal zijn wanneer zij op de

noogte zouden geraken van de aard van het handelen van actor.

Bijvoorbeeld tracht de ongehuwde zwangere vrouw zich een
voorstelling te maken van de wijze waarop de verschillende

voor haar belangrijke personen en groepen uit haar omgeving
zullen reageren op het bericht dat zij in verwachting is.
Dat dit plaats vindt in een periode die gekenmerkt wordt

door onzekerheid, waarin vrees voor stigmatisering ontstaat,

hebben we beschreven in het eerste (intake-)gedeelte van dit

onderzoek (15).

Het benoemen van gedrag als deviant (etikettering) en het

toepassen van dit etiket op zichzelf czelfetikettering) komt
tot stand in een interactieproces tussen de deviant en dege-

nen die op basis van geldende normen en verwachtingen diens

gedrag beoordelen. Het gedrag van het individu speelt zich

af in een sociale ruimte, in de terminologie van Erikson (16):
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ten  overstaan  van een "audience",  soms  op te vatten  als  de

samenleving in haar geheel, soms als de groepering met wie

men dagelijks interageert, soms als de formele instanties,

belast met de uitoefening van de sociale contr6le. De aard

van de reactie van de omgeving op het deviante gedrag is

negatief: deviant gedrag wordt negatief geotiketteerd. Het

interactieproces is daarom een stigmatiseringsproces, door
Garfinkel omschreven  als een "status degradation ceremony",
door dezelfde auteur gedefinioerd als: "Communicative work

directed to transforming an individual's total identity into

an identity lower in the group's scheme of social types" (17).

2.3.4. Primaire en secundaire deviantie

Het procesmatige karakter van het deviantie-begrip en de

wijze waarop etikettering en stigmatisering invloed uitoefe-

nen op de deviant, kan meer inzichtelijk worden gemaakt met

behulp van de deviantietheorie van Lemert. Het door Lemert

gepresenteerde model (18) zal voor ons een belangrijk uit-

gangspunt vormen bij onze beschouwing van het verschijnsel

van het ongehuwd moederschap.

Lemert bracht zijn ideeon m.b.t. de secundaire deviantie

tot ontwikkeling vanuit het zeer grote belang dat hij hecht

aan de maatschappelijke reactie als invloedsvariabele op de

etiologie van afwijkend gedrag, met name op de meer gesta-

biliseerde vormen daarvan. Hij maakt een fundamenteel onder-
scheid tussen primaire en secundaire deviantie. In tegen-

stelling tot hetgeen het geval is bij secundaire deviantie,

beschouwt hij primaire deviantie als polygenetisch, als het

resultaat van de werking van factoren van sociale, culturele,

psychologische en fysiologische aard. Hoewel primaire de-

viantie als afwijkend gedrag kan worden gesignaleerd en

zelfs als ongewenst gedrag door de omgeving kan worden aan-

gemerkt, heeft deze geen, of nog slechts een marginale in-

vloed op de status en de psychische structuur van het be-
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trokken individu. Meer essentiole veranderingen in dit op-

zicht worden in dit stadium voorkomen via het proces van

normalisatie, waarin de afwijking wordt opgevat als een

normale variatie binnen het heersende cultuurpatroon. Le-

mert wijst met name op de rol die rationalisatieprocessen

kunnen spelen binnen dit proces van normalisatie (19). Het

van het normale patroon afwijkende gedrag kan ook binnen
de termen van de primaire deviantie worden gehouden via het

treffen van maatregelen die een echte crisis in het normale

patroon van sociale relaties weten te voorkomen. "The devia-
tions remain primary deviations or symptomatic and situatio-

nal as long as they are rationalized or otherwise dealt

with as functions of a socially accepted role" (20).

Als het logische complement van deze opvattingen vloeit

hieruit het door Lemert getntroduceerde begrip secundaire

deviantie voort. Lemert spreekt van secundaire deviantie

"when a person begins to employ his deviant behavior or a
role based upon it as a means of defense, attack, or adjust-

ment to the overt and covert problems created by the conse-

quent societal reaction to him"  (21) . Secundaire deviantie

heeft betrekking op de wijze waarop de deviant de reacties

van de kant van de samenleving verwerkt die door zijn afwij-

kend gedrag worden opgeroepen. Deze maatschappelijke reac-
ties hangen samen met de waarden, normen en opvattingen die

in een gegeven tijd en ruimte binnen een bepaalde culturele

context gangbaar zijn. Lemert beschouwt de reacties van de
samenleving dan ook als af-Bleid van de heersende mo-

raal, die bij de deviant persoonlijke problemen oproepen.
Deze problemen doen zich voor in de vorm van stigmatisering,

bestraffing en isolering van het betrokken individu.

Lemert heeft vooral oog voor de veranderingen die als gevolg

daarvan optreden in de persoonlijkheid van de betrokkene

zelf. Stigmatisering zet voor de deviant een proces van sta-

tusverlaging in werking, door Garfinkel omschreven als een
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"status degradation ceremony"  (22) . De deviant wordt in de

ogen van degenen die hem beoordelen letterlijk een ander en

geheel nieuw persoon. Datgene waarin het individu afwijkend

is, wordt tot een "master status" (Hughes  (23) ) , wat inhoudt

dat de deviantie alle overige aspecten aan de persoon gaat

overstemmen, terwijl - complementair - bij de omgeving de

belangstelling voor deze overige aspecten vermindert.

In de sfeer van de persoonlijkheid leidt dit tot een "symbo-

lic reorganization at the level of selfregarding attitudes

and social roles" (24). De deviant ontwikkelt een deviante
identiteit, die tot uiting komt in het vervHllen van bij

deze identiteit behorende deviante rollen en in het tot

stand komen van een deviant zelfbeeld. Secundair deviant is

de persoon wiens leven en identiteit rond zijn deviantie

zijn georganiseerd (25) . Met Yorburg kan men "identiteit"

aldus omschrijven: "Identity is the total conception that

people have of who they are. It includes all the beliefs
that make up the individual's conception of self. It also

includes the beliefs that people have about their worth as

human beings - beliefs that determine self confidence and
self esteem" (26).

Het aanleren van deviante rollen en de ontplooiing van een
deviant zelfbeeld wordt voor een aantal vormen van deviantie

bevorderd in een eigen subcultuur, met eigen, van de domi-

nante cultuur afwijkende normen en waarden, waar de devian-
ten solidariteit vinden en emotionele steun, terwijl daar

vaak ook de mogelijkheden worden geschapen tot bevrediging

van de deviante behoefte (bijv. homofielen, druggebruikers).

Met als voorbeeld het abortus-verschijnsel merkt Schur ech-
ter op, dat "..... involvement in such a subculture .....

(is) not an absolute prerequisite to the development of a

deviant self-concept" (27). Vrouwen die abortus wensen, of

die zich hebben laten aborteren, hebben geen behoefte aan

een subcultuur, omdat abortus wordt beschouwd als een indi-
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vidueel, eenmalig gebeuren. Een Nederlands onderzoek wees

uit, dat zelfs het organiseren van een groepsinterview met

geaborteerde vrouwen stuit op onoverkomelijke moeilijkhe-
den (28).

Van een subcultuur van ongehuwde moeders in de eigenlijke

zin kan evenmin gesproken worden, hoewel de situatie van

degenen die tijdelijk verblijf houden in een tehuis voor

de ongehuwde moederzorg daar nog enigszins mee is te verge-

lijken. Ook initiatieven om ongehuwde moeders (of alleen-

staande ouders) bijeen te brengen in een gespreksgroep, of

hen als groepering te benaderen via een periodiek ver-

schijnend geschrift ("Infom", bijvoorbeeld, in Nederland),

kan men moeilijk opvatten als pogingen tot het vestigen van

een subcultuur voor ongehuwde moeders.

2.4. Deviantie en ongehuwd moederschap

2.4.1. Inleiding

De ontwikkelingsgang van de vrouw naar het ongehuwd moeder-

schap kan worden benoemd als een "moral career", door Goff-

man gedefinieerd als "the regular sequence of changes that
career entails in the person's self and in his framework of

imagery for judging himself and others" (29). Ook Rains

omschrijft de loopbaan van de ongehuwde moeder als een

"moral career": ongehuwd moederschap is "..... not simply a

private and practical trouble" (30). Het roept vragen op,

omdat maatschappelijke waarden en normen in het geding zijn.

Het betrokken individu moet haar gedrag verantwoorden, haar
persoon staat ter discussie omdat de meest in het oog lopen-

de aspecten die aan haar positie te onderkennen zijn, be-
trekking hebben op sexualiteit, zwangerschap en moederschap;

en deze vertegenwoordigen juist de elementen die in hoge

mate bepalend zijn voor de status en voor het zelfbeeld van

de vrouw. De ongehuwde moeder verkeert in een positie die
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- hoe verschillend op het eerste gezicht ook - tot op zekere

hoogte identiek is aan die van de kinderloze gehuwde vrouw,

bij wie juist het uitblijven van kinderen vragen en veron-

derstellingen oproept.

Beoordeling van gedrag vindt plaats tegen de achtergrond

van min of meer algemeen geldende regels en opvattingen. Be-

noeming van gedrag als deviant geschiedt op dezelfde wijze.

Zoals Schur het uitdrukt: "..... deviancy can be fully un-

derstood only in relation to conformity" (31). Ongehuwd

moederschap is een vorm van deviant gedrag omdat het een

vorm van gezinsvorming is die geldt als niet-evenwaardig

aan het instituut van het huwelijk. De opvatting heerst dat
eerst binnen het huwelijk de vrouw tot volle ontplooiing kan

komen, met name via het moederschap. Verder wordt ervan uit-

gegaan dat de verzorging en opvoeding van een kind alleen
binnen de relatie tussen een man en een vrouw optimaal kun-

nen zijn.

Het deviantie-proces neemt een aanvang wanneer het individu

in een bepaald opzicht niet voldoet aan de normatieve ver-

wachtingen welke vanuit zijn omgeving t.a.v. hem worden ge-

steld. Beschouwt men het verschijnsel van het ongehuwd moe-

derschap, dan kan men achteraf constateren dat de loopbaan

van de ongehuwde moeder begonnen is bij het hebben van voor-

echtelijk geslachtsverkeer. Plummer stelt, dat in principe

alle vormen van sexueel gedrag, anders dan de heterosexuele
coItus tussen echtelieden, in aanmerking komen om als af-

wilkend te worden benoemd. "Deviance is enacted against

a vast consensual backdrop, characterized largely by a

linear sequence of 'normal sexual development' (derived

from  Freud) , 'natural goal',of heterosexual intercourse

(derived from Nature), and a divinely inspired situation of

marriage (derived from God or St. Paul)" (32). Natuurlijk

is het niet zo, dat al die andere vormen van sexueel ge-
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drag in gelijke mate als afwijkend worden aangemerkt, reden
waarom Plummer het onderscheid invoert tussen deviantie en

variatie. Sommige vormen van sexueel gedrag brengen de

consequentie met zich mee dat zij aan degene die er ervaring

mee opdoet, bepaalde eigenschappen toedichten. Zolang echter

stigmatisering en de gevolgen daarvan voor het zelfbeeld
van het individu niet of slechts in lichte mate optreden,

is er volgens Plummer slechts sprake van variatie; niet van
deviantie.

Hoewel Plummer niet diep ingaat op de definioring van het

begrip variatie, komt het ons voor dat dit begrip sterke

overeenkomst vertoont met Lemert's begrip van primaire de-

viantie. Gelet op de inhoud van beide begrippen kan men ze

van toepassing verklaren op het verschijnsel van het voor-

echtelijk geslachtsverkeer. Immers, het hebben van voorech-

telijk geslachtsverkeer behoeft nog geen essentidle invloed
uit te oefenen op de status en het zelfbeeld van het indi-

vidu. Wij gaan daar thans nader op in.

2.4.2. Voorechtelijk geslachtsverkeer

Primaire deviantie (Lemert) of variatie (Plummer) leidt

niet noodzakelijkerwijze tot secundaire deviantie (Lemert)

of echte deviantie (Plummer). Plummer geeft een helder in-

zicht in de mogelijkheden welke de primaire deviant (in het
vervolg wordt de terminologie van Lemert aangehouden) ter

beschikking staan om te voorkomen dat zijn primaire devian-

tie in secundaire deviantie verkeert. Achtereenvolgens be-

handelen we de mogelijkheid om afwijkend gedrag te verber-

gen en de mogelijkheden om te weigeren het eigen gedrag als
deviant aan te merken: de ontkenning. Het volgen van Plum-

mer's betoog kan tevens leiden tot verdieping van het in-

zicht in het deviantie-proces en derhalve ook tot een beter

begrip van de carri&re van de ongehuwde moeder.
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2.4.2.1. Het verbergen van afwijkeDd_ge -ra 

De meeste vormen van sexueel gedrag hebben in onze cultuur

een lage graad van zichtbaarheid. Ook t.a.v. het voorechte-

lijk geslachtsverkeer is dit het geval, zodat een directe

reactie erop vanuit de omgeving meestal zal uitblijven. Een

lage zichtbaarheidsgraad wordt tevens begunstigd door de

omstandigheid dat het voorechtelijk geslachtsverkeer op

zich het maatschappelijk evenwicht nog weinig of niet uit

balans brengt. Pas wanneer zwangerschap het gevolg is ver-

andert er iets essentioels: een buitenechtelijk kind dooi-
breekt in ons cultuurpatroon de sociale eenheid die een van

de voornaamste onderdelen uitmaakt van het sociale systeem,

namelijk het gezin. De ongehuwde moeder tist hierdoor de

bestaande orde aan op een van de meest essentiole punten.

Overigens zijn zichtbaarheid van de normovertreding en de
ten gevolge daarvan optredende maatschappelijke reactie geen

noodzakelijke voorwaarden voor veranderingen in het zelfbeeld
van de actor. Een aantasting van de status van het individu

kan zelfs plaats vinden zonder dat er in feite een norm-

overtreding plaats vindt. Aan de hand van onderstaand sche-

ma (ontleend aan Becker (33)) kan dit worden geIllustreerd.

SCHEMA 2: Typen van deviant gedrag.

geen norm- wel een norm-
overtreding overtreding

etikettering als vermeende zuivere
deviant deviantie deviantie

geen etikketering heimelijke
als deviant conformisme deviantie

Vermeende deviantie kan voor het betrokken individu dezelfde

consequenties hebben als zuivere deviantie. In haar beschou-

wing van het voorechtelijk geslachtsverkeer merkt Rains op
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dat de ongehuwde vrouw die geen geslachtsverkeer heeft en

die deelname daaraan afkeurt, toch geplaatst wordt voor het

probleem dat zij niet alleen deugdzaam moet zijn (om niet

in conflict te komen met haar eigen opvattingen), maar van

haar deugdzaamheid ook moet doen blijken (om haar reputatie
ongeschonden te houden). Goffman: "..... individuals are

concerned not with the moral issue of realizing these stan-

dards but with the amoral issue of engineering a convincing
impression that these standards are being realized" (34).

Heimelijke deviantie is in verband met het verschijnsel van

het voorechtelijk geslachtsverkeer een onderwerp van nog
meer importantie. Het ligt voor de hand (en onderzoekingen

van Reiss (35) in de V.S., Schofield (36) in Engeland, Giese

en Schmidt (37) in Duitsland, Kooy (38) in Nederland beves-

tigen dit) dat onder jongeren meer intieme vormen van sexueel

gedrag meer voorkomen naarmate zij ouder zijn. Dit gaat gepaard

met een verschuiving in referentiegroepen: speelt aanvanke-

lijk het ouderlijk gezin als zodanig de voornaamste rol,

later gaat de wijdere omgeving als oriontatiepunt voor eigen

gedrag en opvattingen een steeds belangrijker referentie-

groep vormen. In concreto betekent dit, dat het individu

zich in zijn sexuele oridntatie steeds minder richt op het

in dat opzicht meer repressieve milieu van het ouderlijk ge-

zin en daarentegen steeds meer op de meer permissieve groepe-

ring van leeftijdgenoten. "The sexual behavior of adolescents
is primarily peer-organized and peer-controlled"  (39) . Rains
merkt op dat de "premarital sexual career" van de vrouw wordt

gekenmerkt door de noodzaak die zich voor haar aandient om
volgens eigen aanvankelijke opvattingen niet-acceptabele

vormen van sexueel gedrag te gaan accepteren (40). Een zich

conformeren aan de sexueel-permissieve normen van de peer-

group stelt haar in staat te gaan deelnemen aan meer intieme

vormen van sexueel gedrag (het meest essentiole punt daarbij

is het al dan niet overgaan tot de coItus), zonder dat dit
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haar zelfrespect ongunstig beInvloedt. Van belang in dit

verband is ook de samenhang die er Lestaat tussen zelfres-

pect en reputatie. Rains wijst erop dat het individu zijn

zelfrespect voor een belangrijk gedeelte ontleent aan de

reputatie die het geniet bij anderen. Dit stelt de persoon

voor de opdracht gedragsvormen die een stigmatiserende

werking kunnen hebben, aan de waarneming van potentieel

stigmatiserende groeperingen en individuen te onttrekken,

wanneer hij zijn reputatie ongeschonden wil handhaven. Deze

heimelijke deviantie wordt in de sexuele sfeer begunstigd

door de lage zichtbaarheidsgraad van de ondernomen activi-
teiten.

2.4.2.2. Niet erkennen van gedrag als deviant

Behalve verbergen kan de deviant weigeren zijn gedrag als

afwijkend te erkennen ten overstaan van de samenleving en/
of ten overstaan van zichzelf. Het is mogelijk dat hij erin

slaagt zijn gedrag te kenschetsen als een acceptabele varia-

tie binnen de grenzen van het normale. Het individu kan zijn

toevlucht nemen tot technieken, met behulp waarvan stigma-

tisering kan worden voork6men.

a.   Het individu kan pogingen aanwenden om zijn deviantie
te neutraliseren door middel van het aanvoeren van ra-

tionalisaties of van verzachtende omstandigheden. Rains

stelt dat in onze cultuur - en bij uitstek in de mid-

denklasse - de voorechtelijke sexuele loopbaan van de
vrouw vooral gekenmerkt wordt door "moral uncertainty"
(41). Vrouwen en meisjes streven ernaar naar zichzelf en

naar buiten de idee uit te dragen dat zij respectabel

zijn. Volgens Rains betekent dit dat zij staan voor de

opgave "to maintain their reputations as essentially
non-promiscuous in their own and others eyes" (42). Het

opgeplakt krijgen van het etiket als een vrouw die zich

sexueel promiscu gedraagt, zou voor het betrokken indi-
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vidu statusverlies opleveren, leiden tot verandering
in zelfbeeld en identiteit in negatieve zin en zou op

die gronden leiden tot secundaire deviantie.

Zover behoeft het echter niet te komen - en komt het

meestal ook niet. Men is in staat zichzelf te beschou-

wen als respectabel omdat bij anderen de opvatting be-

staat dat men het is. Afkeuring van het eigen gedrag

en zelfverwerping kan worden voorkomen via "techniques
of neutralization", die "both allow and structure par-

ticipation in unconventional activity by persons who
regard themselves as conventional"  (43) . Als neutrali-

satietechnieken kunnen worden genoemd:

- de idee van de liefde, waardoor gelegitimeerd wordt

wat voorheen niet acceptabel was (het beeld van de
"mantel der liefde" die alles bedekt, is hier pas-
send) ;

- het voorechtelijk patroon van seri&le monogamie, vol-

gens hetwelk het ongehuwden is toegestaan met meer

dan 66n partner een relatie te onderhouden, maar

nooit met meer dan 6&n tegelijk;
- de toenemende graad van intimiteit waardoor de ver-

schillende opeenvolgende stadia in het voorechtelijk

sexueel gedrag worden gekenmerkt, waarbij elke stap

naar een volgend stadium wordt gerechtvaardigd door

de intensiteit van wederzijdse gevoelens die met het

verstrijken van de tijd geacht wordt toe te nemen;
- het handhaven van wat men zou kunnen betitelen als

"technische maagdelijkheid": omdat deugdzaamheid

vooral in verband wordt gebracht met het al dan niet

hebben van geslachtsgemeenschap, kunnen de stadia
van sexuele intimiteit tot aan de coItus zonder al

te ernstige gevolgen voor het zelfbeeld worden door-

lopen;

- het niet-toepassen van anticonceptie: de vooropge-

65



zette bedoeling tot geslachtsgemeenschap mag niet

blijken, bijvoorbeeld uit het bezit van voorbehoed-

middelen. Geslachtsgemeenschap is een spontaan, puur,

ongepland gebeuren, waarmee anticonceptie als een

vorm van rationeel en planmatig gedrag niet valt te

rijmen. Volgens het scenario van de romantische lief-

de kan de ontmoeting met de liefdespartner op het

meest onverwachte moment plaats vinden, waarna de

verdere gebeurtenissen zich als in een roes afspelen:

men is zichzelf niet meer meester, hetgeen achteraf

als rechtvaardiging kan dienen.

b.   Het individu kan van ve rder deviant gedrag afzien. Het

kan dit doen door bij zichzelf de behoefte eraan te

ontkennen of te verdringen.

Een andere mogelijkheid is, dat de persoon zich - uit vrees

voor de reactie van anderen, of door de innerlijke overtui-

ging slecht te handelen indien men toegeeft - tegen eigen

verlangens gaat verzetten. Soms kan dit verzet zelfs de vorm

aannemen van een zich scherp afzetten tegen anderen die het

gewraakte gedrag wel vertonen.

2.4.2.3. (92Slusie

Samenvattend kan gesteld worden dat voorechtelijk ge-

slachtsverkeer in het merendeel van de gevallen moet worden

opgevat als een vorm van primaire deviantie. Plummer merkt

op dat veel vormen van afwijkend gedrag, hoewel ze in een

bepaalde zin en voor een bepaalde groep wel degelijk een

normovertreding vertegenwoordigen, toch niet zijn te be-
schouwen als wat door Lemert zou worden betiteld als secun-

daire deviantie. "Much of this differentiation could be

called deviance in the sense of Lemert's primary deviance,

remaining insignificant at the level of self-regarding
attitude" (44).
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In het voorafgaande is gewezen op een aantal factoren die

de overgang van primaire naar secundaire deviantie in de
weg staan. Aandacht werd besteed aan de geringe zichtbaar-

heid van sexuele activiteiten in onze cultuur; aan de moge-

lijkheid die er op grond van deze geringe zichtbaarheid
bestaat' om sexueel gedrag te onttrekken aan de waarneming
van potentieel stigmatiserende groeperingen, waardoor reac-

tie vanuit de omgeving achterwege blijft; aan de toenemende

mate van tolerantie ten aanzien van het voorechtelijk ge-

slachtsverkeer, waardoor het aantal potentieel stigmatise-

rende groeperingen vermindert; en aan de neutralisatietech-

nieken die het individu ter beschikking staan om zijn zelf-

respect te handhaven.

Tot slot de opmerking dat verandering in het zelfbeeld (en

daarmee de overgang van primaire naar secundaire deviantie)

ook anders dan uitsluitend via de feitelijke reactie van

de samenleving kan plaats vinden. Niet alleen de feitelijke

reactie, maar ook de voorstelling van de gevolgen die op-
treden wanneer heimelijke deviantie in zuivere deviantie

verkeert; niet alleen stigmatisering, maar ook de vrees

daarvoor, kan leiden tot een deviant zelfbeeld.

2.4.3. De zwangerschap

Het streven naar het handhaven van een positief zelfbeeld

werd in het voorafgaande naar voren gehaald als een

sterk motiverende factor in het menselijk handelen. In het

bijzonder werd de aandacht gevestigd op de uiterst belang-

rijke rol die de reputatie die men bij anderen geniet, daar-
in speelt; mensen laten hun kijk op zichzelf (zelfbeeld) in

hoge mate bepalen door de wijze waarop anderen hen bezien en

beoordelen (reputatie). Bijvoorbeeld zijn vrouwen en meisjes

in onze cultuur zeer beducht voor de verdenking of beschul-
diging van sexueel promiscu gedrag, omdat dat hun reputatie

en daardoor hun zelfrespect zeer zou aantasten. Door het
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hebben van voorechtelijk geslachtsverkeer gaat het meisje

of de vrouw dit risico inderdaad lopen. We hebben echter

uiteengezet welke de omstandigheden zijn en welke de midde-

len die haar ter beschikking staan, om dit risico te redu-
ceren.

Reiss heeft gepoogd het voorechtelijk geslachtsverkeer

in te passen in Lemert's deviantie-concept, doch hij slaagde
er niet in voldoende argumenten te vergaren op grond waar-

van het gerechtvaardigd zou zijn vrouwen met voorechtelijke
sexervaring te omschrijven als secundair deviant; als per-

sonen, derhalve, die hun leven en identiteit rond hun de-

viantie hebben georganiseerd, welke (deviantie) haar eind-

fase vindt in de acceptatie door de persoon van een deviante

identiteit en de daarbij behorende gedragingen. In deze

eindfase van het deviantie-proces komt het gedrag van de

secundaire deviant exact overeen met het stereotype beeld

dat binnen een samenleving t.a.v. de drager van het etiket

bestaat. Toegepast op het voorechtelijk geslachtsverkeer

zou dit betekenen dat ongehuwde vrouwen met sexuele ervaring

bij ontdekking daarvan het etiket "promiscu" opgeplakt zou-

den krijgen. Draagsters van dit etiket zouden vervolgens

onder invloed van deze reactie vanuit hun omgeving vervallen

in bandeloosheid en zich inderdaad promiscu gaan gedragen.

Echter, merkt Reiss op, slechts bij hoge uitzondering ver-
loopt het proces op deze wijze. "The promiscuous female is

statistically very much in the minority. Some of these pro-

miscuous females may have been propelled into their behavior

by deviant labeling, but the majority of the experienced

females report that it was an intimate love relationship
that led to their acceptance of premarital coitus" (45).

Reiss komt tot de conclusie dat de overgang van primaire

naar secundaire deviantie eerst een aanvang kan nemen wan-

neer voorechtelijk geslachtsverkeer leidt tot een voorechte-
lijke zwangerschap. En zelfs dan nog is secundaire deviantie
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niet het noodzakelijke gevolg, omdat de vrouw op dat moment

nog steeds beschikt over mogelijkheden om haar deviante

loopbaan af te breken. Zij kan overgaan tot abortus provo-

catus, waardoor zij in staat is haar zwangerschap verborgen
te houden. Verbergen kan ook plaats vinden via verhuizing

naar een omgeving waarin zij kan onderduiken in de anonimi-

teit. In beide genoemde gevallen blijft de maatschappelijke

reactie achterwege. Tenslotte kan de slechte reputatie die
aan het etiket "promiscu" verbonden is, worden afgewend
door het sluiten van een huwelijk met de verwekker, waarmee

aannemelijk wordt gemaakt dat geslachtsverkeer dan welis-

waar niet binnen een huwelijk, maar toch wel binnen een ex-

clusieve monogame relatie heeft plaats gevonden.

Plummer sluit zich bij Reiss aan, waar hij stelt dat de

reactie vanuit de samenleving op voorechtelijke zwangerschap

veel feller is dan op voorechtelijk geslachtsverkeer. Dat

is vooral een gevolg van het feit dat de samenleving door

het eerste meer uit haar evenwicht wordt gebracht dan door
het laatste. Plummer: "Premarital intercourse does not

disturb the community until something 'goes wrong' and

pregnancy ensues. Then it has disturbed the principle of

legitimacy and has brought manifestly visible signs of 'sin',

with inevitable stigma" (46).

Zoals gememoreerd kan de periode waarin de vrouw de opeen-

volgende stadia van haar voorechtelijke sexuele loopbaan

doorloopt omschreven worden als een periode van normatieve
onzekerheid (Rains: "moral uncertainty"). In elk stadium

opnieuw (van hand vasthouden tot coitus) moeten gedrag en

opvatting met elkaar in overeenstemming worden gebracht,
zodanig dat het individu zichzelf kan blijven beschouwen

als deugdzaam en niet-promiscu; en dit vaak ondanks parti-

cipatie aan vormen van sexueel gedrag waarover men met

zichzelf niet geheel in het reine verkeert.
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Meestal nochtans kan een positief zelfbeeld inderdaad wor-

den gehandhaafd omdat sexueel gedrag buiten de sfeer ge-

houden kan worden van de interactie met potentieel stigma-
tiserende groeperingen. Tot aan het moment waarop zwanger-

schap aanvankelijk nog als vermoeden, later steeds meer als

zekerheid, in het vizier komt. Vanaf dat moment treedt een
ommekeer in. Terwijl zij voorheen zelf deel uitmaakte van

de etiketterende en stigmatiserende omgeving en als zodanig

meestal de stereotiepe opvattingen die daar leven ook deelde,
wordt de vrouw thans zelf drager van het etiket dat haar

status negatief beinvloedt en ook haar zelfbeeld. Opvallend

vaak noteert Rains van haar respondenten (ongehuwd zwangere

vrouwen) de opmerking, dat zij het v66r de zwangerschap on-

mogelijk hadden geoordeeld te zullen gaan behoren tot "that

type of girl" (47).

Met Plummer kan men deze periode omschrijven als een periode

van verwarring en onzekerheid ("diffusion")  (48): de onge-

huwde vrouw die zichzelf zwanger heeft bevonden staat op een

keerpunt in haar bestaan, tussen deugdzaamheid en bandeloos-
heid, tussen een positief en een neJatief zelfbeeld. Zij ge-

voelt de behoefte haar zelfbeeld te corrigeren, zij bevindt
zich in een identiteitscrisis.

In het intake-gedeelte van ons onderzoek (49) (dat handelde

over ongehuwd zwangere vrouwen) kwamen enkele aspecten daar-

van duidelijk aan de oppervlakte: betrekkelijk vaak werd de

confrontatie met de werkelijkheid - en dus met de omgeving -

op de lange baan geschoven. Ruim 20% van de respondenten

liet meer dan twee maanden verlopen tussen het tijdstip van

vermoeden en het verkrijgen van zekerheid t.a.v. de zwan-

gerschap; en meer dan de helft (55%) stelde pogingen in het
werk de zwangerschap voor don of meer personen verborgen te
houden. Vrij algemeen (in meer dan 70% van de gevallen) was

het gevoelen dat men zijn ouders had teleurgesteld. De aan-

wezigheid van een schuldgevoel in de vorm van een gewetens-
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conflict werd geconstateerd bij ongeveer &6n derde van de

onderzoekspopulatie en bij eenzelfde deel was sprake van

gevoelens van schaamte.

2.4.4. Ongehuwd moederschap

2.4.4.1. IDiel-ding

In het voorafgaande werd uiteengezet dat het meisje of de

vrouw een reputatie van deugdzaamheid heeft op te houden.

Het hebben van voorechtelijk geslachtsverkeer behoeft deze

reputatie nog niet aan te tasten: zij moet er slechts voor

zorgen dat anderen niet van haar de indruk kunnen krijgen

dat zij zich in sexueel opzicht promiscu gedraagt. Aange-

geven werd op welke wijze zij daarin kan slagen. Tevens

werd erop gewezen dat zij daardoor in staat is ten opzichte

van zichzelf een positief zelfbeeld te handhaven. Het op-
treden van zwangerschap wordt door vele auteurs aangemerkt

als het moment van de Umwertung aller Werte"; een zorg-
.

vuldig opgebouwd beeld gaat ten gronde. Het individu wordt

een nieuwe persoon, zowel in de ogen van zichzelf als in
die van de ander.

De meeste ongehuwd zwangere vrouwen zijn in staat de nega-

tieve gevolgen voor reputatie en zelfbeeld vervolgens ofwel

te mitigeren via het sluiten van een gedwongen huwelijk,
ofwel te ontlopen langs de weg van abortus provocatus. Res-

terende vrouwen die hun zwangerschap uitdragen en geen

huwelijk aangaan. (Vrouwen met spontane abortus en met een

doodgeboren kind laten we buiten beschouwing). Zij komen

te staan voor de beslissing om afstand te doen van hun

kind, of om dit bij zich te houden en zelf de verzorging en

opvoeding ervan ter hand te nemen. Over de reputatie en het

zelfbeeld van vrouwen die afstand doen is weinig of niets

bekend, omdat zij na de geboorte van hun kind moeilijk toe-

gankelijk zijn voor onderzoek waarin op deze vragen zou

kunnen worden ingegaan. Als hypothese zou men kunnen stel-
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len dat zwangere vrouwen die een huwelijk aangaan een proces

van de-etikettering doormaken. Dat wil zeggen dat zij het

stigma van hun voorechtelijke zwangerschap verliezen, waar-

door hun reputatie opnieuw wordt opgevijzeld en hun zelf-

beeld in positieve zin verandert. In welke mate dit proces

een rol speelt in het leven van vrouwen die afstand doen,

is een vraag die zich ook in ons onderzoek niet laat beant-

woorden, omdat moeders die afstand deden niet in het onder-

zoek konden worden opgenomen. Nadere explicatie daarvan

volgt.

2.4.4.2. Critische kanttekeningen bii de deviantie-theorie

Yan_ ege-Et

Laten we thans de draad van de deviantie-theorie van Lemert

weer opnemen. De laatste fase in het deviantie-proces wordt

gekenmerkt door een zekere stabilisering. Secundair deviant

noemden wij degenen die hun leven en identiteit rond hun

deviantie hebben georganiseerd.

De rol van deviant wordt geaccepteerd, men gaat zich gedra-

gen op een wijze die in overeenstemming is met het stereo-

tiepe beeld dat de etiketterende omgeving heeft ten aanzien

van de drager van het etiket. Dit proces van internalisering
van de toegeschreven identiteit vindt plaats via "..... a

series of moves by which it becomes increasingly hard to

leave that status and increasingly easy to stay in it" (50).

Waarna zich de vraag voordoet welke de bijdrage kan zijn
van dit theoretische model aan een meer helder inzicht in

de positie van de ongehuwde moeder in onze samenleving.

Welnu, deze betekenis kan slechts een beperkte zijn.
Het belangrijkste bezwaar tegen Lemert's begrip van secun-

daire deviantie bestaat in het probleem dat zich voordoet

wanneer men zich afvraagt hoe men zich het stereotiepe beeld

(de betekenis van het etiket) moet voorstellen dat de om-

geving heeft van de deviant. Dit beeld is een uiterst be-

langrijk gegeven, omdat het bepalend zou moeten zijn voor
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de wijze waarop de deviant zich dient te gaan gedragen

wanneer hij in zijn deviantie berust. Daarop zou hij zijn

rolgedrag moeten afstemmen, daaraan zou hij ziin nieuwe
identiteit moeten ontlenen. Probleem is echter dat het vol-

strekt onduidelijk is hoe dit stereotiepe beeld er uitziet.
Immers, het individu interageert met meerdere personen en

groeperingen, die vaak een onderling afwijkend verwachtings-
patroon hanteren ten aanzien van het gedrag van de deviant.

Met andere woorden, afhankelijk van de betekenis die aan het

etiket wordt toegekend door de verschillende etiketterende

groeperingen, kunnen meerdere vormen van gedrag als secun-

dair deviant worden aangemerkt. Concreet: hoe dient de on-

gehuwde moeder te handelen, wil zij voldoen aan het stereo-
tiepe beeld ? Moet zij zich sexueel promiscu gedragen, een

indruk die men zou kunnen overhouden aan het bovengeciteerde

werk van Rains en Reiss. Of moet zij zich gaan presenteren

als een eerzame huismoeder, die haar leven centreert rond

de verzorging van haar kind ?

Niet alleen zijn meerdere vormen van gedrag als secundair

deviant te benoemen, het feit doet zich voor dat de deviant

zelf in zekere mate invloed kan uitoefenen op de aard van
de verwachtingen die er ten aanzien van hem worden gesteld.

Tot op zekere hoogte is hij in staat te bepalen welke per-

sonen hij als referentiegroep zal kiezen. De ongehuwde moe-

der wordt met een ander verwachtingspatroon geconfronteerd

wanneer zij bij haar ouders thuis blijft wonen, dan wanneer

zij een meer zelfstandig leven gaat opbouwen. En in de stad

heeft ongehuwd moederschap waarschijnlijk een andere beteke-

nis en andere consequenties dan op het platteland.

Terecht stelt Nelemans (51) dan ook dat met behulp van eti-

ketteringstheorieon geen antwoord kan worden gegeven op de

vraag, in hoeverre een stigmatiseringsproces radicalisering,

apathie, of juist overconformisme in de hand kan werken.

Onze kritiek op de secundaire deviantie-theorie van Lemert
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richt zich vooral op het al te deterministische karakter

ervan. Lemert veronderstelt, dat er een &6nduidig stereo-

tiep beeld van de secundaire deviant bestaat; er wordt van
uitgegaan dat er ten aanzien van dat beeld een grote mate

van consensus bestaat; en aangenomen wordt dat er van de

kant van de deviant slechts &Sn reactiewijze mogelijk is.

In verband met dit laatste spreekt Philipsen (52) van de

uitsluitil.g van gedragsalternatieven.

2.4.4.3. Conclusie
---------

Het etiketteringsperspectief kan de onderzoeker geen uit-

gekristalliseerd theoretisch kader bieden in de zin van een

empirisch verifieerbaar geheel van onderling samenhangende

hypothesen.  Toch  blij ft het zinvol het verschijnsel  van  het
ongehuwd moederschap in dit perspectief te plaatsen, omdat

binnen dit perspectief een theoretisch begrippenkader is
ontwikkeld, waaruit een aantal noties zeer bruikbaar mogen

worden geacht waar het erom gaat genoemd terrein meer in-

zichtelijk te maken. In het onderzoek zal o.a. aandacht wor-

den besteed aan het belevingsaspect van het ongehuwd moeder-
schap. Dat impliceert dat het zelfbeeld van de ongehuwde

moeder een belangrijke plaats zal innemen. Uit de etikette-

ringstheorie zijn derhalve van belang begrippen als "master
status" en "dominantie van het etiket" (in welke mate vormt

het ongehuwd moederschap voor de betrokkenen een centraal

gegeven ?). Een belangrijk item in het onderzoek zal worden

gevormd door de vraag, welke de consequenties van het onge-

huwd moederschap als etiket zijn voor zelfbeeld en rolgedrag
van de betrokken vrouwen.

2.5. Het ongehuwd moederschap als probleemveld

Moeder worden in een situatie die anders is dan de als "nor-

maal" beschouwde gezinssituatie brengt voor de betrokken

vrouw en haar kind problemen met zich mee van allerlei aard.
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Globaal kan het probleem waarom het in deze studie gaat,

worden omschreven als het probleem van het maatschappelijk

weer op gang komen van de ongehuwde moeder samen met haar
kind. Aan ons intake-onderzoek kunnen een aantal gegevens

worden ontleend die duidelijk maken dat de periode van

zwangerschap voor veel vrouwen wordt gekenmerkt door een

sterk verminderde participatie aan het sociaal gebeuren.
Hun leven centreert zich rond de zwangerschap. Onzekerheid

en twijfel komen in verschillende toonaarden naar voren:

hoe zullen anderen reageren ? welke beslissingen moeten wor-

den genomen 7 schoolloopbaan of beroepscarri&re wordt afge-
broken. Contact met anderen wordt vaak vermeden om te voor-

komen  dat  zij  van de zwangerschap  op de hoogte raken,  bij-
voorbeeld omdat men bevreesd is voor hen. Het contact met

vrienden en vriendinnen, met familie, kennissen en buurtge-
noten neemt voor velen af. Met name gaat het in het huidige

onderzoek om de opsporing van de factoren die het proces

van hernieuwde participatie aan het sociaal gebeuren even-
tueel zouden blokkeren.

De studie van het verschijnsel van het ongehuwd moederschap

verkrijgt meer reli&f wanneer deze plaats vindt tegen de

achtergrond van de betekenis die het instituut van het huwe-

lijk in onze samenleving inneemt. De stelling dat deze bete-

kenis in onze samenleving nauwelijks te overschatten is, mag

gelden als een gemeenplaats: in meerdere onderzoekingen is

dit naar voren gebracht (53). En wat de toekomst betreft
geeft Kooy (54) te kennen dat naar zijn mening voor de over-

grote meerderheid van de bevolking het huwelijk de meest

begeerde vorm van eigen bestaansverwerkelijking zal blijven,

zij het dat het verwachtingspatroon ten aanzien ervan zeer
aan verandering onderhevig is (minder een "band voor het
leven", verschuivingen in de rolverdeling tussen man en

vrouw, gezinsvorming minder vanzelfsprekend). Ongehuwd moe-

derschap wordt problematisch in een samenleving die het
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huwelijk aanwijst als het exclusieve instituut waarbinnen

persoonlijke ontplooiing en - voor de vrouw - moederschap

op adequate wijze gestalte kan krijgen.

Tegen deze achtergrond kan de positie van de ongehuwde moe-

der in onze samenleving als volgt worden geanalyseerd. Glo-
baal wordt de situatie van de vrouw die haar kind na de be-

valling bij zich houdt en de verzorging en opvoeding ervan

op zich neemt, gekarakteriseerd door een tweetal onderschei-

den groepen van kenmerken - zolang zij althans niet trouwt

of gaat samenwonen.

Op de eerste plaats is haar situatie te beschouwen als het

resultaat van de feitelijke consequenties die het ongehuwd

moederschap met zich meebrengt. Voor haarzelf en haar kind

moet de ongehuwde moeder een passende huisvesting vinden.
Ook haar inkomenssituatie kan een bron van voortdurende

zorg zijn, terwijl daarnaast de verzorging en opvoeding van

haar kind een problematisch karakter kan dragen. Tot het

complex van feitelijke consequenties behoort ook het rol-

conflict waarvoor de vrouw zich geplaatst ziet. Men kan zich

de positie van de ongehuwde moeder voorstellen als een ge-

heel van mogelijk met elkaar strijdige componenten. Zij ziet

zich gesteld voor de taak alleen vorm te geven aan een situ-

atie die in geval van een huwelijk de gedeelde verantwoor-

delijkheid uitmaakt van twee personen, van man en vrouw

samen. De vraag die hier aan de orde is, luidt, in hoeverre

de ongehuwde moeder erin slaagt haar huishouding en de ver-

zorging en opvoeding van haar kind te combineren met de

arbeid die zij verricht, of met de school die zij mogelijk

bezoekt; en in hoeverre zij daarnaast nog voldoende tijd

en gelegenheid vindt om haar sociale contacten op adequate

wijze te verzorgen.

Op de tweede plaats kan de positie waarin de ongehuwde moe-
der zich bevindt, worden beschouwd als het resultaat van het

interactieproces tussen de betrokken vrouw en de haar om-
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SCHEMA 3:

Het cultuurpatroon: normen, verwachting, waar-

den, doeleinden, vooral die m.b.t. sexualiteit,

huwelijk en gezin

als resultaat van de feite-
lijke consequenties van het
ongehuwd moederschap

  practische problemen:
I huisvesting, inkomen,
L- opVoeding

de situatie waarin rolconflicten:

de ongehuwde moeder kostwinnerschap, op-
voeding en huishou-zich bevindt
ding, participatie
aan sociaal gebeuren

als resultaat van het inter-
actieproces tussen ongehuwde
moeder en samenleving

 

veranderingen in het
zelfbeeld:

L- schuldgevoelens,
schaamtegevoelens

: kan worden beschouwd

: kan leiden tot veranderingen in par-
ticipatie-patroon:

objectieve en subjec-
tieve sociale isola-
tie
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ringende samenleving. De ongehuwde moeder vormt in onze

samenleving samen met haar kind een levensgemeenschap die

wordt beschouwd als niet-evenwaardig aan het instituut van

het huwelijk. Ongehuwd moederschap is te benoemen als een

vorm van deviant gedrag omdat het een normovertreding is

die gevolgen heeft voor de identiteit van de vrouw: voor
het zelfbeeld dat wordt gevormd en voor het rolgedrag dat

zij ten toon spreidt. Veranderingen in het zelfbeeld worden

onder andere geIndiceerd door de vraag naar de aan- of

afwezigheid van schuld- en/of schaamtegevoelens; verande-
ringen in het rolgedrag onder andere door de mate waarin

de vrouw participeert aan het maatschappelijk gebeuren. On-
der schaamtegevoelens verstaan wij die gevoelens die zich

bij het individu kunnen manifesteren als gevolg van het er-

varen van een discrepantie tussen feitelijk gedrag (i.c.

ongehuwd moederschap) en een gesanctioneerde norm. Bij

schuldgevoelens is er sprake van het ervaren van een dis-

crepantie tussen feitelijk gedrag en een geinternaliseerde
norm.

De positie van de ongehuwde moeder kan in beschouwing geno-

men worden, op de wijze zoals weergegeven in het schema op

de vorige pagina.

2.6. De opzet van het onderzoek

2.6.1. Inleiding

Het plan tot het entameren van een onderzoek onder ongehuwde
moeders dateert' van een aantal jaren her. Reeds in mei 1968
werden de eerste voorstellen voor een dergelijk onderzoek

ingediend. Uitgangspunt is steeds geweest de (met name in de

beleidssector levende) wens geInformeerd te worden over de

positie van de ongehuwde moeder in de periode na de geboorte
van haar kind. Deze periode is van het grootste belang voor

de vraag, in hoeverre de betrokken vrouw erin slaagt maat-
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schappelijk weer op gang te komen.

Op basis van dit ruim geformuleerde uitgangspunt werd ge-

zocht naar een passende onderzoeksprocedure. Overwogen werd

via de instellingen die in Nederland werkzaam zijn op het

terrein van de hulpverlening aan de niet-gehuwde moeder en

haar kiod, een aantal ongehuwde moeders, 2 8 3 jaar na de

geboorte van hun kind voor een interview te benaderen. Het

onderzoek zou een tweetal facetten moeten omvatten, in het
kort te omschrijven als: de ontstaanswijze van het ongehuwd

moederschap en de bestaanswijze ervan. Voor de ontstaans-

wijze zou moeten worden geinformeerd naar een aantal achter-

grondvariabelen uit de periode van v66r het ontstaan van de

zwangerschap, terwijl tevens het bewustwordingsproces tij-
dens de zwangerschap in beschouwing zou worden genomen. De

bestaanswijze zou een beschrijving moeten geven van de si-

tuatie van de ongehuwde moeder ten tijde van het onderzoek.
Tegen deze procedure zijn echter heel wat bezwaren in te

brengen. Vanuit de beleidssector kan erop worden gewezen dat

de uitvoering van een onderzoek, waarin - behalve de huidige

omstandigneden - ook de houdingen ten opzichte van personen

en zaken uit de periode van v66r de zwangerschap aan de orde

komen, mogelijk een ongewenst effect zou hebben op de psyche

van de ongehuwde moeder. Zij zou namelijk gedwongen worden

zich opnieuw rekenschap te geven van een periode uit haar

leven die zij wellicht als een onaangename zou hebben erva-
ren.

Een ander bezwaar is van methodologische aard. Wanneer in het

interview een beroep wordt gedaan op het geheugen van de

respondent, zal dit de betrouwbaarheid van de antwoorden

niet ten goede komen. Vertekeningen ten gevolge van herin-

neringsfouten zijn onvermijdelijk. Dit geldt vooral voor

vragen die houdingen van het individu beogen te meten, maar

zelfs voor feitelijke informatie is betrouwbaarheid niet

gewaarborgd.
Op grond van deze overwegingen ontstond het plan, het onder-
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zoek in twee fasen uiteen te leggen en het een longitudinaal

karakter te geven. Gekozen werd voor een onderzoeksopzet die

uit een intake- en een follow-up-gedeelte zou bestaan, waar-

bij respondenten op twee verschillende tijdstippen zouden

worden geInterviewd.

2.6.2. Intake en follow-up

Aan het einde van de vorige paragraaf werd melding gemaakt

van het feit dat dit onderzoeksverslag de follow-up is van
een in een eerder stadium uitgevoerd intake-onderzoek. Van

dit intake-gedeelte werd verslag gedaan in een rapport ge-
titeld "Alleenstaande zwangere vrouwen"  (55) .

Van 406 vrouwen die zich in de loop van het jaar 1971 kwa-

men aanmelden op een bureau voor de ongehuwde moederzorg,
werd door middel van een mondelinge en een schriftelijke

enquate een groot aantal gegevens verzameld en verwerkt. Het
doel van het intake-onderzoek kan worden omschreven als een

poging om te komen tot een analyse van de omstandigheden

waaronder een ongehuwde vrouw zwanger wordt, van de wijze

waarop zij haar zwangerschap beleeft, en van de problema-
tiek die zij in deze periode ontmoet.

Het follow-up-onderzoek beperkt zich tot die ongehuwde moe-

ders uit de eerder onderzochte populatie die besloten hun

kind na de bevalling bij zich te houden. Uit een enquate

bij de bureaus voor de ongehuwde moederzorg bleek dat dit

bij 243 personen (van de 406 intake-respondenten) het geval

was. Zij bleken in zeer uiteenlopende situaties te verkeren.

Sommigen waren intussen gehuwd - en dus geen ongehuwde moe-

der meer - anderen waren samenwonend en nog anderen alleen-

staand. Verder waren er vrouwen en meisjes die (nog) bij

hun ouders inwoonden, terwijl andere meer zelfstandig ge-

huisvest waren. Al deze groeperingen zijn in het onderzoek

vertegenwoordigd.
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2.6.3. Afbakening van de onderzoekspopulatie

Afbakening van de onderzoekspopulatie tot de moeders die

geen afstand deden, betekent dat die vrouwen en meisjes

niet in het onderzoek zijn opgenomen bij wie:

a.   abortus provocatus heeft plaatsgevonden;

b.   een spontane abortus plaatsvond, of het kind dood werd

geboren;
c.   de beslissing tot afstand-doen werd genomen.

Natuurlijk is het wegvallen van laatstgenoemde categorie
(de afstandmoeders) te betreuren. Voorzover ons bekend is

er over het effect van voorechtelijke zwangerschap en ge-

boorte op de persoon van de moeder die afstand deed, nimmer

onderzoek verricht, toch zou de bestudering van vrouwen die

afstand deden, van groot belang moeten worden geacht, omdat
het de onderzoeker in staat zou stellen om naast een etiket-

terings-, tevens een de-etiketteringsproces te volgen. Het

zou een uitermate gunstige vraagstelling zijn om na te gaan
in hoeverre dit proces de kans krijgt tot ontwikkeling te

komen (56).

Gelet op het persoonlijke belang van de vrouwen en meisjes

die afstand doen, is onze beperking echter noodzakelijk.

Immers moet gevreesd worden dat een hernieuwde contactname

met vrouwen die een aantal jaren geleden afstand deden, voor

sommige een psychisch te zware belasting zou kunnen beteke-

nen. Een op gang gekomen of afgesloten verwerkingsproces

van de problematiek van enkele jaren terug zou kunnen worden

verstoord. Soortgelijke bezwaren zouden kleven aan benade-

ringspogingen van de vrouwen die de beslissing namen tot

abortus provocatus, en ook van degenen wier kind dood werd

geboren,   of  die een spontane abortus te verwerken kregen.
In het contact tussen onderzoeker en maatschappelijk werker

is de kwestie uitputtend aan de orde geweest.

81



2.6.4. De benadering van de respondenten

De benadering van de respondenten vond plaats in drie fasen:

a.   via een introductiebrief, waarin werd herinnerd aan

het eerste gedeelte van het onderzoek (waaraan respon-

dente indertijd had deelgenomen). In de brief werd te-

vens het onderzoeksdoel uiteengezet. Om de potentiole
respondenten extra tot deelneming te motiveren werd

hen een exemplaar aangeboden van de brochure "Zwanger
en alleen"  (57) , een brochure die werd samengesteld
naar aanleiding van de resultaten van het intake-ge-
deelte;

b.   via een bezoek van een maatschappelijk werker van het

bureau van de ongehuwde moederzorg waar respondente

zich indertijd aanmeldde. Bij dit bezoek werd door

respondente het besluit genomen om al dan niet aan het

onderzoek medewerking te verlenen. Viel deze beslissing

positief uit, dan werd een afspraak gemaakt voor het

eigenlijke interview;

c.   via het bezoek van de interviewer, die trachtte met

behulp van een vragenlijst met voornamelijk gestructu-
reerde vragen de voor het onderzoek relevante informa-
tie te verzamelen.

De respondenten werden voor een interview benaderd op een
tijdstip waarop de leeftijd van hun kind minimaal 2% en

maximaal 4 jaar was. Op onderstaande tijdslijn is het ob-

servatie-schema van intake en follow-up uitgezet.

1                                                             Ill

1-1-1971 1-1-1972 1-1-1973 1-1-1974 1-1-1975

1 1                                                    1                                                        1                                 1

intake follow-up

Van de 406 intake-respondenten besloten 243 vrouwen (60%)

hun kind bij zich te houden. Zij vormden de potentiole
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respondenten voor het follow-up-onderzoek. Uiteindelijk

verleenden 154 personen daaraan hun medewerking. Non-respon-
se was te wijten aan redenen die in onderstaand overzicht

zijn vermeld.

Tabel 2:1.: Deelneemsters en niet-deelneemsters aan het

follow-up-onderzoek.

Absoluut        %

onvindbaar                               15           6

verblijf in buitenland                    13           5

bureau weigerde medewerking 21          9

persoonlijke weigering 40 17

meegedaan aan follow-up 154 63

Totaal 243 100

Hoewel de non-response vrij hoog te noemen is, is deze niet

hoofdzakelijk te wijten aan gebrek aan medewerking van de

kant van de respondenten. Omdat 6% van de potentiole respon-

denten niet kon worden gelocaliseerd en 5% in het buitenland
verbleef, bleef 11% onbereikbaar. Het feit dat &on bureau

(C.O.M.-Eindhoven) alle medewerking aan het follow-up-onder-

zoek weigerde, bleek van niet onbelangrijke invloed. Van de
194 opgespoorden heeft bijna 80% aan het onderzoek meege-

werkt.

2.6.5. De representativiteit van de onderzoekspopulatie

Via gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek ken-

nen we het jaarlijkse aantal buitenechtelijke geboorten,

welke data worden gespecificeerd naar de leeftijd van de

moeder bij de bevalling en naar rangnummer (eerste- of la-

tergeboorde) van het kind. In 1971, het jaar waarin het

intake-onderzoek werd gehouden, vonden er in Nederland 4449

buitenechtelijke geboorten plaats, waarvan het in 3170 ge-
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vallen een eerste geboorte betrof. Dit betekent dat in 29%
van het totale aantal buitenechtelijke geboorten de moeder

reeds dan of meer kinderen had.

Uit de jaarcijfers zoals die worden gepubliceerd door de

FIOM blijkt dat 1929 ongehuwd zwangere vrouwen zich in het

jaar 1971 kwamen aanmelden op 6dn der bureaus voor de on-

gehuwde moederzorg in Nederland. Het totaal aantal aanmel-

dingen is hoger, omdat daarin ook zijn begrepen de ongehuwde
moeders die zich eerst na de geboorte van hun kind tot het

maatschappelijk werk richtten. In het intake-onderzoek schat-

ten zij - voorzichtig : - dat ongeveer 40% van de vrouwen

die in 1971 een onwettig kind ter wereld brachten, in con-

tact kwam met het hulpverlenend apparaat.

Vanuit het perspectief van de hulpverlening is het van belang
zich af te vragen, in welk opzicht de ongehuwd zwangeren die

zich tot een bureau wenden, zich onderscheiden van degenen

die dat niet doen. Waarschijnlijk is het te simpel om te

stellen dat alleen degenen die zich aanmelden ook hulp nodig
hebben. Om verschillende redenen is het mogelijk, dat onge-

huwd zwangeren er niet toe komen contact met het maatschappe-
lijk werk op te nemen: het is mogelijk dat het meisje of de

vrouw niet op de hoogte is van het bestaan van de hulpverle-

nende instantie; indien zij daarvan wel op de hoogte is kan

drempelvrees haar ervan weerhouden de stap naar een bureau

te zetten; zij kan afzien van contactname omdat zij van de

vorm van hulpverlening, die daar wordt geboden geen heil

verwacht; zelfs kan zij van mening zijn dat zij door zich
aan te melden bij een instantie nog uitdrukkelijker het

etiket van het ongehuwd moederschap krijgt opgeplakt.

Een tweede reden die het belang van een goed inzicht in de

totale populatie van ongehuwd zwangeren onderstreept, is

gelegen in het feit, dat - zolang althans de representati-

viteit van dit gedeelte niet is gegarandeerd - het hoogst
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dubieus is een beeld van welke groepering ook te baseren op
informatie die men heeft van slechts een gedeelte van deze
groepering. Men moet zich realiseren, dat de beschrijving

van de ongehuwd zwangere, zoals die hier wordt gegeven,
slechts van toepassing is op de ongehuwd zwangere voorzover

deze in' contact komt met het hulpverlenende apparaat. Het
is mogelijk dat deze subpopulatie op een aantal essentiole

kenmerken afwijkt van de totale populatie van ongehuwd zwan-

geren in Nederland.

Het valt helaas tot op slechts zeer beperkte hoogte na te

gaan, of en in hoeverre er inderdaad van een afwijking in

deze zin sprake is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek

publiceert slechts zeer summiere gegevens met betrekking

tot de buitenechtelijkheid in Nederland. Bovendien kan men
eraan twijfelen of het wel zin heeft een vergelijking te

trekken tussen ongehuwd zwangere vrouwen die zich op een

bureau aanmelden, enerzijds, en de groepering van ongehuwde

vrouwen die een kind ter wereld brengen, anderzijds. Eerst-

genoemde categorie bestaat niet alleen uit vrouwen die onge-

huwd een kind ter wereld brengen; daarin zijn ook vrouwen

vertegenwoordigd die nog v66r de bevalling zullen huwen,

alsmede vrouwen die een abortus (spontaan of provocatus)

zullen ondergaan, of wier kind dood zal worden geboren. En

het zou bepaalde onjuist zijn om ervan uit te gaan dat

laatstgenoemde categoriedn zich in niets zouden onderschei-
den van de totale groepering van vrouwen die ongehuwd van

een kind bevallen.

Omdat het nochtans vanuit beleidsmatig standpunt gezien van

belang is te beschikken over aanwijzingen - hoe beperkt ook

- omtrent de verschillen tussen de bureau-populatie en de

totale populatie van ongehuwde moeders in Nederland, is in

het intake-onderzoek een vergelijking tussen beide popula-

ties uitgevoerd (58). De verschillen waren aanzienlijk.

Aangetoond werd dat jongere ongehuwde aanstaande moeders
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zich meer dan oudere aanmeldden bij de hulpverlening; en
dat dit eveneens het geval was voor de vrouwen wier kind

hun eerstgeborene is.

Aanzienlijk gunstiger lagen de zaken met betrekking tot de

vraag, in hoeverre onze intake-populatie van 406 responden-

ten representatief te achten was voor de ongehuwde zwangere

vrouwen die zich op een bureau aanmeldden. De representati-

viteit van de onderzochte groep is gecontroleerd voor de

variabelen leeftijd, woonplaats, wijze van huisvesting, be-
roepsniveau en rangnummer van het kind. Ten aanzien van

deze variabelen was er inderdaad een grote mate van represen-

tativiteit aanwezig, evenwel met enige restrictie voor de

laatstgenoemde: in onze onderzoeksgroep waren de vrouwen die

voor het eerst in verwachting waren, lichtelijk oververte-
genwoordigd.

Beide bovenstaande contr61es werden uitgevoerd in het intake-

onderzoek. Ten behoeve van het follow-up-onderzoek is op-

nieuw nagegaan, in hoeverre de follow-up-onderzoekspopulatie
(N = 154) representatief is voor de intake-onderzoekspopula-

tie van vrouwen die besloten hun kind bij zich te houden

(N = 243). Aan de hand van negen variabelen zijn actuele en

potenti&le respondenten met elkaar vergeleken. Deze varia-

belen zijn de volgende: leeftijd, burgerlijke staat, natio-

naliteit, urbanisatiegraad van de woongemeente, plaats van
herkomst, religie, rangnummer, opleidingsniveau en huisves-

ting. Uitgedrukt in percentages bleken beide populaties

nagenoeg identiek. In bijlage 1 is de samenstelling van

beide onderzoekspopulaties in tabelvorm weergegeven. Het

grootste verschil werd gemeten bij de variabele: plaats van

herkomst naar woongebied. Het zuiden bleek met een relatief

aandeel van 16% in de follow-up-onderzoekspopulatie onder-

vertegenwoordigd: bij de intake bedroeg dit percentage 21.

Dit is verklaarbaar, omdat het enige bureau dat medewerking
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aan het onderzoek weigerde, uit het zuiden van het land af-

komstig was.

Onze conclusie is, dat:

1.   de populatie van ongehuwde moeders die zich aanmelden

op een bureau voor de ongehuwde moederzorg waarschijn-
lijk ten aanzien van veel variabelen niet representa-

tief is voor de populatie van niet-gehuwde vrouwen die

jaarlijks in Nederland een buitenechtelijk kind ter

wereld brengen;
2.   onze intake-onderzoekspopulatie in een aantal opzich-

ten overeen blijkt te komen met de populatie van vrouwen
die zich v66r de bevalling aanmeldden op een bureau

voor de ongehuwde moederzorg; en

3.   onze follow-up-onderzoekspopulatie ten aanzien van
ten minste 9 aspecten representatief is te achten voor

die vrouwen uit de intake-onderzoekspopulatie die be-

sloten hun kind bij zich te houden.

2.7. Korte inhoudsweergave van de studie

In een voorbereidend hoofdstuk zal worden ingegaan op de sa-

menstelling van de onderzoekspopulatie. Bij wijze van intro-

ductie zal de vraag aan de orde worden gesteld, door welke

kenmerken de groepering van vrouwen die hun kind bij zich

houden zich onderscheidt van degenen die afstand deden en

van degenen bij wie een abortus provocatus werd toegepast.
Dit kan geschieden aan de hand van de intake-gegevens; die

gegevens staan ons voor alle categoriein ter beschikking.
Wij maken daarbij onder andere gebruik van pad-analyse.

Tevens worden in dit hoofdstuk een aantal basisgegevens

gepresenteerd van de eigenlijke onderzoekspopulatie. Zij
bedoelen een eerste globale indruk te geven van de groepering

die onderwerp van studie is.
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Culturele en structurele aspecten worden achtereenvolgens be-

handeld in hoofdstuk 4. Uitgangspunt is de betekenis die in
de westerse samenleving aan het instituut van het huwelijk
wordt toegekend en de opvattingen die daaromtrent - en op

nauw daarmee verwezen terreinen als sexualiteit en gezin -

door de leden van deze samenleving worden gehuldigd. De

onderzoeksvraag, die hier gesteld wordt, is de vraag of dit

huwelijksideaal de ongehuwde moeder even duidelijk voor ogen

staat en voor haar als even nastrevenswaardig geldt als dit

in de officiole moraal het geval is. Via de referentiegree-

pentheorie zal getracht worden inzicht in deze materie te
verschaffen. In hetzelfde hoofdstuk wordt de aandacht ge-
vestigd op het rolbegrip. De status-set van de ongehuwde

moeder is opgebouwd uit een drietal voor haar relevante

posities, die elk op zichzelf een aantal sociale rollen met
zich meebrengt. De situatie waarin de ongehuwde moeder zich

bevindt kan worden opgevat als een systeem van met elkaar

samenhangende rollen, die enerzijds complementair zijn,
anderzijds een bron van conflict kunnen vormen. In ieder
gezin met 66n of meer kinderen, volledig of onvolledig, zijn

een aantal taken te verrichten die allen op de een of andere

wijze zijn onder te brengen in de trits van het verzorgen en

opvoeden van kinderen, het kostwinnerschap en de participa-

tie aan het sociaal gebeuren. In het zogenoemde onvolledige

gezin van de ongehuwde moeder moet het gezinshoofd deze ta-

ken alleen uitvoeren. Vraag is, in hoeverre de wijze waarop

de ongehuwde moeder tracht de in verband daarmee te verrich-

ten activiteiten op elkaar af te stemmen, aanleiding vormt
tot rolconflicten.

Sociale participatie en isolatie vormt het onderwerp van

hoofdstuk 5, waarbij het gaat om de objectieve component van

deze begrippen. Dat wil zeggen dat nagegaan wordt in welke

mate het individu objectief waarneembare contacten met de

omgeving onderhoudt. Deze omgeving wordt gedifferentieerd
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naar categorie&n als: het ouderlijk gezin, vrienden, kennis-

sen etc. Vergelijkingen zullen worden gemaakt met de situa-

tie zoals die was bij de intake.

In hoofdstuk 5 wordt ook ingegaan op de consequenties die

de positie van de ongehuwde moeder heeft voor haar persoon-
lijk. In een maatschappij, die het huwelijk beschouwt als

het exclusieve milieu waarbinnen de verzorging en opvoeding

van het kind op adequate wijze kan plaats vinden, vertegen-

woordigt de ongehuwde moeder een vorm van leven die infe-

rieur wordt geacht; inferieur zowel voor haarzelf, als voor

haar kind, alsook voor de samenleving, die een van de door

haar meest gekoesterde idealen (het monogame huwelijk) be-

dreigd ziet. Wij hebben eerder de weg naar het ongehuwd
moederschap omschreven als een deviante carri&re. De deviant

wordt door de samenleving geotiketteerd en gestigmatiseerd,

door welk proces de deviant een andere identiteit krijgt.

Ingegaan wordt op de vraag, op welke wijze de omgeving -

naar het oordeel van de ongehuwde moeder zelf - op haar de-

viante positie reageert. En direct daaraan gekoppeld: wat

is daarop het antwoord van de ongehuwde moeder ? Krijgen

gevoelens van schuld en schaamte de kans tot ontwikkeling
te komen 7 Wordt zij als gevolg van haar deviante positie

in een isolement gedreven ?

Een volgend hoofdstuk - hoofdstuk 6 - betreft het kind van

de ongehuwde moeder. Ten aanzien van het gezin waarin de

vader afwezig is, bestaan hardnekkige vooroordelen, vooral

met betrekking tot het negatieve effect dat deze afwezigheid

zou hebben op de kinderen uit deze gezinnen. Behandeling van

dit probleem moet in onze studie helaas speculatief van aard

blijven: wij zijn genoodzaakt onze opvattingen daaromtrent
te baseren op de onderzoeksdata van derden. Onze onderzoeks-

opzet en de aard van onze gegevens zijn zodanig dat toetsing

van deze stelling achterwege moet blijven. Wel is het ons

mogelijk informatie te verschaffen over de wijze waarop het
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kind wordt verzorgd: zijn er personen die - naast de moeder

zelf - de zorg voor het kind op zich nemen ? Aan de onge-
huwde moeders is bij de intake gevraagd welke plannen zij
hadden met betrekking tot hun kind; thans is het mogelijk

na te gaan hoe de uiteindelijke beslissing in dezen is uit-
gevallen en hoe deze beslissing thans wordt gedvalueerd.

Ook wordt in dit hoofdstuk aandacht geschonken aan de aard

van de relatie tussen de ongehuwde moeder en de natuurlijke
vader - indien er althans van een relatie nog sprake is.
Aan de hand van een aantal data die betrekking hebben op
erkenning, wettiging en alimentatie wordt tenslotte de rela-
tie bezien tussen kind en natuurlijke vader.

Problemen van meer practische aard vormen eveneens onder-

werp van beschouwing; zij komen aan de orde in hoofdstuk 7.

Een eerste onderwerp dat onze interesse wekt, betreft de

aard en de kwaliteit van de huisvesting. Verder wordt ge-

sproken over de wijze waarop de ongehuwde moeder in haar

onderhoud en dat van haar kind voorziet. Voorwerp van onder-

zoek zijn de inkomensbronnen en de hoogte van het inkomen.
Werk- of schoolsituatie komen eveneens ter sprake.

Behalve op de eventuele huidige problematiek wordt de aan-

dacht ook gericht op een vergelijking tussen eventuele pro-

blemen thans en eventuele moeilijkheden die zich direct na

de geboorte van het kind voordeden. De huidige werk- of

schoolsituatie, de financiole omstandigheden en de huisves-

ting worden ook hier weer in verband gebracht met data uit
de intake.

In hoofdstuk 8 wordt nader ingegaan op het zelfbeeld van de

ongehuwde moeder. Of zij een positief of een negatief zelf-

beeld heeft, is gemeten met behulp van haar antwoorden op

een aantal items die betrekking hebben op haar beleving van

het ongehuwd moederschap. Factor-analyse wijst uit dat in

het materiaal een dimensie aanwezig is die te benoemen is
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als een indicator voor de aan- of afwezigheid van schuld-

en schaamtegevoelens. Deze factor is daarna beschouwd als

een nieuwe afhankelijke variabele, waarop pad-analyse is
uitgevoerd. Nagegaan wordt van welke variabelen een posi-

tief of een negatief zelfbeeld afhankelijk is.

In een slothoofdstuk worden de resultaten van de studie nog

eens samengevat en wordt getracht de algemene lijnen die

daaruit naar voren komen, met elkaar te verbinden. Op basis

daarvan zijn wij in staat enkele beleidsaanbevelingen te

presenteren.
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HOOFDSTUK 3: DE ONDERZOEKSGROEP

3Ll=_Inleiding

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op een aantal kenmer-

ken die een globaal beeld geven van de categorie van vrou-

wen die in deze studie onderwerp van onderzoek is. Het hoofd-

stuk valt uiteen in twee gedeelten, waarvan het eerste nog

betrekking heeft op de 406 respondenten van het intake-on-

derzoek. Los van de informatie-verwerving ten behoeve van

het follow-up-onderzoek is voor deze vrouwen en meisjes via

een vraag aan de bureaus voor de ongehuwde moederzorg na-

gegaan, welke beslissing door hen werd genomen met betrek-
king tot hun kind. Onderzocht wordt in hoeverre de plannen

die zij hadden met het kind toen zij nog zwanger waren, na

de geboorte ook worden gerealiseerd. Vervolgens stellen wij

ons de vraag, welke persoonskenmerken op de genomen beslis-

sing invloed uitoefenen. Wij maken daarbij onder andere ge-

bruik van pad-analyse.

Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk heeft tot doel inzicht
te verschaffen in een aantal basisvariabelen die kenmerkend

zijn voor de persoon van die vrouwen en meisjes die besloten

zelf de verzorging en opvoeding van hun kind op zich te ne-

men. Het gaat hier derhalve om de 154 respondenten die de

onderzoeksgroep vormen voor het follow-up-onderzoek.
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3.2. De beslissing met betrekking tot het kind

Twee vragen zijn in deze paragraaf aan de orde. De eerste

daarvan luidt: worden de door de vrouwen gemaakte voorne-

mens met betrekking tot hun kind ook inderdaad gereali-

seerd ? De tweede kan worden omschreven als de vraag naar

de eigenschappen waardoor de verschillende categoriedn -

verschillend naar de beslissing die zij namen met betrekking
tot hun kind - zich van elkaar onderscheiden. Aldus zullen

vrouwen die afstand deden, die een abortusingreep ondergin-

gen, en die hun kind bij zich hielden, met elkaar worden

vergeleken.

3.2.1. Plan met betrekking tot het kind en realisatie daar-

van

In het intake-onderzoek werd geinformeerd naar de toekomst-

plannen die de (toen) ongehuwd zwangere vrouw had waar het

haar kind betrof. Thans zijn wij in staat na te gaan, in

hoeverre de vrouw het plan dat zij had bij de aanmelding op

het bureau, ook realiseerde.

Tabel 3.1.: Het plan m.b.t. het kind bij intake en de reali-

satie van het plan.

lan k.b.z. afstand abortus weet totaal

realisatie gedaan nog niet

kind bij zich 94 27       0       54       60

afstand gedaan       2       70       5       29       27
abortus prov.        1        0      95       13       10

abortus spont.       1        0       0        0        1

kind doodgeb.        2        2       0        4        2
vrouw niet zw.       0        1       0        0        0

Totaal 100 100 100 100 100

N =204 N =139  N = 39   N = 24 N =406
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Vrouwen die bij de aanmelding op het bureau voor de onge-

huwde moederzorg het plan hadden hun kind bij zich te hou-

den, of die een abortus nastreefden, zijn het meest stand-

vastig in hun voornemen. En wel in deze zin dat zij uitein-

delijk in practisch alle gevallen die beslissing nemen die

overeenstemt met het aanvankelijk geopperde plan. De over-

stap van "kind bij zich" naar "afstand" komt zeer spora-
disch voor (2%). Hetzelfde is het geval met betrekking tot
de stap van "abortus provocatus" naar "afstand"  (5%) , ter-
wijl in geen enkel geval het plan tot afstand werd omgezet
in een beslissing tot abortus.

Heel wat minder zeker van hun zaak blijken de vrouwen die

zich op het bureau aanmelden met het idee hun kind te zul-

len afstaan ter adoptie. Inderdaad brengt ongeveer 70% dit

plan ten uitvoer, maar bijna 30% besluit in een later sta-

dium alsnog het kind bij zich te houden. Vrouwen wier voor-

nemen met betrekking tot het kind bij aanmelding nog geen

definitief karakter heeft gekregen, vertonen tenslotte een

beslissingenpatroon dat in grote lijnen overeenkomt met het

totale beeld; zij hebben geen bijzondere voorkeur voor

welke oplossing ook.

3.2.2. De beslissing die genomen moet worden: alternatieven

3.2.2.1. Inle-i ing

In het intake-onderzoek hebben wij in ruime mate aandacht

geschonken aan de periode waarin de vrouw of het meisje het

vermoeden gaat koesteren dat zij in verwachting is. Er is

sprake van een bewustwordingsproces: naarmate de menstrua-
tie langer uitblijft neemt haar vermoeden vaster vormen aan,

tot aan het moment waarop zij zich - meestal via de huis-
arts - definitieve zekerheid ve rwerft. Wanneer de zwanger-

schap niet door haar bedoeld is - en ons intake-onderzoek

leverde aanwijzingen dat dit in de meeste gevallen zo is -
moet de zwangere vrouw zich realiseren dat haar leven vanaf

dat moment een andere wending zal nemen dan zij zich had
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voorgesteld.

Zij moet in een kort tijdbestek een aantal beslissingen ne-

men die zeer ingrijpend zijn voor haar verdere leven  Op de

eerste plaats moet zij zich beraden over haar gevoelens ten

opzichte van de vader van haar kind: zijn deze zodanig dat

zij met hem een huwelijk zou willen aangaan ? En als zij dat

wil, zou hij dat dan ook willen ? Zijn er omstandigheden

waardoor hij niet kAn trouwen ?
De ongehuwd zwangere vrouw vraagt zich verder af, hoe haar

omgeving zal reageren op de tijding dat zij in verwachting

is. In een samenleving die aan het huwelijk hoge prioriteit
toekent en waarin de opvatting heerst dat een kind slechts

binnen de relatie tussen een man en een vrouw naar behoren

kan opgroeien (1), stelt degene die inbreuk maakt op dit

maatschappelijk aanvaard model, zich bloot aan de sancties

die de samenleving op overtreding van haar normen heeft ge-
steld. De vrouw tracht  zich  voor te stellen _welke de  reac-
ties zullen zijn van personen uit haar omgeving.

Komt zij tot de conclusie dat zij een huwelijk - tenminste

voorlopig - als mogelijkheid niet wil benutten, of is dit

huwelijk onmogelijk, dan is het voor haar van het hoogste

belang dat zij een haar bevredigend antwoord vindt op de

vraag welke beslissing zij met betrekking tot haar kind
moet nemen. Een drietal alternatieven staan haar ter beschik-

king: zij kan tot het besluit komen haar kind na de geboorte

bij zich te houden en alleen verzorging en opvoeding ter
hand te nemen; zij kan zich voornemen haar kind na de ge-

boorte ter adoptie af te staan; en zij kan een abortus pro-

vocatus in overweging nemen.

In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de alternatieven zoals

daarvoor door onze respondenten werd gekozen. Na kennisne-

ming van de bestaande literatuur omtrent de factoren die de

keuze voor een van genoemde drie alternatieven beinvloeden,
trachten wij te komen tot de opstelling van enkele op de
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literatuurstudie gebaseerde hypothesen. Met behulp van het

ons ten dienste staande onderzoeksmateriaal zullen deze

hypothesen vervolgens worden getoetst.

3.2.2.2. Afstand doen of niet; verschenen literatuur

Butts en Sporakowski (2) vergeleken in een onderzoek twee

groepen van ongehuwd zwangere vrouwen met elkaar: vrouwen

die van plan waren hun kind ter adoptie af te staan en

vrouwen die de beslissing tot abortus provocatus hadden ge-

nomen. Zij kwamen tot de bevinding dat - vergeleken met

vrouwen die kiezen voor abortus - significant vaker voor

afstand wordt gekozen door vrouwen, die jonger zijn, regel-

matige kerkgangers zijn, een lagere opleiding genoten heb-

ben, behoren tot een lager sociaal-economisch stratum, min-

der vertrouwd zijn met abortus als verschijnsel, een minder

toegeeflijke houding ten toon spreiden ten aanzien van

sexualiteit, een minder hechte relatie hebben met de natuur-

lijke vader, minder ervaring hadden met het andere geslacht,
en minder tevreden zijn over de beslissing (afstand of abor-

tus) die zij hebben genomen. Geen samenhang wordt gecon-

stateerd met religie en ook niet met een gelukkig of minder
gelukkig relatiepatroon in het ouderlijk gezin.

Anders dan bij Butts en Sporakowski het geval is, wordt in

alle overige ons bekende onderzoekingen niet beoogd op het
spoor te komen van de variabelen die de keuze tussen afstand

en abortus bepalen, maar zijn de verschillen tussen vrouwen
die afstand doen van hun kind en vrouwen die besluiten hun

kind bij zich te houden, voorwerp van onderzoek. De grotere

kwantiteit blijkt echter geenszins borg te staan voor een

beter inzicht op het betreffende terrein. Het is bijvoor-

beeld op basis van de verrichte onderzoekingen onmogelijk

een typologie te ontwerpen voor moeders die wel of niet

afstand wilden doen. Verkregen resultaten spreken elkaar
vaak tegen; vaak zijn de onderzoekingen niet met elkaar
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vergelijkbaar omdat ze betrekking hebben op verschillende

populaties., of omdat vragen en antwoordcategorieon niet met
elkaar overeenstemmen.

Weinig consistent is bijvoorbeeld het profiel dat men kan

schetsen aan de hand van een drietal opeenvolgende studies,

door Meyer, Jones, Fanshel en Borgatta verricht in de perio-

de 1954-1962. In hun studie uit 1954 (3) bleek, dat onge-

huwde vrouwen die hun kind na de geboorte bij zich hielden

significant vaker ouder waren, katholiek, dat zij niet meer

op school zaten, een lager opleidingsniveau hadden, afkom-

stig waren uit een lager sociaal-economisch milieu en finan-

cieel onafhankelijk van hun ouders. Bij een twee meting
- in 1959 (4) - bleef alleen religie over als significante
verklarende variabele: katholieke vrouwen deden minder af-

stand van hun kind. Uit de derde studie, verricht in 1962

(5), kwamen naast religie de variabelen leeftijd en oplei-
ding opnieuw als belangrijk naar voren, en wel op dezelfde

wijze als dat in 1954 het geval was: moeders die afstand

deden waren vaker jonger en hadden een hogere opleiding ge-
noten.

Vincent (6) en Festinger (7) bevestigen de bevindingen met
betrekking tot religie, leeftijd en opleiding, terwijl beide

auteurs verder nog enkele samenhangen signaleren. Aangetoond

wordt dat vrouwen die hun kind bij zich houden vaker afkom-

stig zijn uit een "broken home" en dat de onderlinge rela-
ties in het ouderlijk gezin minder gunstig waren. De ver-

houding tot de natuurlijke vader v66r de conceptie wordt

door deze vrouwen vaker als positief gekwalificeerd. Wel-
licht, zo tekent Vincent aan, is het bij zich houden van

het kind"... an extension of a positive meaningful relation-
ship with sexual mates". Vincent deed ook onderzoek naar

een aantal psychische eigenschappen van moeders die afstand

deden en moeders die dat niet deden. Hij constateerde dat

vrouwen die hun kind bij zich hielden, in een psychologische
test lager scoorden op bijna alle schalen die in de test
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waren opgenomen: zij bleken onder andere minder evenwichtig
en onri jper dan vrouwen die afstand deden.

Grow (8) schetst in een onderzoek binnen het kader van het

National Data Collection Project een beeld dat op een aan-

tal punten met dat van Festinger en Vincent overeenstemt,

maar zij kan geen samenhang vaststellen met leeftijd en

religie.

De tot nu toe geciteerde onderzoekingen hadden betrekking

op de situatie van blanke ongehuwd zwangere vrouwen in de

Verenigde Staten. Studies over het ongehuwd moederschap in
Engeland leveren weer een ander beeld op.

Yelloly (9) vindt geen samenhang tussen de beslissing van de

vrouw en haar leeftijd, opleiding, sociale klasse, aard van

de relaties in het ouderlijk gezin. Van belang is wel de
houding van de ouders: staan zij positief tegenover het bij

zich houden van het kind, dan is hun dochter vaker geneigd

dit te doen, en dit laatste is ook het geval indien de na-

tuurlijke vader zelf niet gehuwd is. Birch (10) vindt wel

een samenhang met leeftijd, maar anders dan verwacht: het

zijn juist de jongeren die hun kind vaker bij zich houden.
Hebben de ouderen, zo vraagt hij zich af, "being more
established" wellicht iets meer te verliezen ? Of is de re-

den dat de jongeren veelal nog bij hun ouders wonen "who

might well offer help and assistance" ? Dezelfde auteur
toont ook een positie f verband  aan met "broken home".  En

ook Birch, tenslotte, constateert een verband tussen een

positieve relatie met de natuurlijke vader en de beslissing

om geen afstand te doen.

Samenvattend kan men twee dingen stellen. Geplaatst voor de

vraag, wat de ongehuwde vrouwen die hun kind bij zich houden,

onderscheidt van degenen die dat niet doen en het terrein

van onderzoek met betrekking tot deze vraag overziende, moet

men constateren dat het niet mogelijk is om te komen tot het
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construeren van een afgerond beeld. Op de tweede plaats ont-

breekt in practisch alle studies een eindevaluatie, in de

zin van een uitspraak over de verwachtingen ten aanzien van

de mogelijkheden waarover moeders die hun kind bij zich hou-

den, beschikken om dit kind goed te verzorgen en op te voe-

den. Overigens laat de reikwijdte van de onderzoekingen be-

antwoording van deze laatste vraag meestal niet toe. In don

geval (Vincent) wordt zo'n eindconclusie wel getrokken en
dan is deze negatief: "..... although there are individual

exceptions many of the unwed mothers who are the most insis-

tent on keeping their children appear the least likely,

because of personality and family life experiences, to be-

come adequate mothers" (11). Naar onze mening kunnen de

aard der data en de gevolgde methode van onderzoek deze

uitspraak echter niet rechtvaardigen.

3.2.2.3. Ons onderzoek
-------------

3.2.2.3.1. Hypothesen

Hoewel het literatuuroverzicht ons geen afgerond beeld kan

verschaffen, is het wel mogelijk op grond van de vermelde

resultaten van wetenschappelijk onderzoek, te komen tot de

opstelling van enkele hypothesen voor ons onderzoek. Gecon-

stateerd kan worden dat de onderzoeksresultaten van Vincent,

Festinger en Grow in vrij grote mate overeenkomst met elkaar

vertonen. Zich baserend op dit drietal onderzoekingen komt

men tot de volgende hypothesen:

Vergeleken met ongehuwde vrouwen die afstand doen van

hun kind, vertonen degenen die hun kind bij zich houden

de volgende eigenschappen: zij zijn ouder, hebben een

lager opleidingsniveau, zijn afkomstig uit een lager
sociaal-economisch milieu, zij zitten vaker niet meer
op school, hun beroepsniveau is lager, zij zijn vaker

afkomstig uit een "broken home", de interne relaties

binnen het ouderlijk gezin zijn minder goed, en de
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verhouding tot de natuurlijke vader wordt als positie-

ver aangemerkt. Godsdienst speelt geen rol.

Met betrekking tot de factoren waarin ongehuwde vrouwen die

afstand doen, verschillen van hen die kiezen voor abortus,

moet men zich orionteren op de studie van Butts en Spora-

kowski. De hypothesen luiden dan als volgt:

Vergeleken met ongehuwd zwangere vrouwen die kiezen

voor abortus, vertonen degenen die afstand doen van

hun kind de volgende eigenschappen: zij zijn jonger,

zij hebben een lagere opleiding gehad, zij zijn afkom-

stig uit een lager sociaal-economisch milieu, en zij
maken minder gewag van een v66r de conceptie positieve

relatie met de natuurlijke vader. Godsdienst speelt

geen rol, en evenmin de omstandigheden in het ouderlijk
gezin (de kwaliteit van de relatie tussen gezinsleden).

3.2.2.3.2. Resultaten

Zoals bekend beperkt ons follow-up-onderzoek zich tot de

vrouwen die na de geboorte van hun kind besloten dit bij
zich te houden. Nochtans beschikken wij over de mogelijkheid

om de gegevens uit het intake-onderzoek in verband te bren-

gen met de beslissing van de vrouw met betrekking tot haar

kind. Dit laatste gegeven werd verkregen door navraag bij

het bureau voor de ongehuwde moederzorg via hetwelk de

vrouw indertijd haar medewerking verleende aan het intake-

onderzoek. Voor alle 406 respondenten uit deze onderzoeks-

fase kon de definitieve beslissing ten aanzien van het kind

worden achterhaald. Aldus is het mogelijk thans drie sub-
groeperingen op een aantal punten met elkaar te vergelijken,

en wel de vrouwen die afstand deden, de vrouwen die besloten
tot abortus en de vrouwen die hun kind bij zich hielden.

Het nu volgende overzicht geeft het resultaat weer van een
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Tabel 3.2.: De beslissing m.b.t. het kind, als afhankelijke

variabele (Kbz = kind bij zich; af = afstand; ab
=  abortus) (E = epsilon;  E )£*10 is signi ficant) .

1. kbi en af 2.  kbz  en ab 3. af en ab

leeftijd 4 19 >19 E 419 > 19 E 419 > 19    E

(t.t.v. kbz 64 75 11* kbz     86 85 1 af 78         67    11*

conceptie)        af      36 25 ab      14          15 ab 22         33

woonplaats stad overig stad overig stad overig

kbz     71         58 13* kbz     83         91    8   af       66         88   22*

af      29 42 ab      17           9         ab       34          12

ouders in            ja         nee                ja         nee                ja         nee

leven en kbz     67 77 10* kbz      87          85     2   af       77          63    14*

samenw.                 af            33                   23                    ab            13                   15                  ab             23                  37

met ouders goed slecht goed slecht goed slecht

overweg kbz     61         82 21* kbz 84         89    5   af       77         69    8

af      39         18          ab     16         11         ab      23         31

niet ge- nietge- gelukkig
niet ge-

kwaliteit gelukkig gelukki g lukkig lukkiglukkig
huwelijk van kbz     62 78 16* kbz 84 84 0   af       77          60    17*

ouders          af      38 22 ab     16         16         ab      23         40

verhouding positief negatief positief negatief positief negatief

met nat. vader  kbz      72           57 15* kbz     85 84 1 af       68          80    12*

t.t.v. conc.      af      28 43 ab     15         16         ab      32         20

beroep h/m laag h/m laag h/m laag

(niveau) kbz     67         73    6   kbz     94 85 9   af       89         68   21*

C BS                              a f              33                      27                       ab               6                      15                     ab                11                      32

beroep, nnet zonder rnet zonder rnet zonder

rrlet of kbz     72         59 13* kbz 87         79    8 af 73 74    1

zonder          af      28         41          ab      13         21         ab      27         26

opleiding h/rn laa g h/m laa g h/m laa g

(niveau) kbz     68         70    Z   kbz     85 87 2   af       72         75    3

af      32         30          ab      15         13         ab      28         25

godsdienst: wel geen wet geen wel geen

wet of geen kbz     66         73    7   kbz     87         84    3   af       78         65   13*

af      34          27          ab      13          16         ab       22          35

godsdienst: RK Prot. RK Prot. RK Prot.

welke 9 kbz      65 66 1   kbz     86         89    3   af       77         80    3

af      35          34          ab      14          11 ab 23 20

beroep vader h/m laag h/m laag h/m laag

van  o. m. kbz     61         73 12* kbz     83         86    3   af 75 70    5

CBS               af       39           27           ab       17           14 ab 25         30

niet niet niet

huisvesting zelfst. zelfst. zelfit.
zelfst. zelfst. zelfit.

kbz     75         66    9   kbz     82         87    5   af       61         78   17*

af      25          34          ab      18          13          ab       39          22

niet bij niet bijniet bijhuisvesting bij oudere bij ouders bij oudersouders ouders ouders
Abz      66         73    7   kbz     85         87    2   af       75         69    6

af      34         27          ab      15         13 ab 25         31
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drietal vergelijkingen: in de eerste kolom worden moeders

die afstand deden, vergeleken met de vrouwen die hun kind bij

zich hielden; in de tweede kolom gaat het om vrouwen die

hun kind bij zich hielden en degenen die het besluit namen

tot abortus; en in de derde kolom om een vergelijking tus-

sen abortusgevallen en moeders die afstand deden. De verge-

lijkingen vonden plaats met het doel de gestelde hypothesen
te toetsen. Om het beeld te vervolmaken werden bovendien

enkele andere data uit het intake-onderzoek in de vergelij-
king betrokken. Basis voor vergelijking vormt epsilon (E)

een associatiemaat voor gegevens van nominaal niveau. Een E

van 10 of meer wordt als. significant beschouwd.

De resultaten (zie pag.101) kan men voor de drie gemaakte

vergelijkingen als volgt weergeven.

3.2.2.3.2.1. YE99YeD_die hun kind bil zich houden en vrouwen
die afstand doen

Het beeld zoals dat werd samengesteld op basis van onze lite-

ratuurgegevens, blijkt in zeer grote mate het beeld te zijn
dat uit ons materiaal naar voren komt. Vrouwen die hun kind
bij zich houden blijken gemiddeld ouder dan vrouwen die af-

stand doen; zij oefenen vaker een beroep uit (zitten dus va-

ker niet meer op school); en gemeten naar het beroepsniveau

van hun vader zijn zij vaker afkomstig uit een lager sociaal-

economisch milieu. Opleidings- en beroepsniveau van de res-

pondenten zelf vertonen wel de volgens de gestelde hypothesen

verwachte tendens, maar de verschillen zijn niet significant.

Met betrekking tot de verhoudingen binnen het gezin waaruit

de respondenten afkomstig zijn, geldt dat de ouders van

vrouwen en meisjes die hun kind bij zich houden vaker niet

meer bij elkaar zijn, hetzij door scheiding, hetzij door het

overlijden van 66n der partners (het in de literatuur als

"broken home" betitelde gezin). Birch (12), die tot eenzelf-

de conclusie komt, vraagt zich af: "Could this perhaps indi-

102



cate that women from non-intact homes have a greater desire

for the closeness of a mother-child relationship ?". Festin-
ger (13) komt met een simpeler verklaring, waar zij veron-

derstelt,  dat " . . . . . these women, witnesses  of a one-parent

home which they survived, were more willing to chance a
one-parent arrangement themselves" . Zoals een definitieve

beantwoording van deze vraag zowel Birch als Festinger te

ver gaat, valt de vraag ook niet direct binnen de reikwijdte
van ons onderzoeksmateriaal. Wanneer men echter het in tabel

3.2. waar te nemen positieve verband tussen "kind bij zich"
en  "slecht  met de ouders overweg kunnen";  en  ook dat tussen

"kind bij zich" en "een niet gelukkig huwelijk van de ouders"

in aanmerking neemt, dan lijkt de verklaring van Birch waar-

schijnlijker dan die van Festinger.

Zoals gesteld worden de onderlinge verhoudingen binnen het

ouderlijk gezin door degenen die hun kind bij zich houden

vaker als ongunstig ervaren. Daarentegen benoemen zij hun

relatie met de natuurlijke vader vlak v66r het bekend wor-

den van de zwangerschap vaker als een positieve. Vincent (14)

- wij vermeldden het reeds - beschouwt het bij zich houden

van het kind dan ook als een vervolg op een positief ervaren
relatie. Zoals verwacht speelt godsdienst geen rol bij het
tot stand komen van de beslissing over het kind: moeders die

afstand deden wensen zich ongeveer even vaak te rekenen tot

een kerkgenootschap als vrouwen die hun kind bij zich hou-

den, terwijl ook een uitsplitsing naar het kerkgenootschap

(katholiek of protestant) geen verschillen oplevert. Ten-

slotte blijken vrouwen die hun kind bij zich houden, vaker

woonachtig in plaatsen met een stedelijk karakter.

3.2.2.3.2.2. Vrouwen die hun kind bil zich houden en vrouwen

die kiezen voor abortus provocatus

Ten aanzien van deze beide groeperingen werden door ons geen

hypothesen opgesteld. In de literatuur zijn de abortusgeval-

len ook bijna steeds buiten beeld gebleven, omdat abortus
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provocatus tot voor enkele jaren in het Westen nergens le-

gaal mogelijk was, uitgezonderd op medische indicatie. De

illegale gevallen van abortus provocatus kwamen nooit via
bemiddeling van de officiole instellingen voor de ongehuwde

moederzorg tot stand. Onderzoekingen op het terrein van

voorechtelijke zwangerschap en geboorte strekken zich prac-
tisch uitsluitend uit over onderzoekspopulaties die werden

opgespoord via de officiole kanalen van de hulpverlening, in
tehuizen en op de consultatiebureaus derhalve. De problema-

tiek die daar centraal stond was die rond afstand doen of

het kind bij zich houden; abortus kon via die weg niet bin-

nen het gezichtsveld komen.
Wij waren in onze studie wel in staat tot een vergelijking

tussen beide groeperingen. De resultaten tonen aan dat er

nauwelijks enig verschil bestaat tussen genoemde groepen.

Op geen enkele onderzochte variabele is het verschil signi-
ficant.

3.2.2.3.2.3. Vrouwen die afstand doen en vrouwen die kiezen

voor abortus provocatus

Hoewel men hier opnieuw te maken heeft met het verschijnsel

van abortus provocatus en aldus de opmerkingen die hierboven
werden gemaakt ten aanzien van abortus van kracht blijven,

konden wij in het voorafgaande melding maken van een studie

van Butts en Spinakowski. Aan de hand van deze studie waren

wij in staat enkele hypothesen te formuleren.

Toen wij de groepering van vrouwen die afstand deden verge-

leken met die van vrouwen die hun kind bij zich hielden,

bleek er een zeer grote mate van overeenstemming te bestaan
tussen onze onderzoeksresultaten en die uit andere onder-

zoekingen. Ten aanzien van de groeperingen welke wij thans

beschouwen (vrouwen die afstand deden en vrouwen die kozen

voor abortus provocatus) is dit in mindere mate het geval.

Drie van de opgestelde hypothesen moeten worden verworpen,

drie vinden bevestiging. Vrouwen die afstand deden, blijken
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inderdaad jonger en de verhouding met de natuurlijke vader

ten tijde van de conceptie wordt vaker negatief genoemd; of

de vrouwen zich katholiek of protestant noemen levert geen

verschillen op met betrekking tot de besluitvorming. Maar

de hypothesen, dat vrouwen die afstand deden een lagere op-
leiding genoten zouden hebben en dat zij afkomstig zouden

zijn uit een lager sociaal-economisch milieu, worden niet

bevestigd. En evenmin is er steun te vinden voor de veronder-

stelling dat de onderlinge verhoudingen binnen het ouderlijk

gezin bij vrouwen die afstand deden, ongunstiger zouden zijn.

Integendeel wordt de huwelijksrelatie tussen de ouders door

vrouwen die afstand deden, gelukkiger genoemd dan door vrou-
wen die kozen voor abortus; en hoewel niet significant, is

er ook een tendens tot een betere verhouding tussen ouders
en dochter.

Verdere bevindingen zijn, dat vrouwen die afkomstig zijn

uit een stedelijk milieu, vaker voor abortus kozen dan

vrouwen uit een niet-stedelijke omgeving. En ook zijn vrou-

wen die voor abortus kozen vaker zelfstandig gehuisvest.

3.2.2.3.3. Conclusies

a.   Vrouwen die besluiten hun kind na de geboorte bij zich

te houden, vertonen veelal dezelfde kenmerken als vrou-

wen die kiezen voor abortus. De verklaring daarvoor kan

zijn, dat deze beide groepen - vergeleken met de groep

van vrouwen die afstand doen - een oplossing voor hun

situatie prefereren die hen in staat stelt de conse-

quenties ervan met betrekking tot het kind in eigen

hand te houden. In dat geval zouden beide groepen met

hun beslissing te kennen geven, dat zij geen derden

willen toelaten aan wie zij de consequentie van hun

handelen - het kind - zouden kunnen overdragen. Zij ne-

men ofwel zelf de zorg voor en de opvoeding van het

kind op zich, 6f zij zorgen ervoor dat niemand - zij-
zelf noch anderen - dat hoeft te doen.
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b.   Vrouwen die hun kind bij zich houden of die kiezen

voor abortus provocatus, enerzijds, en vrouwen die af-

stand doen, anderzijds, vormen twee duidelijk contras-
terende groeperingen. Mede door hun jongere leeftijd

zijn vrouwen die afstand doen, nog meer georionteerd

op het ouderlijk gezin dan degenen die hun kind bij

zich houden of abortus ondergaan. Dat beide laatstge-

noemde categorieon minder op het ouderlijk gezin zijn
georidnteerd moge hieruit blijken, dat zij de relaties

tussen de gezinsleden vaker als relatief ongunstig be-

noemen, terwijl juist de relatie met de natuurlijke

vader (indicator voor de mate van oriUntatie op niet-

gezinsleden) vaker als positief wordt ervaren. De ori-

entatie op het ouderlijk gezin bij vrouwen die afstand

doen blijkt bovendien uit het feit dat zij - hoewel ten

opzichte van "kind bij zich" net niet significant - nog

vaker bij hun ouders wonen.

Een grotere mate van oriontatie buiten het gezin wordt
ook geindiceerd door het al dan niet uitoefenen van een

beroep. Vrouwen die hun kind bij zich houden oefenen

vaker dan vrouwen die afstand doen een beroep uit, het-

geen hen een grotere mate van zelfstandigheid garan-
deert.

c.   Vrouwen die hun kind bij zich houden, zijn, evenals vrou-

wen die kiezen voor abortus, vaker afkomstig uit een

stedelijk milieu dan vrouwen die afstand doen. Dit kan

samenhangen met de omstandigheid dat een ongehuwde vrouw

in de stad meer mogelijkheden heeft om samen met haar

kind een eigen leven te leiden, met minder sociale con-
tr6le dan in een dorpse samenleving en met een grotere

tolerantie van het ongehuwd moederschap. Met betrekking

tot abortus geldt, dat deze oplossing - ook uit het

oogpunt van sociale contr6le - beter bereikbaar is voor

een stads- dan voor een dorpsbewoonster.
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3.2.3. De beslissing met betrekking tot het kind: pad-ana-

lyse

3.2.3.1. IDlei-diDS

In het voorafgaande is vastgesteld welke kenmerken karakte-

ristiek zijn voor vrouwen en meisjes die hun kind na de

geboorte bij zich houden. Geconcludeerd werd dat zij rela-

tief ouder zijn dan afstandmoeders en dat zij zich minder

ori&nteren op het ouderlijk gezin. Relatief vaak zijn zij
afkomstig uit een stedelijk milieu. Tevens werd vastgesteld

dat vrouwen die hun kind bij zich houden in velerlei opzicht
overeenkomsten vertonen met vrouwen die het besluit namen

tot abortus provocatus.

Bij wijze van aanvulling op de in het direct voorgaande ver-

schafte informatie over de aard van de beslissing die de

vrouwen uit onze onderzoekspopulatie namen met betrekking

tot hun kind, is een pad-analyse uitgevoerd met het doel om:
a. na te gaan of de tot nu toe in dit hoofdstuk gevonden
twee bij twee-relaties standhouden in een multivariate ana-

lyse; en b. na te gaan hoe de effecten van de in een model

op te nemen onafhankelijke variabelen op de afhankelijke

variabele (de beslissing) verlopen: langs directe of (via

interveniorende variabelen) indirecte weg.

In onze analyse zullen wij ons beperken tot een pad-analyse

waarin de afhankelijke variabele bestaat uit twee categorie-

en, te weten de vrouwen die hun kind bij zich hielden, en
de vrouwen die afstand deden. Vrouwen die besloten tot abor-

tus provocatus zijn niet in de analyse opgenomen. Hoewel

in paragraaf 3.2.2.3.2.3. ook abortus- en afstand-vrouwen

met elkaar werden vergeleken, zal daar thans via pad-analyse

niet op worden ingegaan. De redenen waarom werd besloten tot
een beperking tot &an pad-analyse en wel tot die op de cate-

gorie n "kind bij zich" en "afstand", zijn de volgende: a.
in dit follow-up gedeelte van het onderzoeksproject staan

vrouwen die hun kind bij zich hielden centraal; b. abortus-

gevallen zijn in relatief en absoluut geringe mate in de
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onderzoekspopulatie vertegenwoordigd; c. in de bestaande

literatuur over de beslissing die ongehuwd zwangere vrouwen

nemen met betrekking tot hun kind beperkt men zich eveneens

veelal tot kind-bij-zich- en afstandmoeders, waardoor hypo-
these-vorming en een op basis daarvan te concipioren theo-

retisch toetsingsmodel bij genoemde inperking wordt verge-

makkelijkt; en d. kind-bij-zich- en abortus-vrouwen vertonen,

zoals gememoreerd, veel overeenkomstige kenmerken, zodat

deze categorie, indien men een zuivere vergelijking tussen

kind-bij-zich- en afstandmoeders nastreeft, beter buiten

beschouwing kunnen blijven.
De lezer neme het ons niet kwalijk dat wij hem voor enkele

inleidende gedachten tot de doelstelling en de wijze van

toepassing van de techniek van pad-analyse verwijzen naar

hetgeen daarover in hoofdstuk 8, paragraaf 8.3.3.1., naar
voren wordt gebracht; een behandeling van deze stap op deze

plaats zou de opbouw van dit hoofdstuk onevenwichtig maken.

Hier volstaan wij met de opmerking, dat pad-analyse een
methode van causale analyse is, waarbij wordt nagegaan welke

de invloed is van een aantal onafhankelijke variabelen op

66n afhankelijke variabele. Wij besteden in het verdere
verloop van deze paragraaf achtereenvolgens aandacht aan een

opsomming van de in een toetsingsmodel op te nemen onafhan-

kelijke en interveniorende variabelen; aan een beschrijving

van de wijze waarop deze variabelen zijn geoperationaliseerd;

aan de presentatie van de resultaten van de pad-analyse,
onderscheiden naar directe en indirecte effecten; en aan een

samenvatting van het geheel in een schematisch overzicht,

waarin gevonden. causale samenhangen worden aangegeven.

3.2.3.2. De in het model opgenomen variabelen, hypothese-

vorming en operationalisering

3.2.3.2.1. Inleiding

Behalve de afhankelijke variabele waren in ons toetsingsmo-

del aanvankelijk acht onafhankelijke variabelen (1 tot en
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met 8) en tien interveniorende variabelen (9 tot en met 18)

opgenomen. Schematisch zag dit model er als volgt uit:

onafhankelijke intervenierende 4  afhankelijkevariabelen  (1  t/m 8)* variabelen  (9  t/m 18) variabele (19)

Na de eerste stap in de pad-analyse bleek slechts don vari-

abele een directe invloed uit te oefenen op de afhankelijke
variabele. Dit was variabele 18, het plan met betrekking tot

het kind, die een zeer hoge pad-coofficiont (0.70) had. Daar-
op werd besloten deze variabele uit het blok van de interve-

ni@rende variabelen te lichten en deze te plaatsen tussen
interveni@rende en afhankelijke variabele (n) . Vervolgens
werd een nieuwe pad-analyse uitgevoerd, ditmaal met het "plan

met betrekking tot het kind" als afhankelijke variabele. Door

deze ingreep komt ons toetsingsmodel er tenslotte aldus uit
te zien:

onafhankelijke intervenidrende intervenie- afhankelijke
variabelen 4 variabelen 4  rende varia-4 variabele
(1 t/m 8) (9 t/m 17) bele (18) (19)

voor de opsporing van de directe effecten dienen volgens dit

model 5 sub-analyses te worden uitgevoerd:

a.   een pad-analyse waarbij wordt vastgesteld welke de in-

vloed is van de variabelen 1 t/m 18 op variabele 19;

b.   een pad-analyse waarbij wordt vastgesteld welke de in-

vloed is van de variabelen 9 t/m 18 op variabele 9;

c.   een pad-analyse waarbij wordt vastgesteld welke de in-
vloed is van variabele 18 op variabele 19;

d.   een pad-analyse waarbij wordt vastgesteld welke de in-

vloed is van de variabelen 1 t/m 17 op variabele 18; en

e.   een pad-analyse waarbij wordt vastgesteld welke de in-

vloed is van de variabelen 9 t/m 17 op variabele 18.

Voor de bepaling van de indirecte effecten worden daarna een
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aantal sub-analyses uitgevoerd, waarbij de significante

interveniorende variabelen uit het blok 9 t/m 17 beurtelings

als afhankelijke variabele worden beschouwd en waarbij de

pad-coofficionten van de onafhankelijke variabelen daarop
worden berekend.

3.2.3.2.2. Hypothesevorming

Wij hebben in het intake-onderzoek niet rechtstreeks gein-

formeerd naar de motieven op grond waarvan onze respondenten

hun voorkeur uitspraken voor de aard van de oplossing die

zij op het moment van onderzoek met betrekking tot hun kind

in gedachte hadden. Meer dan de afstandsproblematiek stonden

andere vragen centraal. Bovendien kan men ten zeerste betwij-
felen of het survey de meest geoigende methode van onderzoek

is om op de betreffende vraag een betrouwbaar antwoord te
verkrijgen. Diepte-interviews of groepsgesprekken onderlei-

ding van een psychologisch geschoold onderzoeker lijken

daartoe meer geschikt. Wij kunnen het eens zijn met de op-

vatting van Van Oenen in dezen, die de vraag naar het motief

wel in zijn onderzoek opnam, maar bij de presentatie van

zijn resultaten opmerkt: "In het kader van dit onderzoek be-

hoorde een motievenonderzoek niet tot de mogelijkheden. De

reacties van de vrouwen waren vrij stereotiep ..... Van de

eigenlijke motieven weten wij waarschijnlijk nog niets"  (15) .

Hoewel het op basis van de informatie waarover wij beschik-

ken niet zinvol is hypothesen op te stellen en te toetsen

die rechtstreeks betrekking hebben op de motieven van vrou-
wen om te kiezen voor afstand doen of voor het bij zich hou-

den van het kind, is het ons wel mogelijk binnen het kader

van een uit te voeren pad-analyse enkele vooronderstellingen

te poneren met betrekking tot factoren die geacht mogen wor-

den van invloed te zijn op de beslissing die de vrouw neemt.
Indien men de genoemde gedragsalternatieven (kind bij zich,

of afstand) op hun consequenties voor de betrokken individuen
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beziet, dan kan de status van ongehuwde moeder om tweear-

lei soorten van redenen een weinig nastrevenswaardige zijn.
Op de eerste plaats kan de vrouw van mening zijn dat alleen-

staand moederschap zulke ingrijpende veranderingen in haar

bestaan vereist, dat het zodanige vaardigheden en prac-
tische maatregelen harerzijds vergt, dat zij de oplossing

die zij meent te bieden te hebben, ontoereikend acht, of dat

zij van mening is dat anderen (adoptief ouders) beter zijn

gedisponeerd. Op grond daarvan kan zij ervan afzien haar

kind zelf te behouden. In dit verband maakt de hypothese,

volgens welke relatief onafhankelijke vrouwen (oudere leef-
tijd, op zichzelf wonend, met een baan) meer mogelijkheden

zien om hun kind bij zich te houden, dan meer afhankelijke
vrouwen, een goede kans bewaarheid te worden. In het vooraf-

gaande is inderdaad empirische steun voor deze veronderstel-

ling gevonden (zie paragraaf 3.2.2.3.2.1.). Nagegaan wordt
thans of de aldaar gevonden relaties van significante bete-

kenis blijven in een multivariate analyse.
Op de tweede plaats kan men de twee alternatieven (kind bij

zich, of afstand) vertalen in termen van oplossingen die

vrouwen kiezen als antwoord op de vorm van deviant gedrag
die zij tentoonspreiden en - in het verlengde daarvan - als

antwoord op de maatschappelijke reactie die zij ervaren of

die zij verwachten. Bij wijze van hypothese kan men stellen
dat de zwangerschap voor de meisjes en vrouwen die afstand

willen doen, een voor hen persoonlijk meer bedreigend karak-

ter heeft dan voor degenen die hun kind bij zich willen

nouden. Door de beslissing tot afstand doen tracht men sta-

tusverlies te ontlopen of te mitigeren. Ontlopen van sta-

tusverlies kan slechts dan geschieden, wanneer men erin

slaagt het deviante gedrag aan de waarneming van de stigma-
tiserende omgeving te onttrekken. Het individu tracht zijn

gedrag het karakter te geven van "heimeli jke deviantie",
zoals dat in onze typologie ( pag. 62) is ondergebracht*  .

*)   Het alternatief abortus provocatus blijft hier achterwege.
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Uiteraard is het vrijwel onmogelijk om de zwangerschap voor
iedereen verborgen te houden. Met name de ouders zullen in dat

opzicht een moeilijk te nemen hindernis zijn. Omdat echter ou-
ders zich meestal moreel verplicht achten hun dochter te steu-

nen en omdat zij vaak de opvatting hebben dat het bekend worden

van de situatie waarin hun dochter verkeert, ook hun reputatie

niet onaangetast laat, zullen zij bereid zijn hun medewerking
te verlenen aan geheimhouding van de zwangerschap.
Mitigatie van het stigma kan worden nagestreefd via de

overweging dat afstand doen een proces van de-etikettering
op gang kan brengen. Rains is van mening dat zo'n proces

mogelijk is en begunstigd wordt door de bij het publiek aan-

wezige bereidheid om een voorechtelijke zwangerschap aan te
merken als een eenmalige vergissing, "a mistake which is
punishment enough in itself" (16).

Uiteraard wordt het streven naar de-etikettering pas dan

noodzakelijk, wanneer er tevoren inderdaad sprake is geweest

van etikettering; dat wil zeggen wanneer de zwangerschap

niet verborgen is gebleven voor de stigmatiserende omgeving.

In het bovenstaande hebben we gesproken over de mate waarin

de voorechtelijke zwangerschap bedreigend is voor het be-

trokken individu. Verder kwamen de motieven ter sprake die

de niet-gehuwde zwangere vrouw kan hebben om haar zwanger-

schap verborgen te houden. In ons intake-materiaal zijn

indicaties aanwezig, waaruit naar voren komt dat zwanger-

schap voor meisjes en vrouwen die afstandsplannen hebben,

vaker dan voor hen die van plan zijn hun kind bij zich te

houden, een bedreigend karakter draagt. En ook de neiging

tot geheimhouding - zo blijkt uit enkele gegevens - is on-
der eerstgenoemde categorie minder duidelijk aanwijsbaar

dan onder laatstgenoemde. Tabel 3.3. geeft een overzicht

van de variabelen die in genoemde opzichten indicatief mo-

gen worden geacht.
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Tabel 3.3.: Antwoord van resp. op een aantal vragen die in-

dicatief zijn voor de mate waarin de zwanger-

schap als bedreigend wordt ervaren en verborgen

wordt gehouden; en: kind bij zich, of afstand.

(Percentages die betreffend item bevestigen).

k.b.z. afstand

met niemand over vermoeden van zwan-
gerschap gesproken 24 55

na verkrijgen van zekerheid zwanger-
schap aan niemand of aan slechts don
persoon verteld                               9        22

verkrijgen van zekerheid zwanger-
schap niet via eigen huisarts 25 39

verkrijgen van zekerheid > 12 weken
na conceptie 20 53

huisvesting tijdens zwangerschap:
van ouders weg                               11        30

pogen zwangerschap te verbergen 27 87

De uitkomsten in tabel 3.3. zijn consistent. Weliswaar laat

de ene variabele een groter significant verschil zien dan

de andere, maar de verschillen wijzen allen in dezelfde

richting. Vrouwen die afstand overwegen hebben vaker dan

vrouwen die hun kind bij zich willen houden, met niemand

gesproken over hun vermoeden van zwangerschap; zij verwier-

ven zich op een later tijdstip na de conceptie definitieve

zekerheid over hun situatie en dit geschiedde vaker via

een ander dan de eigen huisarts; vaker ook spraken zij met

niemand over hun zwangerschap of vertelden zij dit aan

slechts &&n ander. Vrouwen die afstand overwegen zijn, in-

dien zij nog bij hun ouders inwonend waren, voor de verdere

duur van de zwangerschap vaker uit hun ouderlijk milieu weg-

getrokken dan vrouwen die het plan hebben hun kind bij zich
te houden; en veel vaker geven zij te kennen dat zij pro-

beren hun zwangerschap voor bepaalde personen verborgen te
houden. Kortom, alles wijst erop dat de zwangerschap door
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degenen die afstand willen doen van hun kind relatief vaker

als bedreigend wordt ervaren dan door de vrouwen die van

plan zijn zelf de zorg voor en de opvoeding van hun kind op
zich te nemen.

Uit het voorafgaande kan men globaal een tweetal hypothesen

afleiden, die in een causaal verklaringsmodel met behulp

van pad-analyse zullen worden getoetst.

-    Wij stelden dat afstand doen kan worden aangegrepen

als een mogelijkheid om de maatschappelijke reactie te
ontlopen of te mitigeren. Het ontlopen van de reactie

kan geschieden door het deviante gedrag (de zwanger-

schap) verborgen te houden voor de potentieel-stigma-
tiserende omgeving. Slaagt men daar niet in, dan kan

men pogen de reactie te mitigeren. Als hypothese kan

men stellen dat mitigatie (en dus afstand doen van het

kind) meer wordt nagestreefd naarmate de reactie uit

de directe of de indirecte omgeving negatiever (meer

stigmatiserend) is.

-    Bowerman, Irish en Pope omschrijven de betekenis van

het ongehuwd moederschap in onze westerse samenleving
kernachtig aldus: "By traditional moral standards unwed

motherhood is the result of an immoral act and the sex

partners should be punished" (17). Van vrouwen die deze
traditionele moraal niet of in mindere mate aanhangen,

kan eerder worden aangenomen dat zij in staat en bereid

zijn om reacties van de omgeving het hoofd te bieden.
De situatie van vrouwen die de traditionele moraal wel

hebben geInternaliseerd wordt onder andere gekenmerkt

door de aanwezigheid van schuld- en schaamtegevoelens

en door een negatieve houding ten opzichte van de zwan-

gerschap. Als hypothesen stellen wij, dat vrouwen die
traditionele opvattingen huldigen en negatieve gevoe-
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lens ten aanzien van hun situatie koesteren, vaker zul-

len kiezen voor afstand doen dan voor de mogelijkheid

het kind bij zich te houden.

3.2.3.2.3. Operationalisering

Zoals v&rmeld zijn een aantal in paragraaf 3.2.2.3.1. gein-

troduceerde variabelen opnieuw te vinden in het toetsings-

model voor de uit te voeren pad-analyse. Het betreft hier
de variabelen 1 tot en met 11. Daarvan worden de variabelen

1 tot en met 8 opgenomen als onafhankelijke variabelen,

terwijl de variabelen 9 tot en met 11 als intervenidrende

variabelen worden beschouwd. Meest belangrijke intervenio-

rende variabele is variabele 18: het plan met betrekking tot

het kind. Van z6veel belang wordt deze geacht dat er een

bijzondere positie aan is toegekend, zoals uiteengezet in

paragraaf 3.2.3.2.1. Variabele 19 is de afhankelijke varia-

bele: de beslissing die de vrouw neemt met betrekking tot
haar kind. Alleen de vrouwen die afstand deden en de vrou-

wen die hun kind bij zich hielden zijn in de pad-analyse

betrokken; vrouwen die een abortus-ingreep ondergingen, bij

wie een spontane abortus plaatsvond, wier kind dood werd

geboren en de vrouw die tenslotte niet zwanger bleek te zijn,

zijn buiten de analyse gebleven.

Resteren de variabelen 12 tot en met 17, ten aanzien waar-

van wij nog een beschrijving verschuldigd zijn. De variabe-

len 12 en 13 hebben betrekking op de mate waarin de respon-
dente de traditionele moraal op het terrein van de sexua-

liteit heeft geInternaliseerd. De variabelen 14 en 15 meten

de houding van respondente ten opzichte van de zwangerschap,

terwijl de variabelen 16 en 17 de aard van de reactie van

de omgeving indiceren.

-    De houding ten aanzien van abortus is gemeten met be-

hulp van de antwoorden op twee vragen uit de vragenlijst:

- Is naar uw mening in bepaalde omstandigheden abortus
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toelaatbaar ?

De antwoordcategorieon lopen uiteen  van "nee, nooit"
(restrictief) tot "ja, in bepaalde omstandigheden

toelaatbaar, ook als het leven van de vrouw geen ge-
vaar loopt" (tolerant).

- Wie is het best in staat te beslissen over de vraag

of abortus is geoorloofd in het geval van de onge-
huwde moeder 7

Als tolerant is aangemerkt het antwoord, waarin aan

de ongehuwde moeder zelf beslissingsbevoegdheid
wordt toegekend; als restrictief het antwoord waarin

dit niet gebeurt.

-    De mate van tolerantie ten aanzien van sexueel gedrag

is gebaseerd op de antwoorden van respondenten op de

volgende aan hen voorgelegde items (in de tabel zijn

de gamma's weergegeven als maat voor de samenhang tus-

sen de score op de afzonderlijke items en de totaal-

score): zie tabel 3.4. op de volgende pagina.

-    Ten behoeve van een bepaling van de houding ten op-

zichte van de zwangerschap is een factor-analyse (prin-

cipale componenten analyse) uitgevoerd op 13 items die

daarop betrekking hebben (zie bijlage 2). Besloten werd

dat de laatst getrokken factor een eigenwaarde zou moe-
ten hebben van meer dan 1.50. Dat leverde twee factoren

op. Na varimax-rotatie waren ladingen die de waarde
0.500 te boven gingen, de volgende.

Factor I, eigenwaarde 2.70.

ik vind dat ik stom heb gehandeld -.600

ik schaam me t.o.v. ouders, broers, zussen -.739

ik schaam me t.o.v. vrienden, kennissen -.689

ik vind dat ik mijn ouders heb teleurgesteld -.641

ik vind dat ik slecht heb gehandeld -.718
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Wij hebben deze factor (Factor I) benoemd als maatstaf voor
de aan- of afwezigheid van schuld- en schaamtegevoelens.

Tabel 3.4.: Antwoorden van resp. op een aantal items betref-

fende de tolerantie ten aanzien van sexueel ge-

drag. Item-totaalcorrelatie (gamma).

Een vrouw/meisje mag geslachtsgemeenschap
hebben met een man/jongen, .......... gamma gamma

als ze van plan is binnenkort met hem te
trouwen .673* .738*
als ze verliefd op hem is .792'E  .810*

als ze veel voor hem voelt .744*  .767*

ook als ze niet veel voor hem voelt .391

Een vrouw/meisje mag intiem vrijen met

een man/jongen, ....... gamma gamma

als ze van plan is binnenkort met hem te
trouwen .619*  .710*

als ze verliefd op hem is .848*  .880*

als ze veel voor hem voelt .804*  .848*

ook als ze niet veel voor hem voelt .493

De somscore per respondente is gebaseerd op die itemscores,
die tenslotte significant met de somscore bleken samen te

hangen (gamma >  .600).

Factor II, eigenwaarde 2.29.

ik heb het zelf gewild .754

ik vind het fijn .812

ik heb nu iets om voor te leven .751

Een lage factor-score kan indicatief worden geacht voor een

positieve houding van het individu ten aanzien van de bui-
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tenechtelijke zwangerschap; een hoge factor-score daaren-
tegen als een negatieve houding in deze.

-    In het onderzoek hebben wij de maatschappelijke reac-

tie op de buitenechtelijke zwangerschap van responden-
te vastgesteld door de sociale omgeving van het indivi-
du uiteen te leggen naar verschillende relevante cate-
gorieon. Ten aanzien van al deze categoriedn afzonder-
lijk werd de volgende vraag voorgelegd: "Hoe staan de
volgende personen tegenover het feit dat u in verwach-
ting bent ?". De antwoordcategoriein liepen uiteen van
"steun" tot "helemaal afwijzend". Globaal werd binnen

de sociale omgeving van respondente onderscheiden naar
een directe en een indirecte omgeving.

- De directe omgeving wordt gevormd door vader, moeder,
broers en zussen.

- De indirecte omgeving omvat: de verdere familie, de
natuurlijke vader, een "beste" vriendin of vriend,
meerdere vrienden en vriendinnen, kennissen en buurt-

bewoners, schoolhoofd en leraren, medeleerlingen, de

werkgever en collega's op het werk.

Voor zover genoemde categorie&n van toepassing waren op

de individuele situatie van respondente, werd op basis
daarvan per respondente een somscore berekend. De uit-

eindelijke score van respondente bestaat uit het quotiont
tiEnt van deze somscore en het aantal relevante catego-
rieen.

In tabel 3.5. zijn alle variabelen die in het toet-

singsmodel zijn opgenomen, op overzichtelijke wijze bij-
een geplaatst. Dichotomieon zijn zoveel mogelijk tot

stand gekomen rond de mediaan, tenzij een inhoudelijk
criterium meer voor de hand liggend was.
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Tabel 3.5.: Schematisch overzicht van in het toetsingsmodel
t.b.v. pad-analyse opgenomen variabelen.

1. leeftijd dichotomie : jong: < 19 jaar/
oud

2. urbanisatie-graad dichotomie : stad/platteland
3. relatie tussen ouders dichotomie : onvolledig gezin/

ouders in leven
en samenwonend

4. beroep dichotomie : met/zonder
5. opleiding dichotomie : laag/midden, hoog
6. godsdienst dichotomie : geen/wel

7. beroep van vader van
respondente dichotomie : laag/midden, hoog

8. huisvesting dichotomie : niet bij ouders/
bij ouders

9. relatie met natuurlijke
vader v66r zwangerschap dichotomie : negatief/positief

10. relatie met natuurlijke
vader ten tijde van
zwangerschap dichotomie : negatief/positief

11. relatie met ouders v66r
zwangerschap dichotomie : negatief/positief

12. houding t.o.v. abortus somscore : restrictief/
tolerant

13. mate van tolerantie
voorechtelijke somscore : restrictief/
sexualiteit tolerant

14. mate van schuld- en factorscore: niet/wel aanwe-
schaamtegevoelens zig

15. houding t.o.v. zwan-
gerschap factorscore: positief/negatief

16. reactie directe omgeving somscore : negatief/positief
17. reactie indirecte om-

geving somscore : negatief/positief
18. plan m.b.t. het kind dichotomie : kind bij zich/

bij ouders

19. beslissing m.b.t. het dichotomie : kind bij zich/
kind afstand doen
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3.2.3.2.4. De pad-analyse; resultaten

Het zij opnieuw opgemerkt dat op deze plaats wordt volstaan

met het presenteren van de resultaten van de pad-analyse.

Voor een - overigens ook daar beknopt gehouden - uiteen-

zetting over de procedure van pad-analyse en over de condi-

ties waaronder toepassing ervan is toegestaan, verwijzen

wij naar de opmerkingen daaromtrent in hoofdstuk 8.

Wij geven hier thans achtereenvolgens weer: de correlatie-

matrix voor alle in het model opgenomen variabelen (product-

moment, r); en het overzicht van de pad-analyse met als af-

hankelijke variabele de beslissing met betrekking tot het

kind, waarbij eerst aandacht wordt besteed aan de directe

en daarna aan de indirecte effecten. De in de correlatie-

matrix en in het overzicht van de pad-analyse v66rkomende

variabelen zijn genummerd 1 tot en met 19. Voor de beteke-

nis ervan wordt verwezen naar het schematisch overzicht, ge-
presenteerd als tabel 3.5.

3.2.3.2.4.1. Directe effecten

De correlatie-matrix vormt het uitgangspunt voor de onder-

nomen pad-analyse. Wij gaan thans over tot de presentatie

van de directe effecten van de onafhankelijke en de inter-

veniorende variabelen op de aard van de beslissing die de

vrouw neemt met betrekking tot haar kind; en op het plan dat

zij op het tijdstip van de intake in dat opzicht had. In
paragraaf 3.2.3.2.1. is aangegeven welke 5 sub-analyses

daarvoor moeten worden uitgevoerd. Een significante samen-

hang is in tabel 3.7. aangeduid door onderstreping van de
betreffende variabele.

Op basis van de t-toets (twee-zijdig, R = 0.05) is vastge-

steld welke pad-coofficionten significant van nul afwijken.

De betekenis van deze toetsing is, dat variabelen die langs

deze weg een significante samenhang vertonen met de afhan-

kelijke variabele, van zodanig belang worden geacht dat zij

120



Tabel 3.6.: Matrix van correlatie-coofficionten t.b.v. pad-

analyse op: beslissing m.b.t. kind.

123 456 7 8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

1.    M  .10 .04 .22-.12-.01-.08 .46-.03 .04-.03 .00-.08 .19 .07-.05-.12 .13 .11

2.      * .04 .00 .01 .24 .10 .12-.03-.06 .07-.08-.10 .13 .10 .02-.01 .15 .13

3.            A  .03-.12 .07-.05 .18-.05-.08 .18 .06 .02 .14 .08 .10-.02 .13 .09

4.             1 -.05-.02-.01 .15 .04 .09-.04 .05-.05 .00 .01 .02 .01 .14 .12
5.                    M -.02 .20-.19 .05 .10-.03 .11 .05-.02-.12-.01 .06-.04 .02

6.                        A  .12 .06-.01-.02 .04-.11 .11 .12 .08-.06-.02 .05 .08

7.                           R -.16-.05-.01 .05 .16 .04 .02-.03 .08 .13 .08 .13

8.                                1 :03 .00 .14-.12-.05 .25 .10 .07-.10 .06 .08

9.                                    11  .25-.06-.06-.04-.14:20:07 .02:22-.22

10. 1 -.04-.05-.01-.19-.24 .00 .24-.26-.20

11. 1 -.08-.06 .13 .07 .46 .06 .20 .17

12. A .11-.03 .18 .01 .01 .22 .22

13. A -.02-.09 .02 .09 .00-.02

14. M .02-.08-.11 .19 .11

15. A .07-.04 .54 .44

16. I  .28 .16 .17

17. 1 .01 .07

18. i    .70

19.

in de verdere analyse (stap 2) een rol blijven spelen. Alleen

met significante variabelen is daarna in een tweede pad-

analyse de procedure vervolgd. Ook de resultaten daarvan
zijn in tabel 3.7. weergegeven. Omdat alle significante va-

riabelen zich (opnieuw op basis van toetsing met de t-toets)

in de tweede stap wisten te handhaven, kon daarna de analyse

worden gestopt. Via de bijbehorende pad-co&fficionten kon de

mate van hun causale invloed op de afhankelijke variabele

definitief worden vastgesteld.
Uit tabel 3.7. blijkt, dat slechts don (interveniorende)

variabele een significant direct effect heeft op de afhan-
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Tabel 3.7.: Overzicht van pad-analyse op beslissing m.b.t.
kind; en op: plan m.b.t. kind.

var. pad-coofficionten pad-co&fficioAten
(afh.var.: beslissing m.b.t. (afh.var.: plan m.b.t.

kind) kind)

1 0.02 0.09
2 0.02 0.08
3 0.00 0.03
4 0.04 0.14

5 0.06 0.01
6 0.05 -0.01
7 0.05 0.04
8 0.04 -0.09

9 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05

10 -0.04 -0.02 -0.11 -0.11

11 0.03 0.03 0.13 0.12

12 0.07 0.07 0.12 0.14

13 -0.02 -0.03 0.05 0.04
14 -0.04 -0.02 0.14 0.15

15 0.07 0.07 0.47 0.47

16 0.03 0.03 0.07 0.07

17 0.05 0.05 0.04 0.04

18 0.60 0.62 0.70

Voortgezette analyse met significante variabelen:

var. pad-coofficiinten var. pad-coofficionten

18            0.70              4            0.14

10           -0.12

11            0.16

12 0.14

14            0.14

15            0.47
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Verklaarde variantie:

a.  afh.var.: beslissing m.b.t. kind

18 plan m.b.t . kind 0.70 x 0.70 = 0.4900

verklaarde variantie: 49,0%

b.  afh.var.: plan m.b.t. kind procentuele
bijdrage in
verkl.var.

4 beroep: met/zonder 0.14 x 0.14 = 0.0196 5,0%

10  relatie met natuur-
lijke vader t.t.v.
zwangerschap -0.12 x-0.26 = 0.0312 7,9%

11 relatie met ouders 0.16 x 0.20 = 0.0320 8,1%

12  houding t.o.v.
abortus 0.14 x 0.22 = 0.0308 7,8%

14  schuld- en schaam-
tegevoelens 0.14 x 0.19 = 0.0266 6,8%

15  houding t.o.v.
zwangerschap 0.47 x 0.54 = 0.2538 64,4%

verklaarde variantie: 39,4% 100,0%

kelijke variabele. De vraag, of de niet-gehuwde vrouw na de

geboorte van haar kind besluit tot afstand of tot het bij
zich houden van het kind, wordt in hoge mate bepaald  door

het plan waarvan zij in dat opzicht melding maakte in de

periode van het intake-onderzoek. Via een pad-co&fficidnt

van 0.70 verklaart dit plan 49% van de variantie in de be-

slissing met betrekking tot het kind.

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.3.2.1. werd vervolgens

besloten een nieuwe pad-analyse uit te voeren, nu met het

"plan m.b.t. het kind" als afhankelijke variabele. De onaf-

hankelijke variabelen blijven dezelfde (variabele 1 tot en
met 8) en als interveniorende variabelen worden de varia-
belen 9 tot en met 17 opgevoerd. Het resultaat van deze

nieuwe pad-analyse is, dat don onafhankelijke en vier in-
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terveniorende variabelen een significant direct effect uit-

oefenen op het voornemen van de niet-gehuwde vrouw om haar

kind na de geboorte al dan niet bij zich te houden. Vrouwen

met een beroep hebben significant vaker het plan tot bij

zich houden, dan vrouwen die geen beroep uitoefenen. En dit

voornemen wordt ook vaker naar voren gebracht door vrouwen

die ten tijde van de zwangerschap een positieve relatie on-

derhielden met de natuurlijke vader; door vrouwen die mel-

ding maken van een negatieve relatie met hun ouders; door

vrouwen die restrictieve opvattingen hebben ten aanzien van

het geoorloofd-zijn van abortus provocatus; door vrouwen

die in mindere mate schuld- en schaamtegevoelens demonstre-

ren; en door vrouwen die een positieve houding aannemen ten

aanzien van hun buitenechtelijke zwangerschap. (Er zijn op

gewezen dat het hier steeds relatieve verschillen betreft.
Wanneer bijvoorbeeld wordt gesproken van "een positieve
houding t.a.v. de zwangerschap" dan betekent dat hier "po-
sitief, vergeleken met andere respondenten in de onderzoeks-

populatie") .
Eon van de directe aanleidingen tot het ondernemen van pad-

analyse op de aard van de beslissing van de vrouw, werd

- zoals vermeld - gevormd door de hoge mate waarin de vol-

gende vraag relevant werd geacht: blijven in 2 x 2 tabellen

gevonden significante samenhangen intact in een multivari-

ate analyse ? Het antwoord daarop is - en we beschouwen

daarbij niet de beslissing zelf, maar het plan dat men in

dat opzicht heeft als de afhankelijke variabele - dat dit

voor een groot gedeelte inderdaad het geval is. De in tabel

3.2. als vrij sterk te benoemen samenhangen komen in de

pad-analyse opnieuw naar voren, zodat de belangrijkste con-

clusie die uit tabel 3.2. te trekken was, overeind blijft.

Deze conclusie luidt, dat vrouwen die hun kind bij zich hou-

den minder dan vrouwen die afstand doen  georionteerd zijn

op het ouderlijk gezin (de verhouding met ouders wordt als
negatief, die met natuurlijke vader als positief aangemerkt).
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De conclusie luidt verder dat zij zich - via het uitoefenen

van een beroep - onafhankelijker van hun ouders (kunnen) op-
stellen.

Nog twee andere hypothesen werden opgesteld als mogelijke

verklaringen voor de aard van de beslissing die de onge-

huwde moeder neemt. Op de eerste plaats werd verondersteld
dat afstand doen eerder wordt overwogen naarmate de reactie

op de zwangerschap vanuit de (directe en indirecte) omgeving
negatiever is. Deze hypothese ontvangt in het ons ter be-

schikking staande materiaal geen ondersteuning: ook indien

het plan m.b.t. het kind als afhankelijke variabele wordt

genomen zijn de gevonden pad-coafficianten laag.
Onze tweede veronderstelling luidde dat vrouwen die afstand

doen meer dan vrouwen die hun kind bij zich houden de tra-

ditionele moraal op het terrein van huwelijk, gezin en sexu-

aliteit hebben geinternaliseerd. In hoeverre dit laatste

het geval is, komt tot uitdrukking in de houding ten opzich-
te van abortus provocatus en die ten opzichte van voorechte-

lijke sexualiteit. Daarnaast wordt in dat verband gehanteerd

de mate waarin zich bij de respondenten schuld- en schaamte-

gevoelens manifesteren en tenslotte de positieve of negatieve

houding van het individu ten opzichte van de zwangerschap.

Het resultaat van de pad-analyse laat zien, dat de houding
ten opzichte van de zwangerschap verreweg het meeste effect

heeft op de aard van het plan van de niet-gehuwde vrouw met

betrekking tot haar kind: de bijdrage in de totale ver-
klaarde variantie is ruim 60%. De aard van het effect

is in overeenstemming met de gestelde hypothese: een nega-

tieve houding ten opzichte van de zwangerschap leidt tot af-

stand. En hetzelfde kan men stellen met betrekking tot het
v66rkomen van schuld- en schaamtegevoelens: naarmate daar-

van door de vrouwen meer melding wordt gemaakt, is de neiging
tot afstand doen groter. Minder in overeenstemming met de

uitgesproken verwachtingen gedragen zich de beide nog reste-
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rende variabelen: die betreffende abortus en voorechtelijke
sexualiteit. De laatste vertoont geen significante samen-

hang met de afhankelijke variabele, terwijl de restrictieve
of tolerante houding ten aanzien van abortus juist een te-

gengesteld verband laat zien.

Een interpretatie achteraf zou kunnen zijn, dat restrictieve
of tolerante opvattingen op het terrein van de sexualiteit

geen invloed uitoefenen op de aard van de beslissing die de

niet-gehuwde moeder neemt met betrekking tot haar kind. De

gevonden positieve samenhang tussen een tolerante opvatting

ten aanzien van abortus en afstand doen, kan erop duiden dat

een restrictieve of een tolerante opvatting ten aanzien van

abortus door ons ten onrechte is beschouwd als indicatief

voor een progressieve of restrictieve houding in sexualibus.

Men zou zich kunnen voorstellen dat de opvattingen over af-
stand doen zowel als het doen verrichten van abortus provo-

catus, beide verwijzen naar een achterliggende dimensie van

breder strekking. Gedoeld wordt op het al dan niet aanhangen

van de opvatting volgens welke het individu zichzelf verant-

woordelijk acht voor zijn handelen en bereid is alle conse-

quenties daarvan zelf te aanvaarden. Vrouwen die afstand
doen kunnen abortus provocatus dadrom geoorloofd vinden, om-

dat in beide oplossingen (bij afstand zowel als bij abortus

provocatus) de opvatting tot uiting komt, dat men niet
onder alle omstandigheden de plicht en de opgave heeft om

zelf de consequenties van zijn handelen tot het uiterste op
zich te nemen.

3.2.3.2.4.2. Indirecte effecten

Indirecte effecten zijn effecten van de onafhankelijke varia-

belen op de interveni&rende variabelen. Via deze laatste

oefenen significante onafhankelijke variabelen derhalve een

(indirecte) invloed uit op de afhankelijke variabele. In ons

toetsingsmodel, gepresenteerd in paragraaf 3.2.3.2.1., gaat
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het om de causale samenhangen tussen de variabelen 1 tot en

met 8 en de variabelen 9 tot en met 17. Uiteraard is het

alleen zinvol de pad-analyse uit te voeren op die interve-
niorende variabelen die een significant direct effect bleken

uit te oefenen op het plan dat men heeft met betrekking tot
het kind. Dat zijn de variabelen 10, 11, 12, 14 en 15. (Voor
de betekenis van de variabelen raadplege de lezer tabel 3.5.).

In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven van de
vijf pad-analyses die nodig waren, steeds met &&n van de ge-

noemde vijf variabelen als afhankelijke variabele.

Tabel 3.8.: Overzicht van pad-analyse op 5 interveni&rende

variabelen.

var. afh.var.: afh.var.: afh.var.: afh.var.: afh.var.:
10          11          12          14          15

1 -0.06 -0.10 0.06 0.11 0.04
2 -0.06 0.04 -0.07 0.07 0.07
3 -0.08 0.15 0.11 0.10 0.05
4 0.11 -0.04 0.05 -0.06 -0.01
5 0.10 -0.01 0.08 0.03 -0.10
6 0.00 0.00 -0.11 0.08 0.06
7 -0.02 0.07 0.15 0.04 -0.01
8 0.05 0.16 -0.12 0.19 0.04

Voortgezette analyse met significante variabelen, stap 2.

var. afh.var.: afh.var.: afh.var.: afh.var.:
10         11         12          14

1                                         0.10
3 0.16 0.10 0.10

4      0.09

6                           -0.13

7                            0.16
8 0.11 -0.10 0.19
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Voortgezette analyse met significante variabelen, stap 3.

var. afh.var.:
14

3      0.10

8      0.23

Verklaarde variantie:

a.  afh.var.: 11: de aard van de relatie met de ouders

3  relatie tussen ouders 0.16 x 0.18 = 0.0288

8 huisvesting 0.11 x 0.14 = 0.0154

verklaarde variantie 4,4%

b.  afh.var.: 12: de houding t.a.v. abortus
3  relatie tussen ouders 0.10 x 0.06 = 0.006

6 godsdienst -0.13 x-0.11 = 0.014

7  beroep van vader van resp. 0.16 x 0.16 = 0.026

8 huisvesting -0.10 x-0.12 = 0.012

verklaarde variantie 5,7%

c.  afh.var.: 14: mate van schuld- en schaamtegevoelens
3  relatie tussen ouders 0.10 x 0.14 = 0.014

8 huisvesting 0.23 x 0.25 = 0.058

verklaarde variantie 7,2%

Er blijken geen significante effecten uit te gaan van de

onafhankelijke variabelen op twee significant met de afhan-

kelijke variabele samenhangende interveni&rende variabelen.

Deze twee variabelen zijn de variabelen 10 en 15, respectie-

velijk de aard van de relatie met de natuurlijke vader en de

aard van de houding ten opzichte van de zwangerschap.
De aard van de relatie met de ouders hangt significant samen

met de aard van de relatie tussen de ouders en met de plaats

waar de respondente gehuisvest is. Vrouwen die de relatie
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met hun ouders als negatief benoemen, maken relatief vaker

dan vrouwen die deze relatie als positief kwalificeren,

melding van:

a.   het feit dat hun ouders (door dood of scheiding) niet

meer samenwonend zijn; en

b.   het feit dat zij niet meer bij hun ouders inwonen.

Overigens kan met recht de vraag worden gesteld, of ons mo-

del op dit punt wel voldoet aan de eis dat het een recursief

systeem moet vormen. Dat wil zeggen, dat vast moet staan hoe
de richting van het verband tussen twee variabelen is: als a

causaal van invloed is op b, mag omgekeerd b niet causaal

van invloed zijn op a. Toegepast op het zojuist vermelde

resultaat kan men opwerpen dat vrouwen juist domicilie heb-

ben gekozen buiten de ouderlijke woning omdat (en nadat) de

verhouding met hun ouders was verslechterd. De kwestie is

hier overigens van ondergeschikt belang.

De aard van de relatie tussen ouders (die betrekking heeft

op de vraag, of deze nog in leven en/of samenwonend zijn),

komt als significante verklarende variabele terug bij ver-

dere analyse van de houding ten opzichte van abortus provo-

catus en van de mate waarin schuld- en schaamtegevoelens

aanwezig zijn. En hetzelfde is het geval met betrekking tot

de soort van huisvesting (bij de ouders inwonend of niet).

De interpretatie lijkt onduidelijk; bovendien is de gevonden

samenhang zwak. De invloed van de variabelen 6 en 7 op varia-

bele 12 is beter interpretabel: het positieve verband tussen

een restrictieve opvatting met betrekking tot abortus provo-

catus, enerzijds en het zich rekenen tot een godsdienstige

groepering, respectievelijk het afkomstig zijn uit een lager

sociaal-economisch milieu (hier gefndiceerd door een laag be-

roepsniveau van de vader van respondente), anderzijds, is al

eens eerder aangetoond (18).

3.2.3.2.4.3. SeBeDY-atting

In net volgende schema (tabel 3.9.) is het resultaat van de
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uitgevoerde pad-analyse overzichtelijk samengevat. De pij-

len geven aan waar er sprake is van een significante causa-

le samenhang en ook zijn de bijbehorende pad-co6ffici8nten
vermeld.

Wanneer men de resultaten van de pad-analyse in hun onder-

linge samenhang overziet, kan op de eerste plaats worden

vastgesteld dat de beslissing die de niet-gehuwde vrouw

neemt om haar kind bij zich te houden of afstand te doen,

in zeer grote mate overeenkomt met het plan dat zij in dat

opzicht koesterde in de periode van ons intake-onderzoek.

Dat roept de vraag op door welke factoren het plan met be-
trekking tot het kind wordt beinvloed. Ten aanzien daarvan

kan men concluderen dat globaal twee groepen van variabelen

een rol spelen. De ene groep van variabelen kan men onder-

brengen onder de gemeenschappelijke noemer van "externe om-

standigheden": vrouwen die (relatief ) zelfstandig  zi jn,  min-
der georionteerd op het ouderlijk gezin en minder afhanke-

lijk wat hun materidle omstandigheden betreft, leggen een

voorkeur aan de dag tot het bij zich houden van hun kind.

Ook een positieve verhouding tot de natuurlijke vader heeft

eenzelfde effect, waarschijnlijk ook omdat men van mening

is dat een huwelijk met hem tot de mogelijkheden behoort.
(In hoofdstuk 6 zal blijken dat ruim 40% van vrouwen met

- soms vage - trouwplannen met natuurlijke vader deze in-

middels hebben gerealiseerd).
De andere groep van variabelen verwijst naar meer interne,

in de belevingswereld van het individu gelegen kenmerken.
De aard van de reactie vanuit de directe of indirecte omge-
ving blijkt niet van invloed op de beslissing van de vrouw.

Ook het aanhangen van een al dan niet traditioneel normen-

patroon in sexualibus oefent daarop geen invloed uit. Het

meest belangrijke effect is afkomstig van de houding ten

opzichte van de zwangerschap, terwijl ook het al dan niet

aanwezig zijn van schuld- en schaamtegevoelens een signi-

ficante pad-coafficiant laat zien: een positieve houding
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ten opzichte van de zwangerschap en de afwezigheid van

schuld- en schaamtegevoelens leiden relatief vaker tot de

beslissing om het kind bij zich te houden dan om afstand

te doen. Over de vraag echter, waarmee deze houding en deze

gevoelens in verband staan, geeft ons onderzoeksmateriaal

geen uitsluitsel. Zij lijken niet - zoals wel was veronder-

steld - ingebed in het patroon van (traditionele of progres-
sieve) opvattingen op het terrein van de sexualiteit.

3.3. De onderzochte groep

Wij willen in deze studie een aantal aspecten aan de leef-
situatie van 154 vrouwen op het spoor komen, die een kind

ter wereld brachten op een tijdstip waarop zij (nog) niet

gehuwd waren, en die vervolgens besloten dit kind bij zich

te houden. Ten tijde van het onderzoek heeft ongeveer 60%
van de kinderen de leeftijd van twee en 40% de leeftijd van

drie jaar bereikt. Van belang is verder of de vrouw inmid-

dels is gehuwd (of anderszins samenwonend is), Of dat zij
alleenstaand is.

3.3.1. Alleenstaande en niet-alleenstaande vrouwen

Of de vrouw op het moment van onderzoek alleenstaand is, of

gehuwd of samenwonend, is in grote mate bepalend voor de

situatie waarin zij verkeert. Behoort zij intussen tot laatst-
genoemde categorie, dan is er van ongehuwd moede rschap

- in de zin van alleenstaand ouderschap - geen sprake meer.

Is zij nog alleenstaand dan behoort zij tot de categorie van

de vrouwen die gemeenzaam worden aangeduid met de term "on-

gehuwde moeders". Op deze laatste groepering van vrouwen zal

in het vervolg van deze studie het accent worden gelegd. Men

mag immers verwachten dat juist deze vrouwen het meest in-

tensief worden geconfronteerd met de consequenties van het

ongehuwd moederschap.
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Tabel 3.10.: Alleenstaande en niet-alleenstaande vrouwen.

niet-alleenstaanden % alleenstaanden            %

gehuwd                37    nooit gehuwd geweest 44

samenwonend           13    gehuwd, maar geschei-
den levend                 2

totaal                 50 gescheiden                  3

N = 77 weduwe                      1

totaal                     50

N = 77

Onze onderzoekspopulatie bestaat voor de helft uit vrouwen

die op het moment van onderzoek (nog) alleenstaand zijn en

voor de helft uit vrouwen die intussen zijn gehuwd, of in

ieder geval samenwonen met een man. Wij onderscheiden al-
leenstaande en niet-alleenstaande vrouwen voorts naar hun

leeftijd, naar het aantal kinderen dat geboren werd na
het kind waarvoor men zich in 1971 aanmeldde op een bureau

voor de ongehuwde moederzorg, en naar het totale aantal van
hun kinderen.

Tabel  3.11. : Alleenstaande en niet-alleenstaan le vrouwen
naar hun leeftijd t.t.v. het folh ·-up-onder-
zoek.

alleenstaand niet-alleen- totaal
staand

abs % abs % abs    %

15-19 jaar 6    8          14 18,2 20   13

20-24 jaar    42   54         46 60 88 57

25-29 jaar 22   29         15   19,5       37   24
30+ jaar 79 23 96

totaal 77 100 77 100 154 100
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Tabel 3.12.: Alleenstaande en niet-alleenstaande vrouwen

naar hun meerder- of minderjarigheid t.t.v.

het follow-up-onderzoek.

<  21 jr. 21 jr. totaal

abs % abs % abs    %

alleenstaand        19   33 58 60 77   50

niet-alleenstaand 39 67 38   40      77   50

totaal 58 100 96 100 154 100

Waar tabel 3.11. informatie verschaft over de leeftijdsver-

deling binnen de beide groeperingen van alleenstaanden en

niet-alleenstaanden, kan tabel 3.12. informeren over de
mate van samenhang tussen leeftijd en al dan niet alleen-

staand zijn. Die samenhang blijkt te bestaan (E = 27), en

wel in deze zin, dat jongeren (21 jaar of jonger) vaker

gehuwd of samenwonend zijn dan ouderen (ouder dan 21 jaar).

Tabel 3.13.: Antwoord van resp. op de vraag: "Zijn er na het
kind waarvoor u zich in 1971 aanmeldde op een

bureau o.m.z. nog 66n of meer kinderen geboren ?";
en: al dan niet alleenstaand.

alleenstaand niet-alleenstaand totaal

abs       %       abs        %      abs      %

ja         1        1       17        22      18      12
nee       76       99       60 78 136      88

totaal 77 100       77 100 154 100

Als hypothese kan men stellen, dat gehuwde en samenwonende

vrouwen meer in aanmerking komen voor de geboorte van nog

ddn of meer kinderen, dan de vrouwen die alleenstaand zijn.

De hypothese is gebaseerd op de overweging, dat niet-alleen-
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Tabel 3.14.: Alleenstaande en niet-alleenstaande vrouwen

naar het totale aantal van hun kinderen t.t.v.

het follow-up-onderzoek.

alleenstaand niet-alleen- totaal
staand

abs      %     abs      %     abs      %

1 kind        71 93 57      74 128 83

2 kinderen     4       5     19 25 23      15

3 kinderen     1       1      1       1      2       1

4 kinderen     1       1      0       0      1       1

totaal        77 100 77 100 154 100

staanden functioneren binnen een min of meer stabiele rela-

tie waarin de partners op dezelfde wijze gemotiveerd zijn

tot ouderschap als dat binnen een andere (huwelijks)relatie

het geval is. De hypothese wordt door het voorliggende on-
derzoeksmateriaal ondersteund. Tabel 3.13. laat zien dat

samenwonenden of gehuwde vrouwen in 22% van de gevallen nog

minstens don kind kregen na het kind waarvoor zij zich in

1971 op een bureau voor de ongehuwde moederzorg aanmeldden.
Daarentegen is dit voor slechts 66n alleenstaande vrouw het

geval.

Tabel 3.14. completeert het beeld. Zij geeft inzicht in het

exacte aantal kinderen, van alleenstaande en van niet-allean-

staande vrouwen. Van belang is het gegeven dat 7% van de al-
leenstaande vrouwen meer dan 66n kind heeft.

3.3.2. Woonplaats, beroep en religie

Aan nog een drietal variabelen besteden wij aandacht in dit

hoofdstuk, dat een eerste globale indruk wil geven van de

onderzoekspopulatie. En wel aan de woonplaats van de res-

pondenten ten tijde van het onderzoek; aan het beroep dat

door hen wordt uitgeoefend en aan het beroepsniveau; en aan
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de religie.

Tabel 3.15.: Woonplaats van de respondenten naar urbanisa-

tiegraad t.t.v. conceptie en t.t.v. het follow-

up-onderzoek.

Intake Follow-up

abs      %     abs      %

grote steden (> 100.000 inw.) 65    46 77 50

kleinere steden 43    31       39    25

platteland                       32    23       38    25

totaal 140 100 154 100

intake: onbek./g.a.: 5 in buitenl.: 9.

Eerder in deze studie werd aangetoond dat vrouwen, die in

een stad wonen, vaker het besluit nemen hun kind bij zich

te houden dan vrouwen uit een dorp. In het verlengde hier-
van zou men kunnen veronderstellen dat de vrouwen uit een

dorp die hun kind wel bij zich houden, de neiging tot een

trek naar de grote stad zouden demonstreren, omdat daar het

sociale klimaat voor een alleenstaande vrouw met kind gun-

stiger zou worden geacht.

Onze data ondersteunen deze hypothese niet. De verdeling van

de vrouwen naar urbanisatiegraad laat nauwelijks verschillen

zien tussen de situatie zoals die was in de periode waarin
de conceptie plaats vond en zoals die zich aan ons voordoet

ten tijde van het follow-up-onderzoek.
Godefroy (19) toonde aan dat de migratie naar de stad wel

bestaat in de pbriode van de zwangerschap tot na de geboorte
van het kind, waarbij het motief vermoedelijk is om zich te

onttrekken aan de kritiek van de omgeving. Als gevolg daar-

van vertonen in het bijzonder de grote steden relatief hoge

frequenties van buitenechtelijkheid. Of deze migratie in

genoemde periode ook onder onze onderzoekspopulatie heeft

plaatsgevonden, is op grond van de ons ten dienste staande
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gegevens niet na te gaan. Erg waarschijnlijk is dat niet,
omdat wij uitsluitend te maken hebben met vrouwen die het

besluit namen hun kind bij zich te houden. De behoefte aan

geheimhouding speelt bij deze vrouwen een veel minder be-

langrijke rol dan bij degenen die afstand doen of zich la-
ten aborteren. In onderstaande tabel wordt dit ook aange-

toond.

Tabel 3.16.: Antwoord van resp. op de vraag: Probeert u het

feit dat u in verwachting bent voor een of

meer personen verborgen te houden ? (t.t.v.

conceptie) en: beslissing m.b.t. kind.

kind bij zich overigen

abs        %     abs        %

onbekend, geen antwoord     6                 4

ja, verbergen 94       40 130 82

nee, niet verbergen 143 60 29       18

totaal 243 100 163 100

Overeenkomstig de gestelde hypothese blijkt de behoefte om

de zwangerschap verborgen te houden het grootst in de cate-

gorie "overigen", dat wil zeggen, de categorie die voorname-
lijk bestaat uit vrouwen die afstand doen of die gekozen

hebben voor abortus provocatus.

Gaan wij thans over tot een beschouwing van het beroep van

onze respondenten. Als hypothese formuleren wij, dat veel

minder vrouwen een beroep buitenshuis uitoefenen op het tijd-

stip waarop het follow-up-onderzoek plaats vindt dan dat het

geval was in de periode van zwangerschap. De hypothese is

gebaseerd op de overweging dat de helft van de vrouwen intus-

sen is gehuwd of samenwonend is en derhalve velen als huis-

vrouw de zaken binnenshuis zullen bestieren en op de over-
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weging dat de andere helft als alleenstaande vrouw met kind
minder in staat of bereid is tot het aanvaarden van een

werkkring.

Wat betreft het niveau waarop men werkzaam is, lijkt er geen

reden aanwezig om aan te nemen, dat dit veel zal afwijken van

het niveau waarop de vrouwen ten tijde van de zwangerschap
werkzaam waren.

Tabel 3.17.: Beroep van de respondenten t.t.v. de zwanger-

schap en t.t.v. het follow-up-onderzoek.

intake follow-up

abs      %     abs      %

- met beroep:

administratief personeel    30     19      25     16

verplegend personeel 21     14      10      7

onderwijs                     6      4       2      1
dienstverlenend             50     33      14      9

fabriek                      13      8       3      2

overig                       9      6       2      1

subtotaal 129     84       56     36

- zonder beroep

zonder, niet op school      10      6 96 63

nog op school                15     10       2      1

subtotaal 25     16 98 64

Totaal 154 100 154 100

Bovenstaande tabel brengt een aantal veranderingen aan het

licht, die zijn opgetreden tussen de momenten waarop het in-
take- en het follow-up-onderzoek plaats vonden. Wij consta-

teren, dat de werkzaamheid in alle sectoren is teruggelopen.

De dienstverlenende sector - in de periode van het intake-

onderzoek de meest belangrijke - verliest 24%; de administra-

138



tieve sector vertoont slechts een lichte terugval.

De hypothese die wij boven presenteerden, wordt bevestigd.
Inderdaad is het percentage van vrouwen dat ten tijde van

het follow-up-onderzoek een beroep uitoefent, sterk terug-
gelopen: het percentage daalt van 84 naar 36. De redenen

die daarvoor kunnen worden aangevoerd, werden hierboven ge-
noemd.

In dezelfde alinea onderscheidden wij naar alleenstaanden

en niet-alleenstaanden. In onderstaande tabel gaan wij na-
der op dit onderscheid in.

Tabel 3.18.: Alleenstaande en niet-alleenstaande vrouwen,
onderscheiden naar vrouwen met en vrouwen zon-

der beroep; in de periode van de conceptie en

op het tijdstip van het follow-up-onderzoek.

t.t.v. conceptie t.t.v. follow-up-
onderzoek

alleen- niet alleen- niet
staand alleenst. staand alleenst.

met beroep        88         79 47 26

zonder beroep     12 21 53 74

totaal 100 100 100 100

Wij constateren dat de vrouwen die intussen gehuwd zijo of

samenwonen, frequenter hun beroep hebben opgegeven dan de

alleenstaande vrouwen: het percentage buitenshuis werkenden

daalt met 53 en wel van 79 naar 26%. Alleenstaanden geven
een daling te zien van 41%, van 88 naar 47%. De boven ge-

stelde hypothese wordt door het materiaal ondersteund en wel

sterker voor de niet-alleenstaande dan voor de alleenstaande
vrouwen.

In strijd met de gestelde hypothese lijkt de conclusie uit
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Tabel 3.19.: Beroepsniveau van de respondenten, t.t.v. de

conceptie en t.t.v. het follow-up-onderzoek.

t.t.v. conceptie t.t.v. follow-up-
onderzoek

abs          %       abs          %

hoog              0          0         1          2
midden           31         24        19         34

laag 98         76        36         64

zonder beroep    25                    98

totaal 154 100 154 100

bovenstaande tabel te moeten zijn, dat er een niveau-verbe-

tering is opgetreden met betrekking tot het beroep dat wordt

uitgeoefend, wanneer we follow-up- met intake-gegevens ver-

gelijken. Waarschijnlijk echter is de verklaring hiervoor

niet gelegen in het feit dat vrouwen die vroeger een beroep

van laag niveau uitoefenden, nu op middelbaar niveau zijn

gaan functioneren, maar veeleer in het feit, dat het vooral

de beroepsbeoefenaars van laag niveau zijn die ten tijde van

het follow-up-onderzoek geen beroep meer uitoefenen. In

hoofdstuk 7 wordt de juistheid van dit vermoeden aangetoond.

Tenslotte wordt de religie van de respondenten in beschou-

wing genomen. Verwacht mag worden dat op het tijdstip van

het follow-up-onderzoek minder vrouwen zich tot een gods-

dienstige groepering zullen rekenen dan dat het geval was

ten tijde van het intake-onderzoek. De verklaring daarvoor

staat waarschijnlijk los van de situatie waarin de vrouwen

verkeren: mep voorechtelijke zwangerschap of met ongehuwd
moederschap lijkt geen direct verband voor de hand te lig-

gen.

De tabellen 3.20. en 3.21. bevestigen de gestelde hypothese,
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Tabel 3.20.: Antwoord van resp. op de vraag: "Rekent U zich

tot een bepaalde godsdienst ?" (t.t.v. concep-

tie en t.t.v. follow-up-onderzoek).

|
intake follow-up

abs %           abs                        %

onbekend, geen antwoord     4                0

Rooms Katholiek            51       34     42        27

Ned. Hervormd              18       12     18        11

Gereformeerd                15       10     11         7

Anders                       8        5     11         7

Geen godsdienst 58       39     72        47

totaal 154 100 154 100

Tabel 3.21.: Indien resp. zich tot bepaalde godsdienst re-

kent: antwoord van resp. op de vraag: "Gaat u
naar de kerk of godsdienstige samenkomst ?" (t.t.v.

conceptie en t.t.v. follow-up-onderzoek).

intake follow-up

abs %    abs         %

onbekend, geen antwoord     3               1

ja, geregeld 28       30     14        17

nu en dan                  41       44 21 26

(practisch) nooit          24       26     46        57

totaal 96 100     82        100

hoewel in tabel 3.12. de teruggang van respondenten die zich

tot een bepaalde godsdienstige groepering wensen te rekenen

niet-significant is (wanneer men voor significantie een
grens van E = 10 aanhoudt). Uit tabel 3.13. blijkt echter

dat degenen die zich nog wel tot een bepaalde religie beken-

nen in de periode van het follow-up-onderzoek veel minder
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practiserend geworden zijn. Zoals boven opgemerkt moet de

verklaring voor dit resultaat waarschijnlijk r.iet worden ge-
zocht in de bijzondere omstandigheden van het intussen op-

getreden ongehuwd moederschap. Er valt in onze samenleving

een algemene seculariserende tendens waar te nemen en in

dat licht lijken deze cijfers te moeten worden geinterpre-
teerd.

3Q4._Be-s1Y1t

Allereerst werd in dit hoofdstuk ingegaan op de beslissing

die ongehuwde moeders nemen met betrekking tot hun kind. Het

onderzoek heeft hier nog betrekking op de 406 respondenten

van het intake-gedeelte van het onderzoek. Getracht wordt een
antwoord te geven op de vraag, in hoeverre de plannen die de

vrouwen tijdens de zwangerschap hebben met betrekking tot

hun kind, door hen ten uitvoer (kunnen) worden gelegd. Daar-

naast wordt in dit hoofdstuk ten aanzien van enkele aspecten

bezien, of vrouwen die hun kind bij zich houden, zich onder-
scheiden van vrouwen die afstand doen of die de beslissing

nemen tot het doen verrichten van abortus provocatus.

Vrouwen die tijdens de zwangerschap het plan hebben hun kind

bij zich te houden, brengen dit plan bijna steeds ten uitvoer;

dat is ook het geval met degenen die een abortus provocatus

willen. Herziening van het aanvankelijke plan komt vrij veel-

vuldig voor bij vrouwen die bij de intake voornemens waren
afstand te doen van hun kind: 27% van hen neemt na de beval-

ling  desondanks. de beslissing  het  kind  bij   zich te houden.

Alleen deze overstap - die van afstand naar het bij zich hou-

den van het kind - blijkt in de practijk van belang te zijn.

Tevens is de vraag in beschouwing genomen in welke opzichten

de drie door ons onderscheiden categorie&n van vrouwen (die

hun kind bij zich houden, die afstand doen, en die kiezen
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voor abortus provocatus) van elkaar verschillen. Daarbij
bleek dat de vrouwen die hun kind bij zich hielden ten aan-

zien van een groot aantal aspecten een sterke overeenkomst
vertonen met vrouwen die zich lieten aborteren. Het onder-
scheid tussen vrouwen bij wie abortus werd verricht of die

hun kind bij zich hielden, enerzijds en vrouwen die afstand

deden, anderzijds, kan worden samengevat onder de gemeen-

schappelijke noemer: mate van oridntatie op het ouderlijk,

gezin. Mede door hun gemiddeld jongere leeftijd zijn afstand-

moeders vaker gezins-georidnteerd dan de overigen. Ook komt

afstand-doen vaker voor in een niet-stedelijk milieu.

Om na te gaan in hoeverre gevonden samenhangen blijven bestaan

in een multivariate analyse, is een pad-analyse uitgevoerd

met in de afhankelijke variabele de categoriedn: kind bij

zich/afstand doen. Het plan dat de vrouw had ten tijde van

het intake-onderzoek bleek sterk van invloed te zijn op de

uiteindelijk genomen beslissing. Vervolgens werd in een twee-

de pad-analyse nagegaan door welke variabelen het plan met be-

trekking tot het kind wordt beinvloed. Van belang bleken twee

groepen van variabelen, waarvan de ene werd aangeduid als "ex-

terne omstandigheden": vooral vrouwen die minder op het ouder-

lijk gezin geori nteerd waren en meer zelfstandig, hadden het

plan om het kind te houden. De andere groep van variabelen

had betrekking op belevingsaspecten van de voorechtelijke

zwangerschap: een positieve houding ten opzichte van de zwan-

gerschap bleek het plan om het kind bij zich te houden, te be-
vorderen.

Verder werd in hoofdstuk 3 in globale zin de onderzoekspopula-

tie geIntroduceerd. Aandacht werd geschonken aan de volgende
karakteristieken: al dan niet alleenstaand zijn, leeftijd,
aantal kinderen, woonplaats, beroep en religie.
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HOOFDSTUK 4: ONGEHUWD MOEDERSCHAP: CULTURELE EN STRUCTURELE

ASPECTEN

4,lz_IBleidins

Het mag op het eerste gezicht merkwaardig aandoen dat in

een studie over het ongehuwd moederschap vrij veel aandacht

wordt besteed aan het onderwerp huwelijk en gezin. Want
essentieel voor de alleenstaande vrouw met haar kind is

juist dat er geen huwelijk is. En van een gezin in de bete-
kenis, die er in onze cultuur aan gehecht wordt, is al even-

min sprake; hoogstens wordt de leefgemeenschap van de onge-
huwde vrouw met haar kind een "onvolledig gezin" genoemd,
maar daarmee wordt dan ook in 66n adem het deviante karakter

en (dus) de diskwalificerende betekenis ervan aangeduid.

Toch is er bij nadere beschouwing alle reden om huwelijk en

gezin als object van studie in dit onderzoek te betrekken.

Immers, het ongehuwde moederschap is niet een verschijnsel,

dat geheel op zichzelf staat. Het komt voor binnen een sa-

menleving  waarin de normen, waarden en opvattingen, die

betrekking hebben op het ongehuwde moederschap, ten nauwste

verband houden met die welke gelden voor andere levensge-
bieden. Het is met name het waardencomplex van huwelijk en

gezin, waardoor het ongehuwd moederschap een eigen beteke-

nis krijgt. Ongehuwd moederschap wordt problematisch in een

cultuur, die het huwelijk aanwijst als het exclusieve in-
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stituut waarbinnen moederschap op adequate wijze gestalte

kan krijgen. Kenmerkend voor de wijze waarop men het on-

gehuwd moederschap beoordeelt, is het gegeven van een on-

volkomenheid, een ontbreken van iets: er is geen huwelijk,

er is geen partner, die van stond af aan bereid is medever-

antwoordelijkheid te dragen voor de komst van een nieuw

lid in de samenleving.

Naast deze culturele aspecten zijn er aan het ongehuwd moe-

derschap ook structurele aspecten te onderkennen. Een sociale
structuur kan worden omschreven als een geheel van sociale

posities, terwijl een sociale positie wordt gedefinieerd

als: het om een bepaalde persoon gecentreerde knooppunt van
sociale betrekkingen en verhoudingen   (1) . Ongehuwd moeder-

schap is aldus op te vatten als een samenstel van comple-

mentaire posities, die op een bijzondere wijze genuanceerd

zijn als gevolg van de afwezigheid van een mannelijke part-

ner en de aanwezigheid van het kind. De ongehuwde moeder

neemt een sociale positie in in het gezin dat zij samen
met haar kind vormt en ook daarbuiten: eventueel in het

arbeidsproces, in elk geval in een aantal formele en in-

formele verbanden, zoals de familie-, vrienden- en kennis-
senkring, de h„zurt, het verenigingsleven.

Aldus zijn in dit hoofdstuk culturele en structurele aspec-

ten aan het ongehuwd moederschap onderscheiden. In cultureel

opzicht wordt aansluiting gezocht bij de betekenis van het

huwelijk in het westerse cultuurpatroon. Onderzocht wordt

welke deze betekenis is voor de ongehuwde moeder. Structu-

rele aspecten worden in beschouwing genomen op basis van

een analyse van de theoretische begrippen sociale status,

sociale positie en sociale rol. In het onderzoek valt de
nadruk op de toepassing van het van deze begrippen afgeleide

begrip rolconflict op de situatie waarin de ongehuwde moeder
zich bevindt.
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4.2. Ongehuwd moederschap, huwelijk en gezin

De gezinssociologie biedt vanuit verschillende theoretische

invalshoeken aanknopingspunten voor een onderzoek onder
ongehuwde moeders. Uiteraard zou het in het bestek van dit
onderzoek te ver voeren om een gedetailleerd overzicht sa-

men te stellen van alle stromingen die zich binnen de ge-

zinssociologie laten onderkennen. Een poging daartoe zou
mede dAdrom niet zinvol zijn, omdat er voldoende gezins-

sociologische literatuur voorhanden is, waarin de verschil-

lende benaderingswijzen waarvan tot op heden sprake is

geweest, uitvoerig zijn uiteengezet. Het "Handbook of

marriage and the family", samengesteld door Christensen (2)

mag hier niet onvermeld blijven; en gewezen zij ook op de

internationale trendrapporten die in de loop der jaren zijn

verschenen: wij noemen het rapport van Hill (3) (1958, het

eerste) en dat van Broderick (4)  (1971, het laatste). Voor

het Nederlandse taalgebied is de onlangs verschenen studie

van Van Leeuwen (5) van bijzonder belang. De auteur besteedt

ruime aandacht aan de internationale ontwikkelingen en gaat

daarnaast speciaal in op de Nederlandse beoefening van de
gezinssociologie.

Verschillende auteurs onderscheiden naar aantal en inhoud

verschillende benaderingswijzen van huwelijk en gezin in de

samenleving. Binnen het kader van dit onderzoek kan worden

volstaan met de tweedeling van Adams (6) die spreekt van
"personnel embeddedness"  en van "institutional embeddedness":

"these concepts ..... mirror the two orientations of family

and kinship: toward society and toward the individual".

Adams brengt tot uitdrukking dat er ten aanzien van het ge-

zin een tweetal oridntatiepunten te onderscheiden zijn, het

ene gericht naar buiten (de externe oriantatie), het andere

naar binnen (de interne oriantatie) .
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Naar buiten functioneert het gezin als subsysteem binnen

het grote sociale systeem van de samenleving. Vaak is het
beschreven  als  de  "cel",  of  als de "hoeksteen"  van  de  maat-

schappij, welke benamingen op de eerste plaats gegeven wer-

den vanuit de socialisatiefunctie van het gezin. Nieuwe le-
den van' de samenleving worden via het gezin geUncultureerd,
geintroduceerd in de eigen cultuur; aanvankelijk practisch

exclusief via het gezin, maar naarmate het kind ouder wordt

ook via andere instituties en groeperingen.

Het gezin is ook een eenheid van onderling interagerende
personen (7). Dat wil zeggen dat het gezin ook naar binnen

toe functies vervult voor de gezinsleden: als personen zijn

zij op elkaar betrokken, zij houden communicatienetwerken

met elkaar in stand, de kwaliteit van de onderlinge relaties

beInvloedt in vaak niet geringe mate hun persoonlijk welzijn.

Juist op deze dimensie is de laatste jaren met name het ac-

cent gevallen; in die mate zelfs dat het gezin wel eens werd

beschouwd als een veilige toevluchtshaven waar het individu

bescherming kon vinden tegen de boze wereld (8).

Beide dimensies zijn eveneens te onderkennen aan de positie

van de ongehuwde moeder in onze samenleving. Immers, het feit

dat het huwelijk als instituut centraal wordt gesteld, heeft

niet alleen zijn consequenties voor de geprivilegieerde po-
sitie van degenen die aan dit instituut deel hebben, maar

raakt ook direct aan het bestaan van degenen die daaraan

geen deel hebben. Op het moment dat men zich dat realiseert

komt de positie van de ongehuwde moeder in beeld. En niet

alleen die van haar, maar ook die van andere alleenstaande

ouders: gescheiden en verlaten mannen en vrouwen, weduwen

en weduwnaars; alleenstaande ongehuwden ook. Allen als niet-

deelhebbenden aan dat dominante instituut, het huwelijk.

Op dit laatste aspect wordt nu eerst ingegaan. In de termi-
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nologie  van Adams betreft het hier het aspect van de "in-
stitutional embeddedness"; neemt men het onderscheid tussen
cultuur en structuur als vertrekpunt, dan bevindt men zich
hier op de lijn van de cultuur. De aandacht wordt gericht op
twee vragen. De eerste is die naar het belang dat in onze
samenleving wordt toegekend aan het instituut van het huwe-
lijk. Er zal slechts in het kort op worden ingegaan; op

de eerste plaats omdat het onderwerp in het voorafgaande

reeds meermalen aan de orde kwam; en op de tweede plaats

omdat ons onderzoeksmateriaal daarover geen conclusies toe-

laat. De tweede vraag luidt, in hoeverre ongehuwde moeders

zich aan heersende opvattingen over huwelijk en gezin con-
formeren.

4.2.1. Huwelijk en gezin: heersende opvattingen

In verschillende gezinssociologische studies is het belang

dat in deze samenleving wordt gehecht aan huwelijk en gezin
aangetoond. Verwezen kan worden naar studies van Kooy (8)
en Cornelissen (9), en naar de resultaten van de Margriet-
enqu@te "Sex in Nederland" (10). En bij Van Ussel kan men

deze uitspraak aantreffen: "Terwijl het sexuele meer van
het huwelijk wordt losgemaakt en de druk om iedereen te
doen huwen iets kleiner wordt, evalueerden we anderzijds

naar een hogere waardering van het huwelijk en naar een
aantrekkelijk huwelijkstype. Nooit voordien hebben de huwen-

den zoveel van het huwelijk verwacht en zoveel pogingen ge-
daan om het huwelijk intens te beleven "  (11) . Ook voor De-

Jong-Gierveld (12) vormt "de centrale plaats die het gezin
inneemt in het leven van de individuen", en de invloed die

ervan uitgaat op "gedrag en instelling van de mensen", zo-

danig dat "het gezin in onze westerse samenleving optreedt
als oridntatiepunt", uitgangspunt voor de bestudering van
de positie van ongehuwden in de samenleving. Zij adstrueert

haar stelling door te wijzen op regelingen uit het belas-
ting- en verzekeringsstelsel, verantwoordings- en aanspra-
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kelijkheidskwesties, prioriteiten bij het toekennen van

woonruimte en de inhoud van reclameboodschappen. Om aldus
te concluderen: "Naast de gezinnen die als ori5ntatiepunten
meetellen, treffen we dan aan de mensen die niet behoren

tot gezinnen, die het ouderlijk gezin ontgroeid zijn en

niet gekomen zijn tot de vorming van een gezin; de categorie
waaraan de samenleving zich niet oridnteert. Hiertoe behoren
de ongehuwden" (13).

Wanneer dit geldt voor ongehuwden, dan mag worden aangeno-

men dat dit voor ongehuwde moeders in versterkte mate het

geval zal zijn. Op de eerste plaats voldoet hun situatie

niet aan het ideaalbeeld van  huwelijkspartners, die van

hun relatie economische zekerheid en wederzijdse emotionele

steun verwachten: die partner is er niet. Bovendien heerst

in de samenleving de opvatting dat het opvoeden van kinderen

het exclusieve recht is van het normale gezin en dat deze

alleen daar op adequate wijze kan plaatsvinden. Een voor de
samenleving essentidle functie - de socialisatie van nieuwe

leden - wordt geacht in gevaar te komen wanneer de figuur
van de vader ontbreekt.

In studies van meer recente datum wordt het instituut van

het huwelijk iets meer relativerend beschouwd. Weliswaar

wordt don van de uitgangspunten voor een te voeren bevol-

kingspolitiek door de Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk
aldus geformuleerd: "Het gezin is de meest fundamentele
eenheid die onze samenleving kent "..... "het huwelijk zal

in de komende decennia een centrale levenswaarde blijven"
(14); maar in hetzelfde rapport wordt ook aangetekend dat

de druk om te huwen enigszins zal afnemen en dat de huwe-

lijksfrequentie zal dalen. Hoewel dit de monopoliepositie van

het huwelijk relativeert, is het toch opvallend dat in het

rapport de nadruk valt op die alternatieven voor het huwelijk

waarbij sprake blijft van relatievorming: uitgangspunt blijft
de opvatting dat de mens een twee-zaam wezen is. De onge-
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huwde moeder staat met haar kind alleen.

4.2.2. Huwelijk en gezin: opvattingen van ongehuwde moeders

Wanneer aldus is vastgesteld dat in de samenleving het huwe-
lijk een zeer belangrijke plaats inneemt, en dat huwelijk

en gezin voor zeer velen een bron zijn waaraan zij hun hoog-

ste levensgeluk ontlenen, dan dringt zich de vraag op hoe

personen die niet (of nog niet) gehuwd zijn dit instituut

beschouwen. Alleenstaande ongehuwde moeders behoren tot deze

personen.

Omdat ongehuwde moeders functioneren binnen de culturele

context zoals die in de vorige paragraaf is aangeduid, kan

men de volgende hypothesen stellen, en deze vervolgens toet-

sen aan het voorliggende materiaal:

a.   Voor ongehuwde moeders vormt de groepering van gehuwde

vrouwen een positieve referentiegroep. Als participan-

ten aan een cultuur, waarin huwelijk en gezinsvorming

een belangrijk oriantatiepunt wormen, waarderen onge-

huwde moeders het huwelijk als levensgemeenschap posi-
tief.

b.   Voor ongehuwde moeders vormt het huwelijk een voor hen

persoonlijk nastrevenswaardig doel. Hun motivatie tot

het sluiten van een huwelijk wordt versterkt door de

aanwezigheid van het kind.

4.2.2.1. Referentiegroepen van de onqehuwde moeder

"Relatieve deprivatie" en "referentiegroep" zijn twee be-
grippen, die ten nauwste met elkaar samenhangen. De referen-

tiegroepentheorie beoogt inzicht te verschaffen in de pro-

cessen - en in de factoren, die daarop van invloed zijn -
via welke mensen zich verhouden tot groepen en zij zich in
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hun gedrag door de waarden van deze groepen laten leiden.

De eigen in-group, waarin van een voortdurende interactie

en communicatie sprake is met groepsleden, met wie men zich

vergelijkt, is een referentiegroep, maar evenzeer kunnen

anderen - leden van een out-group, van verschillende sociale
Status, of van andere categoriedn - als referentiekader

fungeren. Hyman (15) merkt op dat een referentiegroep niet

pers& een groep behoeft te zijn, maar evenzeer een persoon

of een idee kan zijn.

De term "relatieve deprivation" is afkomstig uit "The Ameri-

can Soldier", een sociaal-psychologische studie over het

Amerikaanse leger in de tweede wereldoorlog (16). In het
werk ontbreekt een nauwkeurige definitie van de term; wat

de inhoud van het begrip is, is echter wel duidelijk. Merton

verduidelijkt het aldus:

We kunnen zeggen, dat A relatief gedepriveerd is met betrek-
king tot goed X wanneer:

a)   hij X niet heeft,

b)   er iemand anders, met wie A zichzelf vergelijkt, is,

die X wel heeft (het referentiekader),

c)   hij x wel wil hebben,

d)   hij het een haalbare zaak acht om X te bereiken. (Dit

laatste om al te irreale en rijke fantasiean te beteu-

gelen) (17).

Houdingen, strevingen en gevoelens van al dan niet welbevin-

den zijn in hoge mate afhankelijk van de referentiegroepen,

waarop het individu zich orianteert. Satisfactie en dissa-
tisfactie worden mede bepaald door de opvattingen en ver-

wachtingen van het individu; deze komen in belangrijke mate

via vergelijking van de eigen situatie met die van anderen
tot stand.

Stellen wij ons thans de vraag, welke groepering in onze
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samenleving voor de alleenstaande ongehuwde moeders als de

meest positieve referentiegroep fungeert. Ter vergelijking

wordt bezien of zij in deze afwijkend zijn van de vrouwen

die intussen gehuwd zijn of samenwonen. Daartoe is aan de

respondenten de vraag voorgelegd welke van de hieronder te

noemen categoriean volgens hen het meest en welke het minst

gelukkig zijn. Omdat de antwoordpatronen voor de meest- en

voor de minst-gelukkig levenden een spiegelbeeld vormden,

worden hier alleen de antwoorden weergegeven die betrekking

hebben op de meest-gelukkigen.

(In de vragenlijst werd de mogelijkheid geboden om achter

drie van de zeven voorgelegde groeperingen het cijfer 1, 2
of 3 te plaatsen: het cijfer 1 om aan te geven dat men deze

groepering het meest gelukkig achtte, het cijfer 2 achter
de groepering die daarna kwam, etc. De in onderstaande tabel

voorkomende getallen zijn gebaseerd op een puntensysteem
dat 3 punten toekent aan een eerste, 2 aan een tweede en 1

aan een derde plaats).

Opvallend is de zeer grote eenstemmigheid waarmee de res-

pondenten de hun voorgelegde categoriedn een plaats toeken-

nen op de ranglijst. Noch de variabele leeftijd, noch het

feit of men al dan niet alleenstaand is kan het algemene

beeld verstoren. De voor ons belangrijkste conclusie is dat

alle ongehuwde moeders - inclusief degenen die intussen zijn

gehuwd - hun duidelijke voorkeur uitspreken voor een levens-
patroon dat wij hiervoor omschreven als het ideaal van het

overgrote deel Man de Nederlandse bevolking: huwelijk en

gezin worden beschouwd als zeer nastrevenswaardig en verte-

genwoordigen hoge waarden.

Na de gehuwde vrouwen met kinderen en na de ongehuwde vrou-

wen en meisjes jonger dan 30 jaar, delen zij zichzelf in op
de   de rde plaats. Dat impliceert dat zij zichzelf beschouwen
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Tabel 4.1.: Antwoordpatroon van resp.   op de vraag:    "Wie

hebben naar uw mening het meest gelukkige le-

ven ? Wie daarna ? En wie daarna ?", voor al-

leenstaande en niet-alleenstaande vrouwen, en
naar hun leeftijd  (A).

Referentie groepen: < 21 > 21 alleen- niet- totaal
staand alleen-

staand

gehuwde vrouwen met kinderen 216 (1) 99 (1) 155 (1) 160 (1) 315 (1)

ongehuwde vrouwen/meisjes
< 30 jaar 139 (2) 50 (2) 106 (1) 83 (2) 189 (2)

alleenstaande ongehuwde moe-
ders met kind 71 (3) 41 (3) 58 (3) 54 (3) 112 (3)

gehuwde vrouwen zonder kin-
deren 57 (4) 26 (4) 35 (4) 48 (4) 83 (4)

ongehuwde vrouwen > 30 jaar 23 (5) 14 (5) 18 (5) 19 (5) 37 (5)

gescheiden vrouwen 13 (6) 3 (6) 5 (6/7) 11 (6) 16 (6)
weduwen 7 (7) 2 (7) 5 (6/7) 4 (7) 9 (7)

(A) Tussen haakjes staat het cijfer dat de plaats aangeeft

van de betreffende groepering in een "rangorde van ge-
lukkiger of ongelukkiger mensen".

als gelukkiger dan gehuwde vrouwen zonder kinderen en ook

als gelukkiger dan ongehuwde, ouder dan 30 jaar. Hieruit moge
blijken welk een belang er gehecht wordt aan het hebben van

een partner en aan het hebben van kinderen: gehuwde vrouwen

met kinderen hebben beiden en ongehuwde vrouwen/meisjes jon-
ger dan 30 jaar zullen zich beiden nog wel verwerven. Alleen-

staande ongehuwde moeders met kind missen weliswaar een

partner, maar hebben tenminste een kind; voor gehuwde vrou-

wen zonder kinderen geldt juist het omgekeerde. Maar onge-

huwde vrouwen, ouder dan 30 jaar, missen zowel partner als

kind en worden dan ook laag geklasseerd. Gescheiden vrouwen

en weduwen kunnen weliswaar nog kinderen hebben, maar hun

situatie wordt overschaduwd door de afwezige partner. Gelet
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op de volgorde op de ranglijst wordt meer waarde gehecht

aan het hebben van een kind, dan aan het hebben van een

partner: alleenstaande ongehuwde moeders met kind staan ho-

ger geklasseerd dan gehuwde vrouwen zonder kinderen.

Gehuwde vrouwen met kinderen blijken voor de ongehuwde moe-

der een positieve referentiegroep te vormen. In het verleng-

de daarvan kan men veronderstellen dat zij ook een positief

beeld zal hebben van het huwelijk in het algemeen. Aan de

respondenten is daartoe de vraag voorgelegd welke hun indruk

is van het huwelijk van anderen in hun omgeving.

Tabel 4.2.: Antwoord van resp. op de uitspraak: de meeste

huwelijken zijn .....

alleen- niet- < 21 3 21 totaal
staand alleen-

staand

zeer gelukkig 18       10      14     14      14

tamelijk gelukkig       54 65 62 55      60

niet zo gelukkig 22       14      16     23      18

ongelukkig                3        3       4      0       3

weet het niet            3        8       4      8       5

Totaal 100 100 100 100 100

N = 77 N = 77  N =105 N = 49 N =154

Het merendeel van de respondenten (bijna 75%) heeft een op-

timistische kijk op de kwaliteit van de meeste huwelijken
in Nederland. Ruim 14% noemt de meeste huwelijken zelfs zeer

gelukkig. Daar staat een niet te verwaarlozen percentage van

20 tegenover, dat van mening is dat de meeste huwelijken

niet als gelukkig te kwalificeren zijn. Uitermate gering is

echter het aantal personen dat een uitgesproken ongunstige

indruk heeft van het huwelijk in Nederland: nog geen 3%

noemt de meeste huwelijken ongelukkig. De verschillen tussen
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jongeren en ouderen en tussen alleenstaanden en niet-alleen-
staanden, zijn niet noemenswaard.

Indien men aanneemt dat de antwoorden een indicatie vormen

voor de verwachtingen die men koestert ten aanzien van het

huwelijk dat men zelf nog eens wil sluiten, of voor de kwa-

liteit van de relatie die men thans heeft, dan kan men deze

verwachtingen, of de algemene indruk van de eigen relatie,

bestempelen als tamelijk optimistisch, zonder dat nochtans

al te irre&le opvattingen de overhand krijgen.

4.2.2.2. Het huweliik als persoonlijk ideaal; motieven

De voorgaande onderzoeksresultaten doen vermoeden dat ook

ongehuwde moeders het huwelijk beschouwen als een door hen
persoonlijk na te streven ideaal. Eerder - in hoofdstuk 3 -

is reeds gebleken dat deze doelstelling op het tijdstip van
het  onderzoek (d.w.z. ongeveer  3  jaar  na de geboorte  van
het kind) door 37% van hen reeds is gerealiseerd, terwijl
nog eens 13% van de vrouwen dan samenwonend is. Voor de ove-

rigen (de alleenstaanden) geldt op dat tijdstip het volgen-
de.

Tabel 4.3.: Indien niet gehuwd/niet samenwonend: antwoord

van  resp.  op de vraag: "Heeft  u een vaste vriend  ?".
En indien ja: "Zijn er trouwplannen ?".

Ja, vaste vriend 43 ----> indien ja: "Zijn er trouw-

Nee                   57        plannen ?"

Totaal 100 3a 52

Nee 48N = 76

onb./g.a.: 1 Totaal 100

N = 33

Meer dan 40% van de alleenstaande ongehuwde moeders geeft
te kennen een vaste vriend te hebben, van wie ongeveer de
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helft trouwplannen heeft en de helft niet. Voegen we deze

vrouwen met een vaste vriend bij degenen die reeds gehuwd

zijn of samenwonen, dan komt men op een percentage van meer
dan 70 dat een meer of minder vaste relatie heeft met een
man.

Centraal in deze paragraaf staat de toetsing van de hypothe-

se, die betrekking heeft op de motieven die een rol spelen

voor degenen die het huwelijk als ideaal beschouwen. De tot

nu toe gepresenteerde resultaten maken aannemelijk dat voor

hen allereerst dezelfde motieven in het spel zijn als die
welke ook gelden voor de andere leden van de samenleving:
het huwelijk is norm en men koestert er hoge verwachtingen

van als persoonlijke levensvervulling. Vermoedelijk echter

zal de ongehuwde moeder die geen afstand heeft gedaan, nog

extra worden gemotiveerd door de aanwezigheid van haar kind.

De gangbare opvatting is dat verzorging en opvoeding van

een kind slechts binnen het instituut van het volledige ge-

zin op adequate wijze kan geschieden; de figuur van de vader

zou daarbij niet kunnen worden gemist.

Aan de ongehuwde moeders die alleenstaand zijn, werden enke-

le uitspraken voorgelegd die resulteerden in de volgende
antwoorden. (Zie tabel 4.4.).

Een belangrijk motief tot het aangaan van een intensieve en

duurzame relatie met een man is gelegen in de overweging

dat een vader voor het kind onontbeerlijk is. Ongeveer de

helft van de alleenstaande ongehuwde moeders is van mening

dat men dan beter in staat zou zijn voor zijn kind te zor-

gen; en nog vaker wordt met instemming gereageerd op de voor-
gelegde uitspraak dat een kind een vader nodig heeft. Even-

eens door meer dan de helft van het aantal respondenten

wordt positief gereageerd op de suggestie dat een huwelijk

of het samen gaan wonen met een man een oplossing zou kunnen
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Tabel 4.4.: Indien alleenstaand: antwoord van resp. op de
volgende uitspraken: (opgenomen zijn de percen-

tages van degenen die met betreffende uitspraak
instemmen).

Ik zou liever getrouwd/samenwonend zijn .....

-    dan kon ik beter voor mijn kind zorgen 49

-    dan kon ik mijn baan opzeggen (n.v.t.-geen
baan: 41) 22

-    want een kind moet een vader hebben               57

-    dan had ik meer tijd voor mezelf                  21
-    dan voelde ik me soms niet zo alleen 56

N = 77

betekenen voor ondervonden eenzaamheidsproblematiek: 54%
zou zich dan niet zo alleen voelen.

Van veel minder belang als overwegingen tot het aangaan van

een duurzame relatie, zijn het item dat betrekking heeft op

het in dat geval kunnen ophouden met werken en het item dat

suggereert dat de vrouw op die wijze meer tijd zou krijgen
voor zichzelf.

4.2.2.3. Een conclusie en een nuancering

Op grond van de in de tabellen 4.1. en 4.2. vervatte onder-

zoeksresultaten mag worden geconcludeerd dat onze eerste

hypothese is bevestigd: ongehuwde moeders, alleenstaande

zowel als niet-alleenstaande, hebben een positieve instel-
ling ten opzichte van het huwelijk. En ook de tweede hypo-

these die werd geformuleerd vond bevestiging in het onder-

zoeksmateriaal: voor velen vormt het huwelijk een persoon-

lijk nastrevenswaardig doel. Dat wordt gedemonstreerd door

het gegeven dat zovelen dit doel na de geboorte van hun kind

hebben gerealiseerd, terwijl van de overigen velen melding
maakten van de aanwezigheid van een vaste vriend; en in dit

laatste geval vaak van trouwplannen. Bovendien bleek de op-
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vatting dat een kind een vader nodig heeft, voor veel nog

alleenstaande ongehuwde moeders een huwelijksmotief.

Uit het bovenstaande zou bij de lezer gemakkelijk de indruk
kunnen ontstaan dat ongehuwde moeders zich zeer conformis-
tisch opstellen ten aanzien van huwelijk en gezin. Deze in-

druk behoeft nuancering omdat het onderzoek data bevat die

- althans afgaande op de opvatting van de respondenten -

daarmee niet in overeenstemming zijn. Ter ondersteuning van

deze bewering wordt tabel 4.5. gepresenteerd. In de tabel

worden de antwoordpatronen gepresenteerd op tien aan hen

voorgelegde uitspraken die betrekking hebben op opvattingen
op het terrein van huwelijk en gezin. Geinformeerd is ach-

tereenvolgens naar de eigen opvattingen van ongehuwde moe-

ders en naar de opvattingen die - naar de mening van respon-

dente - worden aangehangen door de meeste Nederlanders. Uit
de antwoorden komt naar voren in welk cultureel klimaat

ongehuwde moeders in Nederland naar hun eigen opvatting
leven.

Omdat de doelstelling die wij hier voor ogen hebben, een

beperkte is, achten wij het verantwoord hier niet in te

gaan op het theoretische kader waarin de gepresenteerde

uitspraken moeten worden geplaatst. Mocht de lezer hierin
toch zijn geinteresseerd, dan zij verwezen naar paragraaf

8.3.3.2.1. van hoofdstuk 8, waarin dit kader wordt aange-

geven.

Een tweetal zaken vallen direct in het oog. Op de eerste

plaats is er nauwelijks onderscheid met betrekking tot de

opvattingen van alleenstaanden en niet-alleenstaanden: hun

persoonlijke opvattingen lopen - op een enkele uitzondering

na - parallel en ook het beeld dat zij hebben van de opvat-

tingen van de meeste Nederlanders is voor beide groeperingen

nagenoeg gelijkluidend. Belangrijk op de tweede plaats is
de grote discrepantie die er daarentegen wel te constateren
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Tabel 4.5.: Antwoorden van resp. op 10 items betreffende het huwelijk:

a) persoonlijke opvattingen van ongehuwde moeders;

b) het beeld van ongehuwde moeders over de opvattingen van de meeste
Nederlanders.

Uitspraken Pers. opvatting van de o.m. Opv. meeste Nederl. volgens o.m.

Alleen- Niet- Totaal E Alleen- Niet- Totaal    E
staand alleen- staand alleen-

staand staand

Je kunt als mens pas    ja          22          16          19       6         68          66          67       2
echt gelukkig worden neen     78       84       81              31 30 30

in het huwelijk w.n.      -                 -              1        4        3

Kinderen krijgen is      ja          32          16         24 16' 73       66       69     7
het doel van het neen     68       84       76             26       31        29
huwelijk w.n.      -                 -              1        3        2

Sexualiteit is iets       ja         16         12         14 4 47 45 46     2
dat alleen binnen neen     84       88       86             52        52        52
het huwelijk thuis w.n.      -         -                        1         3        2
hoort

De meeste huwelijken   ja 47 40 44 7       55        57        56     2
worden op den duur neen     51        56       53             36        34       35
een /1/ur w.n.      2        4        3             9        9        9

Een kind heeft  een             ja                   69                  69                  69             0                9 1                  93                  92             2
vader nodig neen     29        31        30              6        4        5

w.n.      2        -        1              3        3        3

Een kind kan alleen      ja          34          39         36       5         82 84 83     2
in een relatie tulien neen     66       60       63              14        12        13
een man en een vrouw   w.n.        -           1           1                  4           4           4
goede opvoeding krijgen
G66n vader is beter     ja         95         95         95      0        74         81         77      7
dan een slechte neen      5         5        5              18        17        18
vader w.n.      -                 -             8        2        5

Kinderen horen eigen-  ja          31          32          31       1         83         86         84       3
lijk alleen in een neen      68        68        68               14        13        14
huwelijk  thui s w.n.       1         -         1               3         1         2

Een o.m. kan in het     ja          23          21          22       2         70         79          75       9belang van het kind het  neen        77           79           78                   25           18          21
best zo spoedig moge-   w. n.         -             -            -                    5            3            4

lijk trouwen
Niet trouwen is beter    ja           96 100 98     4       78       70       MB
dan slecht trouwen neen      4         -        2              17        26       21

=. w.n.      -                 -              5        4        5
g

(*)  E is significant.



valt wanneer men de persoonlijke opvattingen van de ongehuw-

de moeders legt naast het beeld dat dezen hebben van de op-

vattingen van het publiek: men kan stellen dat ongehuwde

moeders het idee hebben dat zij leven in een klimaat, waarin

opvattingen heersen die minder tolerant zijn dan hun eigen

opvattingen. De meeste Nederlanders houden er naar het oor-

deel van de respondenten een traditionele sexuele moraal op

na, die tot uiting komt in het handhaven van de koppeling

van procreatie aan huwelijk (en vice versa) en - in iets

mindere mate - van sexualiteit aan huwelijk. Ongehuwde moe-

ders zelf zijn vaak minder traditioneel waar het deze aan-

gelegenheden betreft.

Onze conclusie is dat het antwoordpatroon kan worden opgevat

als een relativering van het beeld dat in de voorafgaande

paragrafen van dit hoofdstuk werd opgebouwd. Het mag dan al

zo zijn dat het huwelijk voor de meeste vrouwen uit de on-

derzoekspopulatie geldt als een persoonlijk nastrevenswaar-

dige instelling, als strikt noodzakelijk om te komen tot

een zinvolle levensvervulling wordt het niet gezien: meer

dan 80% is van mening dat je als mens ook gelukkig kunt

worden zonder een huwelijk. Het bereiken van de huwelijkse

staat is een groot goed, maar het is niet elke prijs waard.

Duidelijk ambivalent is de houding tegenover de stelling dat

een kind een vader nodig heeft. Ongeveer 70% bevestigt de

stelling, maar andere items brengen de respondenten aan het
twijfelen. Veel minder vaak (minder dan genoemde 70%) wordt

ingestemd met het item dat een kind alleen in een relatie

tussen een man en een vrouw een goede opvoeding kan krijgen.

En ongeveer even hoog (ruim 30) ligt het percentage van

respondenten die de mening zijn toegedaan dat kinderen al-

leen in een huwelijk thuis horen.

Wanneer men tot slot nog eens in de herinnering terugroept

hetgeen in paragraaf 4.2.2. van dit hoofdstuk werd betoogd,

160



dan lijkt het erop dat onze respondenten van mening zijn

dat zij zich de relativerende houding ten opzichte van hu-

welijk en gezin waarvan melding werd gemaakt, reeds eigen

hebben gemaakt, maar dat de meeste Nederlanders daar nog

niet aan toe zijn. Het vaststellen van deze discrepantie is

van belang, omdat ze erop duidt dat men enerzijds het eigen

gedrag persoonlijk niet afkeurenswaardig vindt, maar dat

dit anderzijds wel wordt afgekeurd door de omgeving. Zoals

in hoofdstuk 2 betoogd werd, kan zo'n situatie consequenties

hebben voor reputatie en zelfbeeld.

4.3. Ongehuwde moeders en het rolconflict

4.3.1. Inleiding

Na behandeling van enkele culturele aspecten aan het ver-

schijnsel van het ongehuwd moederschap, wordt vervolgens de

aandacht gevestigd op structurele aspecten. In de terminolo-
gie van Adams (18) gaat het hier om de "personnel embedded-

ness" van het ongehuwd moederschap. Omdat in onze studie de

persoon van de ongehuwde moeder centraal staat, kan de rol-

analyse een geschikt theoretisch uitgangspunt bieden. Het

kan dienen als hulpmiddel om de positie van de ongehuwde

moeder in de samenleving te verhelderen.

De statusset - in een volgende paragraaf zal nader op het

gehanteerde begrippenkader worden ingegaan - van de ongehuw-

de moeder die alleenstaand is, is opgebouwd uit een drietal

voor haar relevante posities die alle  op zich een aantal

sociale rollen met zich meebrengen. Deze relevante posities

hebben betrekking op haar plaats als hoofd van en als moeder

in het 66n-ouder-gezin dat zij samen met haar kind vormt;

op de wijze waarop zij tracht te voorzien in haar levenson-

derhoud, bijvoorbeeld via het verrichten van arbeid; en op

de plaats die zij inneemt in haar externe contacten, buiten
het gezin. Deze sociale posities vormen het kader waarbinnen
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zij de rollen op zich moet nemen die met de genoemde posi-

ties zijn verbonden. Deze sociale rollen zijn voor haar

functioneren binnen de samenleving het meest relevant, en

geven concreet inhoud aan haar leven:

a)   de ongehuwde moeder als moeder van haar kind en meer

in het algemeen als degene die vorm geeft aan haar ge-
zin;

b)   de ongehuwde moeder als gezinshoofd en kostwinster; en

c)   de ongehuwde moeder als participante aan het sociale
leven.

Deze drie dimensies kunnen afzonderlijk worden bestudeerd,

terwijl bovendien de confrontatie van de inhoud van deze

drie dimensies met elkaar, inzicht kan verschaffen in de

vraag, in hoeverre de verschillende rollen, die de ongehuw-

de moeder moet vervullen, elkaar aanvullen of met elkaar

in strijd zijn. Is dit laatste het geval, dan kan dit aan-

leiding geven tot probleemsituaties, op te vatten als rol-

conflicten in de zin van de uiteenzetting, zoals die thans

aan het rolbegrip zal worden gewijd.

4.3.2. Het rolbegrip in de sociologie

"De sociologie is stellig een wetenschap over de mens, maar

ze is noch de enige wetenschap over de mens, noch kan het

haar bedoeling zijn het probleem van de mens in alle diepte

en breedte aan te pakken".
Aldus Dahrendorff  (19)  in  zijn "Homo Sociologicus",  een  ti-

tel die gekozen is naar analogie van de "homo biologicus",
de "homo oeconomicus", de "psychological  man"  en  de  "homo
politicus", die door resp. de biologie, de economie, de

psychologie en de politieke wetenschappen als even zovele

aspecten van het mens-zijn worden belicht. "Op het snijpunt
van  individu en maatschappij staat "homo sociologicus",  de

mens als drager van sociaal voorgevormde rollen ..... De
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sociologie heeft bij de oplossing van haar problemen steeds

de relatie nodig tot sociale rollen als elementen van de

analyse; haar object ligt in het ontdekken van de structuur
van sociale rollen" (20).

Daarmee' is de term "sociale rol" gevallen, een term die om

toelichting en definiaring vraagt. Het begrip neemt een

sleutelpositie in binnen de sociologie (21), omdat daar

- in nauwe samenhang met de begrippen "sociale positie" en

"sociale status" - het contact tot uiting komt tussen indivi-

du en maatschappij. Aldus wederom Dahrendorf, die vervolgt:
"dit begrippenpaar (Dahrendorf ziet hier even af van de

"sociale status") duidt "homo sociologicus" aan, de mens
van de sociologie, en vormt derhalve het element van de

sociologische analyse".

Laten we allereerst trachten de samenhang vast te stellen

tussen de genoemde begrippen "sociale status", "sociale po-
sitie" en "sociale  rol" . Onderstaand schema kan daarbij
wellicht goede diensten bewijzen.

2 rO11sociale positiel - rol rollenstel

  rol,
ro 1

1

status set sociale positie2 9 r012 rollenstel

)  ro 13

 ro11sociale positie3 iJ'r012 rollenstel

yr013

In navolging van o.a. Merton (22) wordt als uitgangspunt

voor een rolanalyse het begrip "sociale status" of "status
set" gebruikt. Onder "sociale status" wordt verstaan: het
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geheel van sociale posities, die het individu in de ver-

schillende voor hem relevante systemen inneemt. De "sociale

positie" is dan: de plaats, die een actor in een bepaald

systeem van sociale betrekkingen inneemt. Iedere sociale

positie brengt een met elkaar samenhangende geheel van rol-

len met zich mee, dat een rollenstel wordt genoemd (bij Mer-
ton: de "role-set "  (23)) .

Het begrip "sociale rol" behoeft een uitgebreider behande-

ling. Naar de opvatting van Dahrendorf is het het belang-

rijkste begrip, belangrijker dan "sociale positie" en be-
langrijker ook dan "statusset". De positie verwijst slechts

naar de plaats van de actor binnen een sociaal systeem en
"statusset" naar het totaal van deze plaatsen; daarentegen
"geeft de rol ons aanwijzingen omtrent de aard van de be-

trekkingen tussen de dragers van posities en die van andere

posities van hetzelfde veld" (24).

Onze volgende stap zal een poging zijn tot definiaring van
het begrip "sociale rol". De Moor (25) definieert de rol

als het geheel van gefnstitutionaliseerde normen, dat de

interactie tussen de bekleders van twee sociale posities
bepaalt. Een rol openbaart zich in een zinvol geheel van

gedragingen, dat behoort bij een persoon op grond van een

bepaalde positie, die hij in de maatschappij inneemt.

En Dahrendorf (26) spreekt van "eisen van de maatschappij

aan de dragers van posities". Zijn definitie luidt: "Sociale

rollen zijn bundels verwachtingen die in een gegeven maat-

schappij vastgeknoopt zitten aan het gedrag van de dragers

van posities ..... Als wij over sociale rollen spreken, is
er steeds slechts sprake van verwacht gedrag,  d.w.z.  van  het
individu dat buiten hem bestaande eisen tegenover zich ziet

staan, resp. van de maatschappij die het individu confron-

teert met bepaalde eisen".
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Volgens de visie van De Moor en Dahrendorf kan men de so-

ciale rol opvatten als het geheel van normen en verwachtin-

gen dat men koestert jegens personen in een bepaalde soci-
ale positie. Het zijn de opvattingen van de maatschappij

met betrekking tot de wijze waarop een positiebekleder zich

dient te gedragen. Sociale rol refereert in deze visie aan

een voorgeschreven handelwijze, aan een ideaal gedragspa-
troon (27).

4.3.2.1. Critische kanttekeningen bil de defini5ring van
bet_-E91begrl,2

Bij het zojuist gepresenteerde denkmodel aangaande het be-

grip sociale rol zijn enkele critische kanttekeningen op

hun plaats. Op de eerste plaats veronderstelt het rolbegrip

zoals dit aldaar werd gehanteerd, de aanwezigheid van een

volledige consensus met betrekking tot de normen, waarden,

opvattingen en verwachtingen die er in de samenleving ten

aanzien van een bepaalde rol bestaan. Op de tweede plaats

ontbreekt aan de boven gedefinieerde rolopvatting elke dyna-
miek. Parsons' "ideal role pattern" gaat voorbij aan het
feit dat in de sociale werkelijkheid de verwachtingen ten

aanzien van de wijze waarop actor zijn sociale rol dient te

vervullen, vaak met elkaar in strijd zijn. Ook is de sociale

werkelijkheid, waarin sociale rollen worden gedefinieerd,

geen statisch gegeven. Menselijk gedrag - ook het gedrag,

derhalve, dat de mens ten toon spreidt als bekleder van een

sociale positie - is het resultaat van een voortdurend com-

municatieproces tussen mens en omgeving. De opvatting dat
"de  maatschappij " zoiets zou kennen  als een perfect voorge-
vormd rolpatroon moet worden beschouwd als een ontoelaatbare

vorm van refficatie. Zowel op het probleem van de consensus

als op dat van de statische rolopvatting gaan wij thans
nader in.
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4.3.2.1.1. De afwezigheid van rolconsensus

De sociale positie van de actor en de daarmee verbonden so-

ciale rollen vormen geen op zichzelf staande gegevenheden.

Een samenleving kent vele rollen, waarvoor in meerdere of

mindere mate voorschriften of verwachtingen bestaan die de

relaties regelen tussen de bekleders van verschillende so-

ciale posities. De actor heeft te maken met meerdere rol-

partners tegelijk.

Met dit laatste gegeven duikt het probleem op van de rol-

consensus, omdat rolpartners verschillende verwachtingen

kunnen koesteren ten aanzien van de rol van actor. Lange

tijd is dit probleem in de sociologie onopgemerkt gebleven.

Gross, Mason en McEachern zeggen in hun bekende werk (28)
dat het postulaat van de "role consensus" pas laat als pro-
blematisch werd ervaren. De aanwezigheid van rolconsensus

duidt op het feit dat er overeenstemming bestaat ten aanzien

van de wijze waarop een sociale rol, verbonden aan een so-

ciale positie, door de bekleder van die sociale positie moet

worden vervuld. Gross c.s. vragen zich af wat de theoreti-

sche en practische implicaties zijn van hun opvatting dat

rolconsensus in de sociale werkelijkheid een fictie is. Vaak
wordt gesteld  dat "de maatschappi j " de rechten en plichten
definieert die aan een sociale positie zijn verbonden en

de eisen vaststelt die ten aanzien van de vervulling van een

sociale rol moeten worden gesteld. Maar, zo merken Gross

c.s. op, "de maatschappij" is een abstractie die als zodanig
niet direct aan het proces van sociale interactie deelneemt.

In het kader van het ve rdere betoog is het zinvol thans het

begrip referentiegroep te introduceren. Referentiegroepen

zijn groepen of personen waarmee actor via de sociale posi-

ties die hij bekleedt, rekening houdt of moet houden en die

daardoor mede vorm geven aan de uitoefening van de sociale
rol van actor. Elke met de sociale positie verbonden rol
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brengt een verbinding tot stand tussen de rolbekleder en

zijn rolpartners, waarbij deze laatsten als referentiekader

gaan functioneren. Om te bepalen welke de verwachtingen zijn
van "de maatschappij " ten aanzien  van een rolvervuller,   stel-
len Gross c.s. voor het voor de rolvervuller relevante refe-

rentiekader uiteen te leggen in een aantal groeperingen,

die de verschillende rolpartners van actor vormen. In een

onderzoek dat betrekking had op de rolverwachtingen die er
bestaan ten aanzien van de leraar op de middelbare school,

hebben genoemde auteurs dit inderdaad gedaan. Zij komen tot

de conclusie dat de verwachtingspatronen van de verschillen-

de partners vaak niet met elkaar in overeenstemming zijn:

blijkbaar bestaat er bij de vervullers van de complementaire

rollen geen consensus met betrekking tot de inhoud van een

bepaalde sociale rol.

Een en ander heeft belangrijke consequenties. De actor wordt

in zijn feitelijk rolgedrag gesteld voor de keuze, welke

eisen die vanuit zijn referentiekader aan hem worden gesteld
hij zal honoreren en welke niet. Overigens is "keuze" vaak

een eufemisme: de actor kan onderworpen zijn aan de macht
en invloed die door de rolpartners over hem worden uitge-

oefend en die zijn keuze een meer of minder dwingend karakter

kunnen geven.

Een opmerking tot slot. Terecht merkt Dahrendorf op dat ook

de maatschappij als abstractie een referentiegroep kan vor-

men, wat Gross c.s. over het hoofd zien. Dahrendorf brengt

op dit punt het zeer relevante onderscheid aan tussen moet-,

plicht- en kan-verwachtingen (29), waarbij als criterium

wordt gehanteerd de mate waarin de met de rol verbonden ver-

wachtingen een voor actor meer (moet-verwachting) of minder

(kan-verwachting) verplichtend karakter dragen. De auteur

stelt dat de door Gross c.s. gehanteerde onderzoeksmethode

(het ondervragen van referentiegroepen) aan betekenis wint
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naarmate de verwachtingen ten aanzien van de vervulling van

een rol meer neigt naar de kan-verwachting.

Vertaald naar het verschijnsel van het ongehuwde moeder-

schap is "de maatschappij" als referentiegroep en rolpartner

bijvoorbeeld partij, waar zij in het familierecht juridisch
de positie van de ongehuwde moeder en haar kind heeft vast-

gelegd. Van meer belang is echter de wijze waarop de onge-

huwde moeder in de informele sfeer haar positie beleeft;

met name in hoofdstuk 2 hebben wij getracht haar positie in
dit opzicht uiteen te zetten. In deze sfeer is de reactie

op haar situatie van referentiegroepen als ouders, vrienden
en vriendinnen, de natuurlijke vader, en anderen, van grote
betekenis voor haar al dan niet geestelijk welbevinden.

4.3.2.1.2. De sociale rol als dynamisch begrip

Men kan de roldefinitie die uitgaat van rolconsensus een

statische noemen. Het "ideal role pattern" van Parsons pos-

tuleert het bestaan van maatschappelijke verwachtingen ten

aanzien van de wijze waarop sociale rollen, verbonden aan

sociale posities, dienen te worden vervuld. Uitgangspunt

is niet de actor en wordt evenmin gevormd door de factoren

die invloed uitoefenen op de wijze waarop deze aan zijn rol
gestalte geeft; uitgangspunt is een abstract, los van actor

geformuleerd samenstel van min of meer duidelijk omschreven
verwachtingen die een sociale rol vormen. O.a. Plummer is
een fervent bestrijder van deze laatste opvatting: "No
'rule-structures' pre-exist that men simply 'fit into', like
some huge waxwork effigy"  (30) . Wij volgen Plummer waar deze

als vertrekpunt voor zijn rolbegrip de opvatting hanteert

dat mensen in hun leven van alledag permanent bezig zijn
zich steeds opnieuw voorstellingen te maken van de verwach-

tingen die zij hebben ten aanzien van anderen in bepaalde

sociale posities; van de verplichtingen die zij zichzelf

moeten opleggen bij het vervullen van deze posities; en van
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de wijze waarop zij hun eigen actueel functioneren als rol-
vervullers moeten evalueren. In dit continue proces wordt

rolgedrag gevormd. Plummer: "There may be many culturally

derived cues for interpreting roles, but the actual process

of role construction is an emergent, unstable, constantly
negotiated activity" (31).

4.3.2.2. B9lged-ras

Vertrokken vanuit de puur-sociologische opvatting van het

begrip sociale rol, waarin de gedragsverwachting centraal

staat (Merton: structureel gedefinieerde gedragsverwachtin-

gen; Parsons: ideaal rolpatroon; De Moor: geInstitutionali-

seerde normen), is geleidelijk de sociale psychologie in

ons beeld verschenen: het gedrag van de persoon in een so-

ciale positie is uitgangspunt van onze beschouwing geworden.
In de sociaal-psychologische visie vormen de gernstitutiona-

liseerde verwachtingen vanuit de samenleving slechts een

invloedsvariabele die mede-bepalend is voor het rolgedrag
dat actor ten toon spreidt. Een andere invloedsvariabele

wordt in deze visie gevormd door de perceptie van actor zelf

van de rol die hij als drager van een sociale positie moet

vervullen. Elders kan men dit tweede deelaspect aan het
rolbegrip aantreffen als een definitie van de sociale rol

en wel bij Davis: "How an individual actually performs in

a given position, as distinct from how he is supported to

perform, we can call his role. The role than is the manner,
in which a person actually carries out the requirement of

his position. It is the dynamic aspect of status or office

and as such is always influenced by factors, others than
the stipulations of the position itself" (32).

In onze optiek is rolgedrag het resultaat van de permanente

confrontatie tussen - enerzijds - de verwachtingen die van
buitenaf aan actor als positiebekleder worden gesteld en

- anderzijds - de eigen opvattingen van actor in dat opzicht.
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Daarbij kunnen zowel maatschappelijke verwachtingen als in-

dividuele percepties in tijd en ruimte variaren: in tijd om-
dat opvattingen over - bijvoorbeeld - het ongehuwd moeder-

schap aan verandering onderhevig zijn; en in ruimte omdat

- bijvoorbeeld - ongehuwde moeders verschillende referentie-

groepen hebben met onderling uiteenlopende opvattingen, ten

opzichte van wie zij op verschillende wijze hun positie kun-

nen bepalen.

Een enkele kanttekening tot slot van deze paragraaf. Door

de wijze waarop ons onderzoek is opgezet was het onmogelijk

rechtstreeks informatie te verkrijgen met betrekking tot de

verwachtingen die referentiegroepen koesteren ten aanzien

van het gedrag van de ongehuwde moeder. Daartoe zou het

noodzakelijk zijn geweest deze referentiegroepen zelf (ou-

ders, vrienden etc.) in het onderzoek te betrekken, bijvoor-
beeld op de wijze waarop Gross c.s. dit deden ten behoeve

van een analyse van het geldende verwachtingspatroon van de

leraar. Wel zijn wij in het voorafgaande ingegaan op de

vraag, welke de ideedn zijn die in het Nederlandse cultuur-

patroon over ongehuwde moeders de boventoon voeren. Vanuit
de samenleving ten aanzien van ongehuwde moeders verwacht

rolgedrag is daarmee echter niet opgespoord, omdat in ons

onderzoek de informatie verkregen werd van de ongehuwde
moeder zelf. Dit leidt ertoe dat de gegevens waarover wij

kunnen beschikken geen inzicht kunnen verschaffen in reeel

bestaande verwachtingen, maar in percepties van ongehuwde

moeders daaromtrent. En daarmee is tevens de aandacht ge-

vestigd op een nieuw aspect van het rolbegrip, namelijk op

de perceptie van actor omtrent de verwachtingen die rol-

partners ten aanzien van zijn gedrag hebben.

4.3.2.3. Rolconflicten
-------------

Gesteld werd dat het rolgedrag van actor de resultante is

van een afwegingsproces waarin de genoemde rolaspecten een
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binnen het sociologische en sociaal-psychologische referen-
tiekader relevante invloed uitoefenen. Deze aspecten (ver-

wachtingen vanuit de omgeving, de perceptie van deze ver-

wachtingen door actor en de eigen rolopvatting) vormen te-

zamen de overwegingen op grond waarvan het gedrag van actor
in een concrete situatie tot stand komt. Rolconflicten ont-

staan wanneer de rolaspecten onderling strijdige elementen

vertonen. Op verschillende wijze kan dit het geval zijn.

-    De perceptie van actor omtrent de verwachtingen die

rolpartners stellen ten aanzien van zijn rolvervulling

kan afwijken van de verwachtingen, zoals die redel in

zijn omgeving leven. Er is dan sprake van een onjuiste

interpretatie van de kant van actor. Een rolconflict

van dit type kan lange tijd latent blijven: onbewust
handelt actor op een wijze die niet in overeenstemming

is met vanuit de omgeving gestelde verwachtingen.

Milikowski komt in een onderzoek uit 1969 tot de be-

vinding dat afstand doen niet populair is onder de Ne-

derlandse bevolking: slechts 13% vindt dat de beste

oplossing (33). Nochtans komen een aantal ongehuwde

moeders tot de overtuiging dat de beste oplossing in

hun situatie is gelegen in de beslissing hun kind na

de geboorte ter adoptie af te staan. Geplaatst tegen

de achtergrond van Milikowski's onderzoek lopen deze

vrouwen een grote kans dat zij zich gedragen op een

wijze die indruist tegen de opvatting van personen

uit hun omgeving. Zijn zij van deze opvatting niet op

de hoogte of taxeren zij deze verkeerd, dan ontstaat
een rolconflict in bovenomschreven zin, te benoemen

als een latent rolconflict.

-    De actor kan in zijn rolgedrag geconfronteerd worden

met het probleem, dat de verwachtingen die door rol-
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partners ten aanzien van zijn gedrag worden gesteld,

strijdig zijn met zijn eigen opvattingen inzake een

optimale rolvervulling. Honoreert hij in een dergelijke

situatie de verwachtingen van zijn omgeving, dan komt

hij in een gewetensconflict. En handelt hij volgens

eigen opvattingen dan raakt hij verwikkeld in een con-

flict met zijn rolpartners.

Ongehuwde moeders die op de hoogte zijn van de heersen-

de opvattingen over afstand en adoptie, ontwikkelen

daarnaast eigen opvattingen rond dit probleemveld. Wie

van mening blijft dat afstand de voorkeur verdient en

daar ook naar handelt, riskeert daarmee sociale af-

keuring van het gedrag door rolpartners. Toegeven aan

de eisen van rolpartners - door het kind bij zich te
houden - impliceert het ontlopen van sociale afkeuring,

maar roept een gewetensconflict op, bijvoorbeeld door-
dat de vrouw van mening is dat zij haar kind niet de

ontplooiingskansen kan geven die in een adoptiefgezin

mogelijk zijn.

In de meeste gebruikelijke zin is de term "rolconflict"

gereserveerd voor de situatie waarin actor in zijn rol-

gedrag rekening moet houden met tegenstrijdige eisen
die door twee of meer rolpartners worden gesteld. Vaak

ontbreekt het bij de rolpartners van actor aan overeen-

stemming met betrekking tot de verplichtingen die een

sociale rol aan actor oplegt. Deze rolpartners nemen

namelijk verschillende posities in en daarom zijn hun

belangen en wijzen van denken niet altijd dezelfde (34):

rolconsensus is daardoor vaak afwezig. Zo kunnen de

ouders van ongehuwde moeders opvattingen hebben die af-

wijken van die van haar vrienden- en kennissenkring,

bijvoorbeeld over de wijze waarop de vrouw de opvoeding
van haar kind ter hand neemt. Vrouwen die met hun kind
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bij hun ouders inwonen verkeren vaak in een afhanke-

lijkheidspositie ten opzichte van hun ouders, waardoor

zij gedwongen worden zich meer te richten naar hun op-

vattingen dan naar die van hun vrienden en kennissen.

Woont men zelfstandig, dan is men vrijer met betrekking
tot de keuze van referentiegroepen op wie men zich in

positieve of in negatieve zin wil orianteren.

Tot slot wijzen wij op de mogelijkheid dat de opvattin-

gen van actor met betrekking tot de wijze waarop hij

meent te moeten handelen in de ene rol, niet in over-
eenstemming is te brengen met zijn opvattingen dien-

aangaande in een andere rol. Een rolconflict ontstaat
wanneer actor twee rollen moet vervullen die hem naar

zijn eigen opvatting onverenigbare eisen stellen. Het

verschil met het hiervoor behandelde type van rolcon-

flict bestaat hierin, dat daar de verwachtingen vanuit

de omgeving van actor als uitgangspunt werden genomen,

terwijl hier de opvattingen van actor zelf in het ge-

ding zijn.

Een gangbaar onderscheid is dat tussen een intern en

een extern rolconflict, of - volgens Dahrendorf (35) -
tussen een intra- en een inter-rolconflict. Een intern

rolconflict doet zich voor wanneer twee rollen van

eenzelfde rollenstel tegenstrijdige verplichtingen

opleggen; betreft het twee rollen die behoren tot ver-
schillende rollenstellen, dan is er sprake van een

extern rolconflict. Het zal vooral dit type rolconflict

zijn dat in het verdere verloop van de rolanalyse van

de ongehuwde moeder aan onze beschouwingen ten grond-
slag zal liggen.

4.3.3. Rolconflicten van ongehuwde moeders

In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk zal het in het
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voorafgaande ontwikkelde concept van de sociale rol zijn

toepassing vinden op het verschijnsel van het ongehuwd moe-

derschap. Getracht zal worden de situatie waarin de onge-

huwde moeder zich bevindt in de Nederlandse samenleving, te

beschrijven in termen van status, positie en rol. Vervol-
gens zullen de probleemsituaties die kunnen ontstaan als

gevolg van de incongruentie van verschillende rolaspecten

onderling, worden behandeld. Dit laatste vestigt de aandacht

op het rolconflict.

4.3.3.1. Status, positie en rol van de ongehuwde moeder

De rolanalyse kan een geschikt hulpmiddel zijn waar het

erom gaat de situatie van de ongehuwde moeder in de samen-

leving te verhelderen. Het schematisch overzicht dat werd

gepresenteerd op pagina 163 zal hier dienen  als het kader
waarbinnen deze situatie nader zal worden bezien.

De statusset van de ongehuwde moeder direct na de geboorte

van haar kind is opgebouwd uit een drietal voor haar rele-

vante posities die allen op zichzelf een aantal onderling

samenhangende sociale rollen met zich meebrengen. Bedoelde

relevante posities betreffen de positie die de vrouw in-

neemt in het gezin dat zij met haar kind vormt, die welke

zij inneemt in verband met haar werk- of schoolsituatie en

de positie die zij - buiten werk- of schoolverband - inneemt
in haar externe contacten, de contacten naar de samenleving.

Deze sociale posities vormen de achtergrond voor de drie

sociale rollen die binnen elke positie voor de ongehuwde

moeder het meest van belang zijn en die haar leven in hoge
mate structureren.

1)   de ongehuwde moeder als moeder van haar kind, als ver-

zorgster en opvoedster; en als degene die - meer in het

algemeen - vorm geeft aan haar gezin;

2)   de ongehuwde moeder als kostwinster; en
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3)   de ongehuwde moeder als participante aan het sociale
leven.

Deze drie aspecten die te onderkennen zijn aan het bestaan

van ongehuwde moeders in onze samenleving, kunnen op zich-

zelf worden bestudeerd (hetgeen in deze studie in enkele

afzonderlijke hoofdstukken plaats vindt), terwijl bovendien

de confrontatie van de inhoud van deze drie aspecten met

elkaar, inzicht kan verschaffen in de vraag, in hoeverre de

verschillende rollen die de ongehuwde moeder moet vervullen,

elkaar aanvullen of met elkaar in strijd zijn. Is dit laat-
ste - naar haar eigen opvatting - het geval dan kan dit

aanleiding geven tot probleemsituaties, op te vatten als
een rolconflict. Dit rolconflict is er dan een van het

laatste door ons in een vorige paragraaf (4.3.2.3.) onder-
scheiden type: de opvattingen van actor over de goede ver-

vulling van de ene rol zijn in strijd met de goede vervul-

ling van een andere rol.

4.3.3.2. Conflicterende rollen naar de opvatting van het

individu; gekozen oplossingen

De ongehuwde moeder die na de geboorte van haar kind het

ziekenhuis, de kliniek of het tehuis voor ongehuwde moeders

verlaat, realiseert zich, dat zij een groot aantal funda-

mentele beslissingen heeft moeten nemen met betrekking tot

zaken, die voor de gehuwde vrouw in dezelfde omstandigheden

(de geboorte van een kind) meestal geen, of in mindere mate,

problemen opleveren, omdat de oplossingen haar pasklaar

worden aangereikt. Zo is het meest ingrijpende probleem voor

de ongehuwde moeder, of zij zal beslissen haar kind zelf op

te voeden, of dat zij het ter adoptie zal afstaan. Een groot

aantal factoren speelt bij deze kwestie een rol; Wagenaar-
Hardon somt enkele ervan op in haar studie over minderjarige

ongehuwde moeders (36) en in hoofdstuk 3 van onze huidige

studie zijn wij eveneens op het vraagstuk van het afstand
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doen of niet ingegaan.

Wanneer zij heeft besloten haar kind bij zich te houden,

komt zij alleen te staan voor een opgave die in het huwe-

lijk de gedeelde verantwoordelijkheid uitmaakt van twee

personen, die van man en vrouw samen. Binnen dit kader zijn

een aantal relevante vragen te stellen, bijvoorbeeld de

vraag in hoeverre de ongehuwde moeder van mening is dat zij

erin slaagt de verzorging en opvoeding van haar kind te

combineren met de rol van kostwinster voor het gezin dat

zij met haar kind vormt. Men kan zich voorstellen dat zij

van oordeel is als gezinshoofd de plicht te hebben zelf via

het verrichten van arbeid in haar eigen onderhoud en dat

van haar kind te voorzien. Tegelijkertijd kunnen haar op-

vattingen ten aanzien van een optimale uitoefening van haar
opvoedende taak zodanig zijn, dat het honoreren van haar

opvattingen in beide aangelegenheden een onmogelijkheid
wordt.

Een andere vraag luidt, in hoeverre de ongehuwde moeder de

mening is toegedaan dat zij erin slaagt om haar sociale con-

tacten op een voor haar bevredigende wijze te verzorgen.

Natuurlijk heeft zij behoefte aan vrije tijd en ontspanning;

noodzakelijkerwijze zal zij incidenteel in haar gezin af-

wezig zijn, bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen;

zij zal de behoefte gevoelen aan een goed contact met 66n

of meer vrienden of vriendinnen; en zij wil wellicht in de

gelegenheid zijn zich ontmoetingskansen te scheppen met een

eventuele (huwelijks)partner.

Ons interesseert de vraag welke structuur actor in zijn

rolgedrag aanbrengt, met - en ondanks - zijn soms onderling
incongruente rolopvattingen. Gekozen oplossingen, die in dit

rolgedrag hun weerslag vinden, kunnen verschillend van aard

zijn, afhankelijk van de mogelijkheden waarover actor be-
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schikt en afhankelijk van de voorkeur die hij voor de ene

of voor de andere oplossing aan de dag legt. Iedere alleen-

staande vrouw met gezinsverantwoordelijkheid staat voor de

opgave een oplossing te zoeken voor de onderling conflicte-
rende aspecten die aan haar situatie zijn te onderkennen.

Voor eeh opsomming en uiteenzetting van de theoretisch moge-

lijke oplossingen die de vrouw ten dienste staan, volgen
wij de gedachten die Beuckens-Vries daarover ontwikkelt (37).
De volwassene in het een-oudergezin staan vier theoretisch

mogelijke oplossingen ter beschikking.

a)   het opnemen van een nieuwe persoon in het gezin, die
de vacante rollen gaat vervullen;

b)   het herverdelen van de rollen binnen het gezin;
c)   het afstoten van rollen;
d)   het herzien van de inhoud van rollen.

De door Beuckens-Vries onderscheiden alternatieven zijn

vooral van toepassing op de situatie van gescheiden en ver-

weduwde ouders. V66r de scheiding of de dood van de partner
was daar sprake van een volledig gezin, waarin tussen de

partners een bepaalde rolverdeling bestond, maar waarin

alle rollen die nu om vervulling vragen, ook toen reeds

werden vervuld. Het verschil met de ongehuwde moeder die

haar kind bij zich houdt, is gelegen in het feit dat haar
positie als alleenstaande vrouw, binnen of buiten het ouder-

lijk gezin, verandert in die van hoofd van het een-ouder-ge-
zin dat zij samen met haar kind vormt. Dat houdt in dat

&&n of meer rollen worden toegevoegd. Van "herverdeling van

rollen" kan in het geval van de ongehuwde moeder dan ook

moeilijk worden gesproken, reden waarom deze variant beter

kan worden benoemd als: de acceptatie van nieuwe rollen.

In de verschillende wijzen waarop ongehuwde moeders na de

geboorte van hun kind gaan functioneren, zijn de volgende
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varianten te onderkennen.

Oplossing a), het opnemen van een nieuwe persoon in het ge-

zin, is op het moment van ons follow-up-onderzoek gekozen

door precies de helft van de respondenten, nl. door degenen

die intussen zijn gehuwd of samen zijn gaan wonen. Voor hen

is aan de situatie van het alleenstaand moederschap een

einde gekomen. Vraag blijft, in hoeverre zich voor hen een

proces van de-etikettering in werking heeft gezet; d.w.z.

in hoeverre het stereotiepe beeld van de ongehuwde moeder

voor hun omgeving is afgebroken en in hoeverre haar zelfbeeld
daardoor is veranderd.

Oplossing b) (het accepteren van nieuwe rollen) bestaat uit

de situatie waarin de ongehuwde moeder de rol van opvoedster

toevoegt aan de rollen die zij reeds vervulde. Zij wordt

kostwinster en opvoedster beide, waardoor zij mogelijk in
een extern rolconflict verzeild raakt (zoals hiervoor uit-

eengezet). De vrouw kan dan kiezen voor oplossing c)  (waar-

bij zij dan van de tegenstrijdige rollen laat vallen) of

voor oplossing d) (waarbij zij adn of beide rollen partidel

gaat vervullen).

Bij oplossing c) laat de alleenstaande ouder ofwel de rol

van kostwinner, ofwel de rol van verzorger van het kind
vervallen. Is de alleenstaande ouder een man, dan zal hij

in onze cultuur meestal kiezen voor de beroepsrol en de

verzorging van het kind aan anderen overlaten. Betreft het

- zoals in het geval van de ongehuwde moeder - een vrouw,

dan wordt meestal de rol van kostwinner afgestoten, om die

van verzorger en opvoeder van het kind te kunnen vervullen.

Delegatie van de rol van kostwinner zowel als die van ver-

zorger en opvoeder kan plaats vinden naar institutionele

voorzieningen in de maatschappij, of naar andere groeperin-

gen. Voor het kostwinnerschap denke men in dit verband aan

de gemeentelijke sociale dienst of aan financible steun van

derden. Voor kinderopvang kan men - voorzover de mogelijk-

heden daartoe beschikbaar en bereikbaar zijn - zijn toe-
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vlucht nemen tot gezinsverzorging of tot een kinderopvang-

centrum; een andere mogelijkheid is, dat de alleenstaande

ouder deel gaat uitmaken van een groter verband, bijvoor-

beeld in de een of andere vorm van centraal wonen, een

leefgemeenschap, of - door jongere alleenstaande ongehuwde

moeders vaak gepractiseerd - door bij de eigen ouders te

gaan inwonen. Toetreden tot een groter verband vergroot de

kans dat de alleenstaande ongehuwde moeder meer intens en

met meer satisfactie kan participeren aan het sociaal-maat-

schappelijk leven en vermindert de kans op het ontstaan van

gevoelens van eenzaamheid.

Oplossing d) impliceert een compromis. Noch de rol van op-

voeder, noch die van kostwinner wordt volledig opgegeven,

maar gezocht wordt naar mogelijkheden om beide te combine-

ren. Vaak geschiedt dit voor de alleenstaande moeder via

een part-time-functie en een vaste regeling voor de verzor-

ging van het kind bij afwezigheid.

4.3.4. Rolconflicten van ongehuwde moeders; resultaten van
onderzoek

4.3.4.1. Inleiding

In de loop van deze studie zijn reeds een aantal bevindingen
gepresenteerd die een eerste indicatie vormden voor het aan-
tal en de aard van de sociale rollen die de vrouw moet ver-

vullen. In hoofdstuk 3 is duidelijk geworden dat van de

onderzochte groep precies de helft van het aantal responden-

ten ten tijde van het onderzoek gehuwd is of samenwonend

(resp. 37 en 13%), terwijl de overige 50% op dat moment al-

leenstaand is. Binnen de laatste subgroep is het overgrote

deel (89%) nog nooit gehuwd geweest. In hetzelfde hoofdstuk

bleek verder dat jongeren (21 jaar en jonger) vaker gehuwd

of samenwonend zijn dan ouderen. Op te merken valt dat onze

bevindingen met betrekking tot de variabele "leeftijd"

analoog zijn aan het gegeven dat de hertrouwkans van we-

duwen en gescheiden vrouwen hoger ligt naarmate hun leeftijd
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lager is (38).

Nieuw is het gegeven dat in de volgende tabel is vervat.

Ongehuwde moeders die na de geboorte hun kind behouden en

daarna trouwen, treden meestal in het huwelijk met een an-

dere man dan de natuurlijke vader.

Tabel 4.6.: Indien gehuwd of gehuwd geweest: antwoord van
resp. op de vraag: "Is (was) uw echtgenoot de

natuurlijke vader ?"; naar leeftijd van de on-

gehuwde moeder.

< 21 3 21 totaal

Ja                           51             7                41

Nee                        49          93               59

Totaal 100 100 100

N = 51 N = 14 N = 65

Ruim 40% van de respondenten die na de geboorte van hun kind

zijn gehuwd, deden dit met de vader van hun buitenechtelijk

kind; bijna 60% trouwde met een ander. De leeftijd van de

ongehuwde moeder blijkt van belang. Jonge ongehuwde moeders

trouwen veel vaker met de natuurlijke vader dan oudere (21

jaar of ouder). Dit kan erop duiden dat het na de geboorte

gesloten huwelijk voor de jongere ongehuwde moeders het ka-

rakter heeft van - wat men zou kunnen noemen - een uitgesteld

gedwongen huwelijk. In de zwangerschapsperiode vonden de

meisjes zichzelf nog te jong om te trouwen (of hun ouders

vonden dat), terwijl vanwege de meestal eveneens jeugdige

leeftijd van hun partner (39) economische onafhankelijkheid

op dat moment nog niet was verzekerd. Een uitstel van het

huwelijk tot na de geboorte van het kind past ook in het

streven van de ongehuwde moederzorg, die ervan uitgaat dat

een overhaast huwelijk meer leed kan aanbrengen dan dat pro-

blemen erdoor worden opgelost. Clidnten wordt daarom aange-
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raden zich in alle rust op een eventueel te sluiten huwelijk

te beraden.

Behalve door de vraag of ongehuwde moeders alleenstaand zijn

of niet, wordt de structuur van hun rollenstel mede in be-

langrijke mate bepaald door de vraag, of zij een beroep uit-

oefenen of niet, Vastgesteld werd (hoofdstuk 3) dat ten tijde

van het follow-up-onderzoek 36% van de respondenten buitens-

huis werkzaam is; ten tijde van de conceptie bedroeg dit

percentage 84. In dezelfde paragraaf bleek bovendien dat al-

leenstaande ongehuwde moeders relatief vaker een beroep uit-

oefenen dan de vrouwen die intussen gehuwd zijn of samenwo-

nen: 47% van de alleenstaande  heeft en beroep, tegen 26%

van de gehuwde of samenwonende. In hoofdstuk 7 (tabel

7.13) zal blijken dat alleenstaande vrouwen bovendien signi-
ficant vaker dan niet-alleenstaande een full-time baan uit-
oefenen.

De conclusie mag zijn, dat overname van de rol van kostwin-

ner door de (huwelijks)partner voor de vrouw vaak aanleiding

is haar baan op te zeggen. Uiteraard speelt in dit opzicht
mede een rol het feit, dat gehuwde of samenwonende vrouwen
intussen relatief vaker een tweede of derde kind hebben dan

alleenstaande: 26% vs 8% (hoofdstuk 3, par. 3.2.2.). De
volgende tabel sluit op dit gegeven aan.

Tabel 4.7.: Antwoord van resp. op de vraag: "Heeft u thans

een baan ?"; en: aantal te verzorgen kinderen.

(g)een kind meer dan 1 kind totaal

Ja, heb een baan         41            14               36
Nee, heb geen baan       59           86              64

Totaal 100 100 100

N =126 N = 28 N =154
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Vrouwen met meer dan &&n kind zijn minder vaak in het ar-

beidsproces opgenomen dan vrouwen die slechts &&n kind heb-

ben of die geen kind te verzorgen hebben (bijvoorbeeld

doordat dit in een inrichting verblijft): E = 27.

4.3.4.2. Ongehuwd moederschap, arbeid en sociale participatie

Aan het gezin wordt in onze samenleving een hoge mate van

autonomie toegekend, hetgeen echter tevens de eis met zich

meebrengt, dat het financieel onafhankelijk moet kunnen

functioneren. Heeft het gezin zich via het kostwinnerschap

van de man deze financiale onafhankelijkheid weten te ver-

werven, dan neemt de druk op de vrouw af om aan het arbeids-

proces te moeten participeren. Wynn (40): "The mother in a

complete family earns her right to a livelihood, in all

justice, by housekeeping and looking after the children.

She has no duty to go out to work if the income of her hus-

band is adequate. It is not easy to see why the situation

must be different in principle in the case of the unsupported
mother. Her children particularly need her, and more urgently

than in the complete family where the mother does not have

to carry all the worries and all the burdens alone". Mag,

met andere woorden, in alle redelijkheid worden verwacht dat

de alleenstaande ongehuwde moeder de beide taken van verzorg-

ster van haar gezin en die van inkomensverwerfster in zich

verenigt ? Voor het onderzoek vloeit hieruit logisch de vraag
voort, welke de (immateri&le) kosten zijn die de alleenstaan-

de ongehuwde moeder moet opbrengen voor het op zich nemen
van zowel kostwinner- als ouderschap.
Door het opwerpen van deze vraag wordt de aandacht gevestigd

op de problematiek van het rolconflict, die in het vooraf-

gaande theoretisch werd ingeleid. In dit hoofdstuk worden de

verschillende sociale rollen die voor de ongehuwde moeder

met de drie door ons onderscheiden sociale posities (zie

paragraaf 4.2.4.5.1. van dit hoofdstuk) zijn verbonden, met

elkaar geconfronteerd. Aangegeven werd welke alternatieven
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de ongehuwde moeder ter beschikking staan, wanneer zij zich

ziet gesteld voor de opgave de verschillende zich aandienen-
de rollen optimaal met elkaar in overeenstemming te brengen

(zie paragraaf 4.2.4.5.2. van dit hoofdstuk).

Allereerst wordt nagegaan wat in dit opzicht de consequen-

ties zijn wanneer zij intussen gehuwd is of is gaan samen-
wonen; dat wil zeggen wanneer zij gekozen heeft voor het

alternatief om een nieuwe persoon in haar gezin te betrekken,

die 6&n of meer rollen gaat vervullen. Reeds bleek dat in

dat geval de kostwinnersrol vaak door haar wordt afgestoten

en dat deze wordt overgenomen door de partner. In de tabel-

len 4.8. en 4.9. worden andere aspecten naar voren gehaald.

Tabel 4.8.: Antwoord van resp. op de vraag: "Heeft u vol-

doende tijd en gelegenheid om ....."; naar al-
leenstaande en niet-alleenstaande vrouwen. (Per-
centages in de tabel geven weer het relatieve

aantal instemmers met het betreffende item).

alleen- niet- totaal
staand alleen-

staand

1. .... voor het kind te zorgen     82 93 88

2. .... boodschappen te doen        89        89        89

3. .... naar de kapper te gaan 79        91        85

4. .... eens uit te gaan            76        81        79

5. .... kind onder te brengen
als u ergens heen wilt 78        81         80

De totaalkolom van tabel 4.8. maakt duidelijk dat de meeste

respondenten een hen bevredigende oplossing hebben gevonden

voor een aantal practische problemen. Voor alleenstaande en

niet-alleenstaande vrouwen lopen de cijfers weinig uiteen:

slechts een zwakke samenhang is vast te stellen met "voor

het kind zorgen" (E = 11) en "naar de kapper gaan" (E = 12).
Alleenstaanden hebben derhalve iets vaker dan niet-alleen-
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staanden problemen met het vervullen van de moederrol en

ook incidentele afwezigheid kan voor hen iets vaker proble-

matisch zijn. Laatstgenoemde samenhang wordt bovendien nog

ontkracht door het antwoordpatroon op de items 2, 4 en 5,

die ook duiden op incidentele afwezigheid, maar waarop de
antwoorden van alleenstaande en niet-alleenstaande vrouwen

nagenoeg identiek zijn.

Een verdere vraag die aan de orde wordt gesteld, betreft de

wijze waarop het opnemen van een nieuwe persoon in het ge-

zin consequenties heeft voor de sociale participatie van de
ongehuwde moeder. De mate waarin ongehuwde moeders partici-

peren aan het sociale leven buiten het gezin en buiten

school- of werksituatie, is vastgesteld door aan hen een

lijst voor te leggen met 10 activiteiten die men in zijn
vrije tijd kan verrichten en hen te vragen met welke fre-

quentie zij daaraan deelnemen. Omdat wij in het volgende

hoofdstuk uitvoerig op de sociale participatie ingaan, wordt

hier volstaan met de vermelding dat op basis van de antwoor-

den op de voorgelegde activiteiten per respondente een som-
score is berekend. De 10 activiteiten (onder andere het be-

zoeken van vrienden en het lidmaatschap van verenigingen)

worden genoemd in hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.2., tabel 5.17.

In onderstaande tabel is de somscore (SS participatie) ge-

dichotomiseerd op de mediaan.

Alleenstaande vrouwen geven blijk van een grotere mate van

sociale participatie dan vrouwen die gehuwd zijn of samen-
wonen: E = 20. Wellicht kan dit worden verklaard vanuit de

overweging dat alleenstaande ongehuwde moeders in hun eigen

gezin geen partner van gelijke leeftijd en interesse hebben

met wie zij kunnen communiceren.

Naast het opnemen van een nieuw persoon in het gezin, werd

als tweede alternatief voor de ongehuwde moeder de moge-
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Tabel 4.9.: Somscore per respondente  op 10 items betreffen-

de sociale participatie; naar alleenstaande en
niet-alleenstaande vrouwen.

alleen- niet- totaal
staand alleen-

staand

SS participatie: laag                  38 58 48

SS participatie: hoog 62 42 52

Totaal 100 100 100

N = 77   N = 77 N =154

lijkheid genoemd, om als alleenstaande te zoeken naar op-

lossingen om de nieuwe rollen die met het alleenstaand ou-

derschap gepaard gaan, in haar bestaan te integreren. Vol-

ledige acceptatie van alle rollen is practisch gesproken

vrijwel onmogelijk: de alleenstaande ongehuwde moeder die

als kostwinster een baan uitoefent, ziet zich vrijwel steeds

gedwongen om de zorg voor haar kind voor bepaalde perioden

aan anderen over te dragen.

Twee mogelijkheden resteren dan. De eerste is dat rollen

worden afgestoten: er vindt delegatie van rollen plaats.
De tweede is, dat de alleenstaande moeder de inhoud van be-

paalde rollen gaat herdefiniaren en beide rollen partieel

gaat vervullen. Delegatie vindt bijvoorbeeld plaats, wanneer

de ongehuwde moeder om in haar levensonderhoud te voorzien

een beroep doet op de sociale wetgeving: de kostwinnersrol

wordt gedelegeerd aan de overheid. In hoeverre daarvan sprake

is, komt uitvoerig aan de orde in hoofdstuk 7; hier zij ver-
meld dat 61% van de alleenstaanden financiale overheidssteun

ontvangen (hoofdstuk 7, tabel 7.9.). Herdefini8ring van rol-

len geschiedt bijvoorbeeld door het aannemen van een part-
time baan, en door periodiek de zorg voor het kind aan an-

deren toe te vertrouwen.

Tabel 4.10. geeft inzicht in de consequenties die zich ten
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aanzien van enkele aspecten voordoen wanneer de ongehuwde

moeder een baan blijft uitoefenen. Tabel 4.11. sluit daar

direct op aan.

Tabel 4.10.: Antwoord van resp. op de vraag: "Heeft u vol-

doende (tijd en) gelegenheid om ....."; en: al

dan niet alleenstaand zijn; en: het al dan niet
hebben van een baan buitenshuis. (Percentages

in de tabel geven weer het relatieve aantal in-

stemmers met het betreffende item).

Heeft baan Heeft geen baan Totaal

alleen- niet- totaal alleen- niet- totaal
staand alleen- staand alleen-

staand staand

.... voor het kind
te zorgen 62 79 68 100 98 99      88

.... boodschappen
te doen 79 63 74 95 98 98      89

.... naar de kapper
te gaan 73      71      72      84 98 92 85

. . . ·.    eens   ui t   te
gaan 73      84 77 78      80      79      75

.... kind onder te
brengen als u ergens
heen wilt 85 72      81      73      84      79      80

N =36 N =20 N =56 N =41 N =57 N =98  N =154

Tabel 4.11.: Indien baan: Antwoord van resp. op vraag: "Le-

vert de combinatie werk-moederschap problemen

op ?"; naar alleenstaande en niet-alleenstaande
vrouwen.

alleenstaand niet-alleenstaand totaal

Ja, problemen             47               24            35
Nee, geen problemen 53 76 65

Totaal 100 100 100

N = 20 N = 36 N = 56
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Naar aanleiding van tabel 4.8. werd reeds geconcludeerd dat

de meeste ongehuwde moeders (88%) van mening zijn, dat zij
een bevredigende oplossing hebben gevonden voor de verzor-

ging en opvoeding van hun kind. Alleenstaanden gaven iets
vaker dan niet-alleenstaanden te kennen daarmee moeilijk-

heden te ondervinden. Uit tabel 4.10. komt thans naar voren

dat er tussen degenen m&t een baan en degenen zonder baan

een aanmerkelijk verschil optreedt. Practisch alle (99%)

niet-buitenshuis werkende vrouwen zijn in staat hun opvoe-

dende taak naar tevredenheid te verrichten; dit in tegen-

stelling tot de werkende vrouwen, voor wie zich in 32% van

de gevallen (het complement van 68% uit bovenstaande tabel)
het rolconflict voordoet tussen de eisen die - naar hun

eigen opvatting - de opvoeding van het kind enerzijds en
het kostwinnerschap anderzijds, stellen. Alleenstaanden

zijn relatief vaker dan niet-alleenstaanden van mening dat

zij te weinig aandacht aan hun opvoedende taak kunnen wij-

den: voor hen loopt het cijfer op tot 38%.

De conclusie is, dat 32% van de respondenten een (extern)
rolconflict ervaren tussen de moeder- en de kostwinners-

rol. Dit conflict treedt vaker op binnen de subgroep van

alleenstaande ongehuwde moeders.
De in tabel 4.11. vervatte onderzoeksresultaten sluiten op

het verkregen beeld aan: 35% geeft te kennen dat de combi-

natie van werken en moederschap problemen oplevert. Men mag

veronderstellen dat dit mede een gevolg is van het feit dat
alleenstaanden vaker dan niet-alleenstaanden een full-time

baan hebben (hoofdstuk 7, tabel 7.13.).

Een soortgelijk beeld ontstaat maar het gaat om het moge-

lijke conflict tussen het werken buitenshuis en vormen van

incidentele afwezigheid. Ook daarvoor (boodschappen doen,

naar de kapper gaan) hebben de meesten ( resp. 89 en 85%)

een adequate oplossing. Maar opnieuw rijzen in dit opzicht

problemen voor een niet gering aantal werkende vrouwen: meer
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dan 25% zegt niet voldoende tijd en gelegenheid te hebben

om boodschappen te doen en naar de kapper te gaan.

Met betrekking tot de uitgaansmogelijkheden is op te merken

dat zich geen verschillen voordoen tussen vrouwen met en
vrouwen zonder baan.

Wanneer men zich beperkt tot de vrouwen die een baan hebben,

dan moet men besluiten tot het in grotere mate v66rkomen van

een rolconflict in dit opzicht bij alleenstaanden dan bij
niet-alleenstaanden: "eens uitgaan" en het hebben van een

baan blijkt voor eerstgenoemde categorie vaker moeilijk te

combineren dan voor laatstgenoemde; het verband is echter
zwak: E = 11. Daar staat tegenover dat het onderbrengen van

het kind als men ergens heen wil, voor de alleenstaande

werkende moeders juist minder problematisch is dan voor de
niet-alleenstaande. Dit kan wellicht worden verklaard vanuit

de veronderstelling dat alleenstaanden de opvang van hun

kind bij eigen afwezigheid beter hebben gestructureerd door

voor een vast opvangadres of een vaste oppas te zorgen; wel-

licht kunnen zij daardoor ook gemakkelijker voor incidentele

afwezigheid een oplossing vinden. Ook het feit dat "bood-

schappen doen" voor hen minder problemen oplevert dan voor

niet-alleenstaanden kan daarop duiden.

Op basis van de data in tabel 4.9. werd een samenhang ge-
constateerd tussen het al dan niet alleenstaand zijn van de

ongehuwde moeder en haar mate van sociale participatie.
Thans wordt nagegaan of deze samenhang blijft bestaan in-

dien het al dan·niet hebben van een baan als variabele wordt

ingevoerd en gecontroleerd.

Het hebben van een beroep blijkt geen significante invloed

uit te oefenen op het participatieniveau van ongehuwde moe-

ders. Het in tabel 4.9. geconstateerde verband tussen parti-

cipatie en al dan niet-alleenstaand zijn blijft gehandhaafd,
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Tabel 4.12.: Somscore per respondent op 10 items betreffende

sociale participatie, naar het al dan niet uit-

oefenen van een beroep en naar al dan niet al-

leenstaand zijn.

Heeft baan Heeft geen baan Totaal

alleen- niet- totaal alleen- niet- totaal
staand alleen- staand alleen-

staand staand

SS participatie: laag     36      55      43      39      60      51      48

SS participatie: hoog 64 45      57      61      40      49      52

Totaal 100 100 100 100 100 100 100

N = 36  N = 20  N = 56  N = 41  N = 57  N = 98  N =154

zowel binnen de subgroep van vrouwen die w&1, als binnen die

van vrouwen die geen beroep hebben.

4.3.4.3. Besluit
-------

Nadat in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk culturele

aspecten centraal hebben gestaan (conclusies in paragraaf

4.2.2.3.), is in dit tweede gedeelte met behulp van een rol-

analyse de aandacht gevestigd op structurele aspecten van

ongehuwd moederschap. Vastgesteld werd dat de kostwinners-

rol relatief vaak werd afgestoten: ten tijde van het follow-

up-onderzoek was 36% beroepsmatig werkzaam, maar ten tijde

van de conceptie bedroeg dat percentage nog 84. Alleenstaan-
den werken vaker dan niet-alleenstaanden en bovendien wer-

ken zij vaker full-time.

Naar hun eigen oordeel zijn de meeste vrouwen erin geslaagd

een adequate oplossing te vinden voor een aantal practische
problemen. Voor gehuwden en samenwonenden is dit iets vaker
het geval dan voor alleenstaanden. Alleenstaanden demon-

streren een hogere graad van sociale participatie buiten het

gezin dan niet-alleenstaanden.
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Van de werkende vrouwen ervaart 32% een rolconflict, omdat

de eisen van beroep en moederschap onvoldoende verenigbaar

geacht worden; vooral voor alleenstaanden is dat het geval.

Vaker ook dan niet-werkende maken werkende vrouwen melding
van een tekort aan mogelijkheden voor incidentele activi-

teiten. Uitgaansmogelijkheden en het al dan niet hebben van

een baan zijn niet gecorreleerd; wel ervaren binnen de ca-

tegorie van werkende vrouwen de alleenstaande  vaker een
tekort aan mogelijkheden dan de niet-alleenstaande  onder

hen. Tussen beroepsmatig werkzaam zijn en de graad van so-

ciale participatie kon geen enkel verband worden vastge-
steld.

190



HOOFDSTUK 5: DE SOCIALE PARTICIPATIE VAN ONGEHUWDE MOEDERS

511._IDielding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de sociale context waar-

binnen de ongehuwde moeder functioneert. De sociale omge-

ving van de vrouwen uit onze onderzoekspopulatie zal worden

uiteengelegd in een aantal relevante categorieon, zoals het

ouderlijk milieu en de vrienden- en kennissenkring. Gestreefd

wordt naar aansluiting bij bestaande theoretische concepten

van sociale participatie en isolatie. Daarbij wordt onder-
scheiden naar een tweetal aspecten, en wel naar een kwantita-

tief en een kwalitatief aspect. Dit onderscheid is gebaseerd

op het in de sociologie en in de sociale psychologie gangbare

begrippenpaar van objectieve en subjectieve participatie en
isolatie. Tevens zal worden nagegaan in hoeverre er in het

patroon van sociale relaties van de ongehuwde moeder veran-
deringen zijn te constateren, wanneer men in dit opzicht de

huidige situatie (ten tijde van de follow-up) vergelijkt met

die van de periode van zwangerschap (ten tijde van het in-
take-onderzoek).

5.2. Sociale participatie en isolatie

5.2.1. Objectieve en subjectieve participatie

Ongehuwd moederschap leidt tot sociale isolatie, is een hy-
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pothese die reeds eerder in onderzoek onder ongehuwde moe-

ders aan de orde is gesteld. Over de term "sociale isolatie"

vooraf het volgende. In de literatuur wordt vaak een kwali-

tatief onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve
isolatie. Met betrekking tot het kwantitatieve aspect kan

men zich een continuum voorstellen, waarop de mate van con-
tact tussen het individu en zijn omgeving wordt afgezet.

Aan het ene uiteinde staat de sociale participatie, terwijl

de andere pool gevormd wordt door de sociale isolatie. Het

objectieve aspect wil antwoord geven op de vraag, in hoe-
verre het individu alleen is (d.w.z. in welke mate er sprake
is van het ontbreken van objectief waarneembare vormen van

contact), terwijl het subjectieve aspect zich richt op de
vraag, in hoeverre het individu zich alleen voelt (d.w.z.

op de vraag, in welke mate er sprake is van subjectieve ge-

voelens van eenzaamheid). Beide aspecten hoeven niet nood-

zakelijk aan elkaar parallel te lopen: er moet ondeischeid
worden gemaakt tussen de aanwezigheid of de afwezigheid van
sociale contacten enersijds en de beleving van deze contac-

ten anderzijds.

5.2.2. Ongehuwd moederschap en sociale participatie

In 1969 verscheen van de hand van De Jong-Giervel een studje

over de ongehuwden in Nederland (1). Het beeld, dat daarin

van de betreffende groepering naar voren komt, verraadt vaak

de aanwezigheid van problematiek. Zoals de schrijfster
het zelf uitdrukt: "Hoewel de meeste ongehuwden wel een paar

goede vrienden hebben met wie zij regelmatig contacten on-

derhouden blijkt toch dat gevoelens van sterke eenzaamheid

bij veel ongehuwden hun denk- en leefwereld overheersen" (2).

Een ander probleem wordt blijkens dezelfde studie gevormd
door het feit dat de positie van de ongehuwde naar diens

eigen overtuiging door de samenleving negatief wordt gewaar-
deerd.
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Wanneer voor ongehuwden gevoelens van eenzaamheid een re@el

gegeven blijken, en wanneer naar hun perceptie het beeld

dat de omgeving ten aanzien van hen heeft negatief is ge-

kleurd, dan is de veronderstelling gewettigd dat ook de on-

gehuwde vrouw met kind dit weinig opwekkende beeld zal ver-

tonen. Haar positie rechtvaardigt de hypothese dat deze po-
sitie gevoelens van eenzaamheid oproept en bij haar de over-
tuiging doet postvatten dat de omgeving negatieve opvattingen
heeft ten aanzien van haar persoon. Met name zal dit het

geval zijn, wanneer de ongehuwde moeder heeft besloten haar

kind niet ter adoptie af te staan. Enerzijds kan zij in dit
geval op practische gronden minder contact onderhouden met

haar omgeving; de zorg voor haar kind, gecombineerd met de

noodzaak zelf in eigen onderhoud en dat van haar kind te

moeten voorzien, legt in ruime mate beslag op haar. Ander-

zijds wordt in een samenleving, waarin het huwelijk zulk
een centrale plaats inneemt en waarin zo strikt de hand wordt

gehouden aan de norm, dat de opvoeding van een kind alleen

binnen dit instituut adequaat kan geschieden, de figuur van

de ongehuwde vrouw met haar kind niet geaccepteerd (3).

Zoals gememoreerd: reeds meermalen werd de hypothese volgens

welke er samenhang is tussen ongehuwd moederschap en sociale

isolatie, met behulp van onderzoeksdata getoetst. In tegen-
stelling echter tot het zojuist geschetste verwachtingspa-
troon komt men in de ons bekende studies tot de conclusie

dat sociale isolatie als gevolg van het optreden van onge-

huwd moederschap zeker geen regel is. Bowerman, Irish en
Pope namen ter beantwoording van de vraag naar een al dan

niet toenemende isolatie de relatie van de ongehuwde moeder

met een aantal groeperingen uit haar directe omgeving in be-
schouwing. "Unmarried motherhood is not an event that isola-

ted these girls from their friends, nor did their friends
stigmatize them"  (4) . Met betrekking tot de relatie met de

ouders is ongeveer 25% van de respondenten zelfs van mening
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dat deze hechter is geworden. De auteurs komen tot de con-
clusie  dat "..... unmarried motherhood  can be 'lived down'

within one's social circle apparently with relatively little
loss of face" (5).

In een andere amerikaanse studie - van Reeder en Reeder (6) -

worden een drietal categorieon van vrouwen met elkaar verge-

leken op het punt van de sociale isolatie. Deze drie catego-

riedn zijn:

-    gehuwde vrouwen zonder illegitieme kinderen;

-    gehuwde vrouwen met &&n of meer illegitieme kinderen; en
-    ongehuwde vrouwen met &&n of meer illegitieme kinderen.

Getoetst wordt de hypothese, dat de drie groepen van vrouwen
in verschillende mate sociaal geIsoleerd zijn: eerst-

genoemde groep het minst en laatstgenoemde het meest. Resul-

taat is, dat de veronderstelde samenhang in slechts zeer ge-

ringe mate aanwezig is: ongehuwde moeders blijken nauwelijks

meer sociaal geIsoleerd dan andere groepen van vrouwen. De

meest belangwekkende conclusie moet volgens de auteurs lui-

den, dat de groeperingen alle drie een hoge mate van sociale
isolatie vertonen.

5.2.3. Definioring en operationalisering

In aansluiting op hetgeen in par. 5.2.2. naar voren werd

gebracht, kan met betrekking tot definioring en operationa-

lisering van het begrippenpaar subjectieve en objectieve

isolatie nog het volgende worden opgemerkt. Reeder en Reeder

brengen indicatoren voor het begrip sociale isolatie bijeen
in drie categorieon en wel op de volgende wijze.

a.   Objectieve sociale isolatie wordt gemeten met behulp

van de volgende indicatoren:

- participatie aan organisaties en verenigingen;

- participatie aan informele activiteiten; en
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- het aantal goede vrienden dat men heeft.

b.   Subjectieve sociale isolatie wordt geIndiceerd door:

- de anomie-schaal van Srole (7), over de interpretatie

waarvan weinig eensgezindheid bestaat onder sociaal-

wetenschappelijke onderzoekers; de auteurs nemen het

standpunt over van Meier en Bell (8), naar wier op-

vatting de schaal vooral de mate van hoop en wanhoop
meet; en

- de schaal voor zelf-achting ("self-esteem") van de

Baltimore Housing Study (9).

C. "Social isolation index", een samengestelde maat, die

bestaat uit de gecombineerde scores van de respondenten
op de volgende variabelen:

- zelf-achting;

- anomie;

- het aantal goede vrienden; en
- de informele activiteiten.

Zoals in het bovenstaande al wordt gesuggereerd doen proble-

men met betrekking tot definioring en operationalisering

zich vooral voor rond de subjectieve dimensie van het begrip
sociale isolatie. Tussen verschillende auteurs die het be-

grip hanteren bestaat geen eensgezindheid van opvattingen,
zoals onder andere door De Jong-Gierveld wordt opgemerkt.
In haar uiteenzetting over de begrippen sociale participa-

tie en sociale isolatie refereert schrijfster aan Ex, waar

deze aldus formuleert: "..... (het gaat om) de wijze waarop

de mens zijn geIsoleerd zijn en zijn communicatie met de

medemensen beleeft, ervaart en evalueert" (10). In aanslui-

ting daarop definieert De Jong-Gierveld haar begrippen al-

dus: "Onder subjectieve sociale participatie zullen we ver-
staan de mate waarin een individu zich verbonden voelt aan

anderen, ofwel het gevoel heeft van erbij te horen". Subjec-
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tieve sociale isolatie wordt door haar opgevat als "de in-

tensiteit van de gevoelens van eenzaamheid" (11).

Met betrekking tot de interpretatie en operationalisering

van de sociale isolatie sluiten we ons in grote lijnen aan

bij de opvattingen van De Jong-Gierveld. Door ons gehanteer-

de indicatoren zijn deels dezelfde als die welke ook door

haar worden gebruikt. Echter, in onze studie zijn enkele in-

dicatoren toegevoegd die meer direct betrekking hebben op

de concrete situatie waarin onze respondenten verkeren: zij

hebben als niet-gehuwde vrouw een kind ter wereld gebracht,

en via processen van etikettering, stigmatisering en discri-

minatie kan dit feit - in de terminologie van De Jong-Gier-
veld -  leiden tot gevoelens  van  "er niet meer bij te horen" .
Derhalve zijn ter operationalisering van de subjectieve

component van het begrip sociale participatie en isolatie

in het onderzoek een aantal uitspraken opgenomen die met

genoemde processen in verband staan. Voor de rol die deze

processen kunnen spelen in de beleving van het ongehuwd

moederschap, zij verwezen naar hetgeen daarover werd gepo-
neerd in het tweede hoofdstuk van deze studie.

De operationalisering van objectieve en subjectieve partici-

Patie en isolatie zoals die in onze studie heeft plaats ge-

vonden, is schematisch aldus weer te geven.

1.   Objectieve sociale participatie en isolatie
a. In hoeverre onderhouden ongehuwde moeders contacten

met verschillende categorieon uit hun sociale omge-
ving ?

- het ouderlijk milieu;

- vrienden en vriendinnen;
- kennissen, buurtbewoners en verdere familieleden;  en
- praat-, actie- en werkgroepen.

b. Hoe ziet het patroon van vrije-tijdsbesteding van de
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respondenten eruit ?

- activiteiten die plaats vinden in de particuliere
sfeer; en

- openbare of meer georganiseerde activiteiten.

2.   Subjectieve sociale participatie en isolatie
a. Differentiatie van de sociale omgeving vindt plaats

naar de categorieon die ook werden onderscheiden ten

behoeve van de objectieve component. Hier wordt de

aandacht gericht op de kwalitatieve aspecten van de

relatie met deze categorieon.

b. De schaal voor subjectieve isolatie, zoals toegepast

door De Jong-Gierveld, bestaande uit een zestal
items.

c. In hoeverre is er naar het oordeel van de ongehuwde

moeders sprake van discriminatie ten gevolge van on-

gehuwd moederschap?
Gehanteerd wordt een schaal met 6 items.

5.3. Onqehuwde moeders en hun relatiepatroon met de sociale
98geying

5.3.1. Inleiding

In deze paragraaf wordt de sociale omgeving van de ongehuw-

de moeder uiteengelegd in verschillende groeperingen met wie
in verschillende mate contacten kunnen worden onderhouden.

Het betreft hier het ouderlijk milieu, de vriendenkring, de

familie-, buurt- en kennissenkring, en praat-, actie- en

werkgroepen. We maken in deze studie op meerdere punten een
vergelijking tussen vrouwen die alleen staan, enerzijds, en

vrouwen die intussen een partner gevonden hebben, anderzijds.

Laatstgenoemde groepering kan in die gevallen worden be-
schouwd als een contr61egroep voor de alleenstaande vrouwen,

dat wil zeggen voor de vrouwen die op het tijdstip van de
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follow-up als de echte ongehuwde moeders zijn te beschouwen.

Tevens kan worden nagegaan of er ten aanzien van het parti-

cipatie-patroon naar aard en intensiteit veranderingen zijn

opgetreden, wanneer men de situatie zoals die ten tijde van

de follow-up wordt aangetroffen vergelijkt met de situatie

zoals die was ten tijde van het intake-onderzoek.

In sommige gevallen zullen de dimensies die aan het parti-

cipatie- en isolatiebegrip werden onderscheiden (de objec-

tieve en de subjectieve dimensie) niet strikt van elkaar

gescheiden worden behandeld. Het komt ons voor dat de over-

zichtelijkheid daarmee geen geweld wordt aangedaan en dat

deze werkwijze de leesbaarheid bevordert.

5.3.2. Het ouderlijk gezin

5.3.2.1. Inleiding

In practisch ieder onderzoek dat zich bezig houdt met de be-

studering van het ongehuwd moederschap neemt de verhouding

van de ongehuwde moeder tot het gezin, waarin zij is opge-

groeid, een zeer belangrijke plaats in. Vooral door onder-

zoekers van psychiatrische signatuur wordt aan het ouderlijk

gezin een voorname rol toegeschreven. Zoals reeds in hoofd-

stuk 1 ter sprake kwam, wordt de gezinssituatie door zeer

velen van hen beschouwd als een variabele die in belangrijke
mate kan bijdragen tot een verklaring voor het ontstaan van

het ongehuwd moederschap.

De kernvariabele die in dit verband in de literatuur steeds

opnieuw opduikt,  is het "broken home". Steeds opnieuw
heeft men zich afgevraagd, in hoeverre de onvolledigheid

van het gezin(aan der ouders (of beide) ontbreekt door dood,

scheiding of verlating) ongehuwd moederschap bevordert.

Terloops is er op gewezen (hoofdstuk 1) hoe voorzichtig men

dient te zijn bij het doen van uitspraken hieromtrent, met

name wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid
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om via contr61egroepen conclusies te toetsen, of wanneer

men te maken heeft met onderzoeksgroepen waarvan de repre-

sentativiteit niet gewaarborgd is (12).

Verder wordt vaak betoogd, dat ongehuwd moederschap wordt
veroorzaakt door stoornissen in de relatie tussen ouders en

kind. Young (13) noemt als de belangrijkste oorzaak de aan-

wezigheid in het gezin van een dominerende moeder of vader:
het "father ridden" en het "mother ridden" gezin. En Heij-
mans en Trimbos (14) noemen de mogelijkheid dat het buiten-

echtelijk kind moet worden gezien als uiting van protest

van de kant van de dochter ten opzichte van haar ouders,

vaak als gevolg van autoritaire gezinsverhoudingen die de

dochter steeds herinneren aan haar kind-zijn, haar afhanke-

lijkheid, haar onzelfstandigheid. Van Oenen (15) spreekt

over het ouderlijk dysfunctiepatroon en ook Swelheim-De Boer

(16) legt in een literatuuronderzoek zeer veel nadruk op de
gezinssituatie als oorzakelijke factor.

Thans gaat het ons echter niet om de gezinssituatie als oor-

zaak voor het ontstaan van ongehuwd moederschap, maar om de

vraag in hoeverre het ongehuwd moederschap als gegeven voor
de betrokken vrouwen consequenties heeft voor de relaties

die zij onderhouden met het ouderlijk milieu. Centraal staat

hier de vraag: leidt ongehuwd moederschap tot isolering van

het individu van het ouderlijk gezin?

5.3.2.2. Intensiteit van het contact met het ouderliik milieu

Uit data van het intake-gedeelte van ons onderzoek blijkt dat
58% van de deelnemers aan het huidige follow-up-onderzoek

thuis bij de ouders woonachtig was in de periode waarin zij

als ongehuwde vrouw of meisje in verwachting raakte. Omdat

het hier dat gedeelte uit de oorspronkelijke onderzoekspopu-

latie betreft, dat besloot het kind na de bevalling bij zich
te houden, mag men veronderstellen dat velen ernaar zullen
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streven de mate waarin zij van hun ouders afhankelijk zijn,

te minimaliseren. Zich metterwoon zelfstandig gaan vestigen

kan binnen dat streven als een effectieve maatregel worden

aangemerkt. Tabel 5.1. geeft aan dat deze oplossing door
velen is nagestreefd en gerealiseerd.

Tabel 5.1.: Wijze van huisvesting van resp. ten tijde van het

intake-onderzoek en ten tijde van het follow-up-

onderzoek; en: al dan niet alleenstaand; en:

leeftijd.

Alleen- Niet < 21 >, 21 Totaal
staand alleen-

staand

zelfstandig         30 29 21 47 29
intake

niet zelfstandig    70      71      79    53     71

Totaal 100 100 100 100 100

zelfstandig         58 95 77 76     77follow
UP niet zelfstandig    42       5 23 24 23

Totaal 100 100 100 100 100

N = 77  N = 77  N =105 N =49 N =154

Als zelfstandig wonend zijn beschouwd degenen die op kamers

wonen en degenen die zelfstandig gehuisvest zijn in een flat
of huis. Vrouwen die een andere wijze van huisvesting genie-

ten zijn gerekend tot de niet-zelfstandig wonenden; in het

overgrote deel van de gevallen komt dat erop neer dat men
thuis bij de eigen ouders inwoont. Een vergelijking is ge-

maakt tussen de situatie van de intake en de situatie van

de follow-up.

Duidelijk wordt dat de situatie tussen intake en follow-up

op het punt van de woonsituatie zich voor velen ingrijpend

heeft gewijzigd. Woonde ten tijde van de intake nog slechts

30% zelfstandig, ten tijde van de follow-up - d.w.z. gemid-

deld 3 jaar na de geboorte van het kind - is dit percentage

gestegen tot 77. Opmerkelijk is het feit dat de variabele
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"leeftijd" ten tijde van de follow-up niet meer discrimi-

neert: jongeren en ouderen wonen in ongeveer dezelfde mate

zelfstandig.

Alleenstaande vrouwen wonen voor een belangrijk gedeelte

(42%) niet zelfstandig; voor verreweg de meeste van hen im-

pliceert dit inwoning bij de ouders. Zijn deze alleenstaande

vrouwen w&1 zelfstandig gehuisvest, dan bewoont het meren-

deel van hen een huis of flat; kamerbewoonsters worden er

onder hen niet veel aangetroffen, zelfs minder dan ten tijde

van de intake (zie tabel 7.4.). Bijna alle vrouwen die in-

tussen gehuwd zijn of samenwonen, wonen thans zelfstandig;

bij de eigen ouders ingetrouwd zijn komt onder hen practisch
niet (meer ?) voor.

We concluderen tot het optreden van een verschuiving van een

niet-zelfstandige naar een zelfstandige huisvesting, hetgeen

inhoudt dat velen wegtrekken uit het gezin waarin zij op-

groeiden om zich elders te vestigen. Dit roept de vraag op

in hoeverre men nog contacten met het ouderlijk milieu

blijft onderhouden, en welke de aard van deze contacten is.

De volgende tabellen verschaffen inzicht daarin.

Alleenstaande ongehuwde moeders hebben vaker zeer intensief

contact (inwonen, iedere dag) met hun ouders dan niet-alleen-

staande, voornamelijk omdat een vrij groot gedeelte van de

alleenstaande  met het kind bij de eigen ouders inwoont. Toch
is ook het contact dat niet-alleenstaanden met hun ouders on-

derhouden, intensief te noemen: 70% van hen ziet en spreekt

zijn ouders minstens eenmaal per week. In alle door ons on-

derscheiden categorie&n (ook die naar leeftijd) komen weinig
vrouwen voor die hun ouders nooit ontmoeten: 5% van de totale

onderzoekspopulatie geeft te kennen dat dit het geval is. De

factor leeftijd brengt geen verschillen aan het licht.
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Tabel 5.2.: Antwoord van resp. op de vraag: "Hoe vaak ziet

U Uw ouders?"; en: al dan niet alleenstaand; en:

leeftijd.

Alleen- Niet < 21 ),21 Totaal
staand  alleen-

staand

Ik woon bij hen in        34       2      19    17      18

(Practisch) iedere dag 20      37      32 21 29

Iedere week ongeveer      17      31      22 27 24

Om de 14 dagen             8      15      11    12      11

Minder dan om de 14 d.    17       8      12    15      13

Nooit 4 7 4 8 5

Totaal 100 100 100 100 100

N = 75  N = 75  N =102 N = 48 N =150

onb./geen antw.: 1; n.v.t.: 3 resp. die niet in gezin op-
groeiden.

Tabel 5.3.: Antwoord van resp. op de vraag: "Vindt U de
mate waarin U contact onderhoudt met Uw ouders

voldoende of onvoldoende ?"; en: al dan niet
alleenstaand; en: leeftijd.

Alleen- Niet < 21 >,21 Totaal
staand alleen-

staand

Het is wel goed zo        82      92      86 90 88

Nee, graag meer con-
tact                        8       7       7     8       7

Nee, graag minder
contact                    10       1       7     2       5

Totaal 100 100 100 100 100

N = 75  N = 75  N =102 N = 48 N =150

N.v.t.: 4.
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Uit tabel 5.3. blijkt dat het overgrote deel van de respon-

denten tevreden is met de frequentie waarin het contact
tussen hen en hun ouders plaats vindt. Voorzover men zich

toch ontevreden toont over de mate van contact met de ouders,

betreft het in de meeste gevallen respondenten uit de sub-

groep van alleenstaanden die vinden dat het contacf juist te

frequent is. Het zijn vrouwen die bij hun ouders inwonen en

die met die situatie minder gelukkig zijn. Nochtans betreft
het ook hier slechts 10% van genoemde groepering.

Tabel 5.3. had reeds betrekking op het kwalitatieve aspect

van het relatiepatroon dat bestaat tussen de ongehuwde moe-

der en haar ouders. Op dit kwalitatieve aspect (dat samen-

valt met de eerdergenoemde subjectieve dimensie van sociale
isolatie en participatie) gaan wij thans nader in. De tabel-

len 5.4. en 5.5. geven inzicht in de aard van de relatie

tussen ongehuwde moeder en ouders, tabel 5.6. behandelt het

contact tussen de ongehuwde moeder en haar broers en zussen.

Tabel 5.4.: Antwoord van resp. op de vraag: "Vindt U dat U

goed of slecht met Uw ouders overweg kunt ?"

(v66r de zwangerschap en ten tijde van de follow-

up); afzonderlijk voor alleenstaanden en niet-
alleenstaanden t.t.v. de follow-up.

Alleenstaanden Niet-alleenstaanden Totaal
v66r zwan-  t.t.v. follow-up t.t.v. follow-up
gerschap
-- goed  minder totaal   goed  minder totaalfollow-up goed goed

goed 90 63     86 96 64     91     89

minder
goed         10      37     14      4      36      9     11

Totaal 100 100 100 100 100 100 100

N=5 0 N=8 N=5 8 N=5 5 N=1 1 N=6 6 N =124

N.v.t.: (geen ouders; geen contact met hen); geen antw.: 30.
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Tabel 5.5.: Antwoord van resp. op de vraag: "Welk begrip

hebben Uw ouders in het algemeen voor Uw pro-
bleem ?" (v66r de zwangerschap en ten tijde
van de follow-up); afzonderlijk voor alleen-

staanden t.t.v. de follow-up.

Alleenstaanden Niet-alleenstaanden Totaal
v66r zwan-  t.t.v. follow-up t.t.v. follow-up
g_erschap

wel minder totaal wel minder totaalfollow-up» begrip begrip begrip begrip

wel begrip    96 50 89      92 69 88 88

minder
begrip         4     50     11       8     31     12     12

Totaal 100 100 100 100 100 100 100

N =47  N=8  N =55 N =51  N =13 N =64 N =119

N.v.t. (geen ouders; geen contact met hen); geen antw.: 35.

Tabel 5.6.: Antwoord van resp. op de vraag: "Vindt U dat U

goed of slecht met Uw broer(s) en/of zus(sen)

overweg kunt ?" (v66r de zwangerschap en t.t.v.
de follow-up). Afzonderlijk voor alleenstaanden
en niet-alleenstaanden t.t.v. de follow-up.

Alleenstaanden Niet-alleenstaanden Totaal
v66r zwan-  t.t.v. follow-up t.t.v. follow-up
gerschaD

goed   minder totaal goed minder totaal
follow-uj--- goed goed

goed 93 50 88     89      80     88     88
minder
goed          7      50     12     11      20     12     12

Totaal 100 100 100 100 100 100 100

N =54 N=6 N =60  N =56 N =60 N =66 N =126

N.v.t. (geen broer,  zus; geen contact met hen); geen antw. :
28.
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Wat allereerst opvalt is het consistente beeld dat naar
voren komt uit de tabellen 5.4. t/m 5.6. De tendenties die
waarneembaar zijn wanneer men de situatie van de intake ver-
gelijkt met die van de follow-up zijn steeds dezelfde. Deze
tendenties zijn aldus weer te geven. Verreweg de meeste
vrouwen oritschrijven de relatie die zij onderhouden met hun
ouderlijk milieu als positief: zij kunnen goed tot zeer
goed met hun ouders overweg; zij vinden dat hun ouders be-
grip hebben voor hun problemen; en ook de verstandhouding
met de overige gezinsleden (broers en zussen) vinden zij
goed. In elke tabel bedraagt het percentage dat positief
scoort, ongeveer 88. Wordt de verhouding met het ouderlijk
milieu thans omschreven als een kwalitatief andere dan die
van v66r de zwangerschap, dan houdt dit in de meeste geval-
len een verandering in in positieve zin. Verhoudingen die
zich in negatieve richting hebben ontwikkeld komen bijna
niet voor.

Samenvattend: een relatie met het ouderlijk milieu die goed

was blijft goed. Was de relatie niet zo goed dan is er een
grote kans op een verandering in positieve zin. Deze conclu-
sies gelden zowel voor alleenstaanden als voor niet-alleen-
staanden. Men kan ook stellen, dat er geen aanwijzingen zijn
voor de stelling als zou ongehuwd moederschap leiden tot
objectieve en/of tot subjectieve sociale isolatie van het
ouderlijk gezin.

5.3.3. Vrienden en vriendinnen

5.3.3.1. Inleiding---

Ook in het leven van de ongehuwde vrouw nemen vrienden en
vriendinnen doorgaans een belangrijke plaats in. Vanaf een ze-
kere leeftijd gaat de leeftijdsgroep voor het gedrag van indivi-

duen een steeds belangrijker referentiekader vormen. Scho-
field: "As the child grows up he becomes less dependent on
his family and mixes with friends outside the home"  (17) .
Schofield brengt dit verschijnsel in verband met de frequen-
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tie en aard van de sexervaringen die jongeren op verschil-

lende leeftijd hebben. Eveneens binnen het kader van een

betoog over voorechtelijk geslachtsverkeer komt Reiss (18)
tot de volgende conclusie: "There  is a general tendency  for

the individual to perceive of his parents' permissiveness

as a low point on a permissiveness continuum and his peers'

permissiveness as a high point, and to place himself some-

what closer to his peers, particularly to those he regards
as his close friends".

Vrienden en vriendinnen spelen derhalve een belangrijke rol

bij het tot stand komen van het waarden- en normenpatroon
van het individu. Mede in verband daarmee kan de aanwezig-

heid (of juist de afwezigheid) van hen worden beschouwd als
een indicatie voor de mate van sociale participatie (of iso-

latie) van het individu.

5.3.3.2. Het al dan niet hebben van een "beste vriendin"

In haar studie over de ongehuwden in Nederland merkt De

Jong-Giervled op: "De intiemste relaties van de ongehuwden

betreffen overwegend relaties met personen van de eigen

sexe" (19). Omdat in dit hoofdstuk de vraag centraal staat

naar de sociale participatie van vrouwen en meisjes - ook al

verkeren zij in de bijzondere omstandigheid dat zij als on-

gehuwde een kind ter wereld brachten - is het van belang na
te gaan in hoeverre zij contact onderhouden met Son of meer

vriendinnen. Een daarop aansluitende vraag luidt, of er in

dit opzicht verschillen bestaan met de periode van v66r en

van tijdens de zwangerschap. Ook deze vraag wordt in deze

paragraaf aan de orde gesteld, evenals de vraag naar de mate

waarin zwangerschap en geboorte een breekpunt vormen in het

relatiepatroon van de vrouw met haar vriendenkring.

De tabellen 5.7., 5.8. en 5.9. betreffen de al dan niet aan-

wezigheid  van een "beste vriendin".
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Tabel 5.7.: Antwoord van resp. op de vraag: "Heeft U een

'beste vriendin' (aan wie U 'alles' vertelt) ?"
(v66r de zwangerschap en t.t.v. de follow-up);en:

al dan niet alleenstaand zijn. (In de tabel

v66rkomende cijfers geven weer het percentage

van degenen die de vraag bevestigend beantwoor-
den).

Alleenstaanden Niet-alleenstaanden Totaal
t.t.v. follow-up   t.t.v. follow-up

v66r zwan-
gerschap:

ja 61 43 52

follow-up:

ja                 62                 40               51

N = 77 N = 77 N = 154

Ongeveer de helft van de respondenten heeft thans een "beste

vriendin" en de helft niet. V66r de zwangerschap was deze
verhouding exact dezelfde (zie totaal-kolom tabel 5.7.). De

hypothese als zou het al dan niet hebben van een partner

invloed uitoefenen op het hebben van een goede vriendin (een

veronderstelling die bij beschouwing van de follow-up-gege-

vens afzonderlijk voor de hand zou liggen) wordt - althans

op basis van de data in tabel 5.7. - niet bevestigd: alleen-

staande vrouwen blijken ten tijde van de follow-up in de-
zelfde mate een "beste vriendin" te hebben als in de periode
van v66r de zwangerschap (62 vs. 61%). Een hetzelfde geldt

voor de niet-alleenstaanden: 40 vs. 43%.

De vraag, echter, in hoeverre het hebben van een vaste (man-

nelijke) partner van invloed is op het streven van ongehuwde

moeders om contact te zoeken of te blijven onderhouden met

een beste vriendin, houdt ons nog even bezig. Met name voor

de alleenstaande vrouw kan de aanwezigheid van een vriendin
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met wie zij 'alles' kan bespreken, haar persoonlijke welbe-
vinden in gunstige zin beInvloeden. De ander kan voor haar

een belangrijke functie vervullen als iemand die - soms in

tegenstelling tot de houding die anderen in haar omgeving

ten opzichte van haar ten toon spreiden - haar de mogelijk-

heid biedt tot het handhaven van een zinvol contact, haar

de gelegenheid verschaft zich uit te spreken, en haar de

kans biedt eigen opvattingen aan die van de ander te toetsen.

Gehuwde of samenwonende vrouwen hebben hun echtgenoot of

vriend als gesprekspartner - en overigens daarnaast (tabel
5.7.) ook nog vaak een beste vriendin. Verondersteld mag

worden dat alleenstaanden trachten de afwezigheid van een
mannelijke partner te compenseren via de relatie met een

goede vriendin. De tabellen 5.8. en 5.9. verschaffen daar-
omtrent nadere informatie.

In tabel 5.8. is de vraag aan de orde in hoeverre er samen-

hang bestaat tussen het hebben van een "beste vriendin"

v66r het optreden van de zwangerschap en op het moment van

de follow-up. Bovendien wordt nagegaan of het al dan niet

alleenstaand-zijn van de vrouwen op een eventuele samenhang

invloed uitoefent. Vervolgens heeft tabel 5.9. betrekking

op de vrouwen die geen "beste vriendin" hebben bij de follow-

UP.

Alleenstaande vrouwen die v66r de zwangerschap een "beste

vriendin" hebben, hebben zo'n vriendin meestal (71%) ook nog

ten tijde van de follow-up, zoals blijkt uit tabel 5.8. Bij

niet-alleenstaanden is juist het tegendeel het geval: 63% van

degenen onder hen die v66r de zwangerschap een "beste vrien-

din" hadden, hebben deze niet meer ten tijde van de follow-
up. Binnen de categorie van vrouwen die v66r de zwangerschap

geen "beste vriendin" hebben, oefent het al dan niet alleen-

staand-zijn geen invloed uit op de vraag of men ten tijde
van de follow-up wel of geen "beste vriendin" heeft. De hy-

pothese volgens welke de partner de plaats en betekenis van

"beste vriendin" overneemt, vindt derhalve steun binnen de
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Tabel 5.8.: Antwoord van resp. op de vraag: "Heeft U een

beste vriendin" (aan wie U 'alles' vertelt) ?",
v66r de zwangerschap en t.t.v. de follow-up; en:
al dan niet alleenstaand.

Ja, beste vriendin Nee, geen beste Totaal
v66r zwangerschap vriendin v66r

zwangerschap

alleenst.niet-all.   alleenst.niet-all.
t.t.v. t.t.v. t.t.v. t.t.v.

Follow-up follow-uFfollow-up follow-upfollow-up

ja, beste
vriendin      71       37 50 42         51

nee, geen
beste
vriendin 29 63          50       58         49

Totaal 100 100 100 100 100

N = 45   N = 32 N = 32   N = 45 N =154

Tabel  5.9. : Indien  resp. geen "beste vriendin" heeft:  ant-
woord van resp. op de vraag: "Mist U zo'n vrien-

din  ?" ; en: alleenstaand of niet-alleenstaand.

Alleenstaanden Niet-alleenstaanden Totaal
t.t.v. follow-up   t.t.v. follow-up

ja, die
mis ik            37 24 29

nee, die
mis ik niet 63                   76              71

Totaal 100 100 100

N = 27 N = 45 N = 72

Onb./geen antw.: 5; n.v.t.: 77 resp. die wel een "beste

vriendin " hebben.
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subcategorie van vrouwen die v66r de zwangerschap zo'n

vriendin hadden. Binnen de complementaire subcategorie moet

de hypothese worden verworpen. Wel dient gewezen te worden

op de relatief hoge percentages van respondenten uit deze

subcategorie die ten tijde van de follow-up wdl een "beste
vriendin" blijken te hebben" alleenstaanden 50 en niet-al-
leenstaanden 42%.

Tabel 5.9. heeft betrekking op de vrouwen die ten tijde van
de follow-up geen "beste vriendin" hebben. Aan hen is de
vraag voorgelegd of zij het niet hebben van zo'n vriendin

als een gemis ervaren. Voor de meesten - en dit geldt zowel
voor alleenstaanden als voor niet-alleenstaanden - blijkt

dit niet het geval te zijn. Bijna 30% antwoordt het ontbre-

ken van zo'n contact te betreuren; dit is significant vaker

het geval voor alleenstaanden dan voor niet-alleenstaanden,

maar erg sterk is de samenhang niet tenoemen: E = 13.

Wij concluderen dat er in de sfeer van de "beste vriendin"

geen objectieve sociale isolatie optreedt als gevolg van het

feit dat vrouwen ongehuwd moeder worden: er zijn geen aan-

wijzingen dat vrouwen uit onze onderzoekspopulatie thans
meer zouden worden gemeden dan vroeger, v66r de zwanger-

schap. Onder een niet onbelangrijke subgroep (30%) van vrou-
wen die bij de follow-up geen "beste vriendin" hebben, zijn
gevoelens van subjectieve sociale isolatie aanwijsbaar; dit
geldt in iets hogere mate voor alleenstaande dan voor niet-
alleenstaande vrouwen.

5.3.3.3. Het contact met een verdere vriendenkring

Een "beste vriendin" kan in het leven van een meisje of
vrouw een bijzondere positie innemen. Dat is de reden waarom

de relatie met deze figuur in de vorige paragraaf afzonder-

lijk onder de aandacht werd gebracht. Thans onderwerpen wij

de verdere vriendenkring van de ongehuwde moeder aan een

210



nadere beschouwing.

Tabel 5.10.: Antwoord van resp. op de vraag: "Ziet en spreekt

U vrienden en vriendinnen nu vaker, even vaak,

of niet zo vaak meer als v66r U in verwachting
was ?" (tijdens de zwangerschap en t.t.v. de

follow-up); en: al dan niet alleenstaand zijn.

Alleenstaan- Niet-alleen- Totaal
den t.t.v. staanden t.t.v.
follow-up follow-up

nu vaker         10            4               7

intake geen verschil 55 52 53

minder vaak      35           44               40

Totaal 100 100 100

nu vaker          9            10                9

follow-up geen verschil 55 47 51

minder vaak      36           43               40

Totaal 100 100 100

N = 77 N = 77 N =154

Tabel 5.11.: Indien niet zo vaak contact meer: antwoord van

resp. op de vraag: "Mist U die contacten ?";
en: alleenstaand of niet-alleenstaand.

Alleenstaanden Niet-alleenstaanden Totaal
t.t.v. follow-up   t.t.v. follow-up

ja                 63                 35                48
nee                 37 65 52

Totaal 100 100 100

N = 27 N = 31 N = 58

Onb./geen antw.: 3; n.v.t." 93 resp. die meer of evenveel

contact hebben.
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Zowel in het onderzoek-intake als in het onderzoek follow-

up werd de respondenten eenzelfde vraag voorgelegd, en wel

die naar de wijze waarop het contact met vrienden en vrien-

dinnen zich ontwikkelt. Met behulp van intake-gegevens is

nagegaan welke invloed de zwangerschap op dit patroon uit-

oefent en vervolgens is nagegaan of er in dit opzicht ver-

anderingen te constateren zijn tussen de periode van de

zwangerschap en die van de follow-up. Tabel 5.10. toont aan

dat in beide waarnemingsperioden de frequentie waarmee con-

tact met vrienden en vriendinnen wordt onderhouden, voor
velen terug loopt. In het intake-onderzoek werd geconsta-

teerd dat 40% van de - in die periode zwangere - vrouwen

minder contact hebben met vrienden en vriendinnen dan voor

het ontstaan van de zwangerschap.

Men zou zich kunnen voorstellen dat de in de periode van

zwangerschap optredende contactafname een aangelegenheid

van tijdelijke aard is, en dat er na een zeker tijdsbestek
tekenen van herstel waarneembaar zijn. Dit laatste gebeurt

echter niet - althans niet binnen drie jaar na de geboorte

van het kind. De follow-up gegevens van tabel 5.10. maken

dit duidelijk: op het moment van de follow-up geeft opnieuw

40% van de respondenten te kennen dat men vrienden en vrien-

dinnen minder vaak ziet en spreekt dan in de periode v66r
de zwangerschap. Tussen intake en follow-up is de objectieve

sociale participatie voor zover die betrekking heeft op het

contact met de vriendenkring, verminderd. Tabel 5.10. maakt

niet expliciet in hoeverre het hier respondenten betreft

die ook reeds melding maakten van een verminderd contact bij

de intake. Geen antwoord, derhalve, wordt gegeven op de

vraag in hoeverre na de geboorte van het kind het proces van

objectieve sociale isolering optreedt bij dezelfde vrouwen
die daarvan ook reeds melding maakten na het intreden van

de zwangerschap; 6f in hoeverre het gaat om vrouwen voor wie

genoemd proces pas op gang kwam na de geboorte van het kind.

Opmerkelijk is het feit dat de ontwikkeling in het contact-

patroon met vrienden en vriendinnen voor alleenstaande en
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voor niet-alleenstaande vrouwen dezelfde zijn. Ook voor in-

middels gehuwde of samenwonende vrouwen treedt na de geboor-

te van het kind geen herstel in. Deze constatering is van

belang omdat ze erop duidt dat niet ongehuwd moederschap,

maar moederschap op zich of dit nu binnen of buiten een
huwelijk Optreedt, tot isolatie kan leiden. Onze bevindingen

komen overeen met die van Reeder en Reeder (20), waar deze

na hun onderzoek onder verschillende categorieon van vrou-

wen - te weten: ongehuwde vrouwen met een onwettig kind,
gehuwde vrouwen met een onwettig voorkind, en gehuwde vrou-

wen met een wettig kind - als slotconclusie formuleren dat

alle vrouwen met een kind sociaal geisoleerd raken.

In tegenstelling tot de data in tabel 5.10.,laat tabel 5.11.

wel een belangrijk verschil zien tussen alleenstaande en

niet-alleenstaande ongehuwde moeders. Want desgevraagd ver-

klaart 63% van de alleenstaanden dat zij het teruglopen van

contacten in de vriendenkring betreuren, terwijl dit per-

centage voor de niet-alleenstaande vrouwen het - overigens

evenmin te verwaarlozen - niveau haalt van 35. Ongehuwd

moederschap leidt tot subjectieve sociale isolatie van

vrienden en vriendinnen. Dit geldt in meerdere mate voor al-

leenstaande dan voor niet-alleenstaande vrouwen; de samen-
hang tussen alleenstaand-zijn en subjectieve sociale isola-

tie is vrij hoog te noemen. De verklaring daarvoor is wel-

licht opnieuw gelegen in het feit dat niet-alleenstaanden in

de aanwezigheid van een vaste partner compensatie vinden,
die voor alleenstaanden ontbreekt.

5.3.4. De minder nabije sociale omgeving

5.3.4.1. Inlei ing

Meer in de periferie van het contactpatroon dat de ongehuwde

moeder onderhoudt met haar sociale omgeving liggen haar re-

laties met kennissen, buren en verdere familie. Binnen het

kader van de objectieve en de subjectieve sociale isolatie
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past ook de vraag, of het contact met deze groeperingen be-

houden blijft, verloren gaat, of wordt geintensiveerd.

5.3.4.2. Het contact met kennissen, buren en verdere familie

De vragen die met betrekking tot de vriendenkring van de on-

gehuwde moeder werden gesteld, komen in deze paragraaf op-

nieuw aan de orde; maar dan hebben zij betrekking op een
andere sector uit haar sociale omgeving.

Tabel 5.12.: Antwoord van resp. op de vraag:"Ziet en spreekt

U kennissen, buren en verdere familie nog even

vaak, vaker of minder vaak als v66r U het kind

had ?" (tijdens de zwangerschap en t.t.v. de

follow-up); en: alleenstaand of niet-alleenstaand
zijn.

Alleenstaan- Niet-alleen- Totaal
den t.t.v. staanden t.t.v.
follow-up follow-up

nu vaker         16              12              14

intake geen verschil    54 61 57

minder vaak      30 27 29

Totaal 100 100 100

nu vaker         10              13              12

follow-up geen verschil 67 60 63

minder vaak 23 27 25

Totaal 100 100 100

N = 77 N = 77 N =154

Wanneer men in gedachten houdt wat hierboven (en in tabel 5.13.

op de volgende pagina) werd (wordt) gesteld met betrekking tot
de kring van vrienden en vriendinnen van de ongehuwde moeder,

kan het commentaar thans beknopt zijn: de aldaar gesignaleer-
de tendens treedt hier opnieuw aan het licht. Opnieuw zijn
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Tabel 5.13.: Indien minder contact t.t.v. de follow-up:

antwoord van resp. op de vraag: "Mist U die
contacten ?" en: alleenstaand of niet-alleen-
staand.

Alleenstaanden Niet-alleenstaanden Totaal
t.t.v. follow-up   t.t.v. follow-up

ja                 23                 29                26

nee                 77                  71                 74

Totaal 100 100 100

N = 17 N = 21 N = 38

Onb./geen antw.: 1; n.v.t.: 115 resp. die evenveel contact
hebben of meer.

tekenen van objectieve en van subjectieve sociale isolatie

aanwijsbaar, thans in de minder directe sociale omgeving van

de ongehuwde moeder. Van belang is echter de constatering

dat deze tekenen in betrekkelijk geringe mate aanwezig zijn.

In een aantal gevallen (gemiddeld over alle subcategoriedn

minder dan 30%) vinden de contacten met kennissen, buren en

verdere familie minder frequent plaats tijdens de zwanger-

schap dan daarv66r; en dezelfde ontwikkeling kan men vast-
stellen in de periode tussen intake en follow-up. Uit tabel

5.11. kan worden opgemaakt dat voor beide onderscheiden pe-
rioden het percentage van degenen die melding maakten van

vermindering van het contact met de vriendenkring, hoger

was: het bedroeg 40%. Vergelijking van de totaalkolommen van

de tabellen 5.11. en 5.13. maakt duidelijk dat het afnemen
van contacten in de sfeer van buren kennissen en verdere

familie minder vaak als een gemis wordt ervaren dan dat het

geval is bij vrienden en vriendinnen: 26 vs. 48%. Is er bij
de follow-up minder contact met buren, kennissen en verdere

familie, dan wordt dit even vaak betreurd onder alleenstaan-

de als onder niet-alleenstaande vrouwen.
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De conclusie is dat er met betrekking tot de minder directe

omgeving van de ongehuwde moeder gesproken moet worden van

een zekere mate van objectieve  en subjectieve sociale iso-
latie. Gesteld kan echter worden dat dit hier in mindere

mate het geval is dan bij de in het voorafgaande genoemde

sectoren uit de sociale omgeving van de ongehuwde moeder.
Alleenstaanden ervaren het afnemen van contacten met de

verder verwijderde sociale omgeving in dezelfde (vrij be-
scheiden) mate als een gemis, als dat het geval is voor

niet-alleenstaanden. De vraag bij deze bevindingen blijft,
of dit nu te maken heeft met optreden van moederschap, of met

het optreden van ongehuwd moederschap.

5.3.5. Contacten met andere alleenstaande ouders

5.3.5.1. InleidiDS

Leden van minderheidsgroeperingen zoeken elkaar vaak op,

omdat zij in staat zijn elkaar practische hulp en emotio-

nele steun te verlenen. Bij sommige groeperingen (homofie-
len, druggebruikers) is er zelfs sprake van een eigen sub-

cultuur. Een echte subcultuur van ongehuwde moeders bestaat

niet. Het tijdelijk verblijf van ongehuwd zwangere vrouwen

in een tehuis van de ongehuwde moederzorg zoals we dat in

Nederland - overigens op steeds kleinere schaal - kennen,

kan men niet als zodanig betitelen.

5.3.5.2. Praat-, actie- en werkgroepen

Ook al is er geen sprake van een subcultuur, wel komt het

uiteraard voor dat ongehuwde moeders elkaar weten te vinden.

Waarschijnlijk is het beter te spreken van alleenstaande

ouders die elkaar ontmoeten, omdat de groepsvorming zich

meestal niet beperkt tot ongehuwde moeders, maar ook andere
alleenstaande vrouwen met kinderen er deel van uitmaken. In

hoeverre onze respondenten contacten hebben met andere al-

leenstaande ouders tonen de volgende tabellen aan.
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Tabel 5.14.: Antwoord van resp. op de vraag: "Heeft U tij-

dens de zwangerschap en/of na de geboorte van
het  kind  &6n  of meer nieuwe vriend (inn) (en)
opgedaan ?"; en : al dan niet-alleenstaand.

Alleenstaanden Niet-alleenstaanden Totaal
t.t.v. follow-up   t.t.v. follow-up

ja                  74                  73                 73

nee                 26 27 27

Totaal 100 100 100

N = 77 N = 77 N =154

Tabel 5.15.: Indien nieuwe vriend(inn)(en) opgedaan: ant-

woord van resp. op de vraag: "Zijn er onder hen
alleenstaande ouders 7" en: al dan niet-alleen-
staand.

Alleenstaanden Niet-alleenstaanden Totaal
t.t.v. follow-up   t.t.v. follow-up

ja 45 28 36

nee                 55                  72                 64

Totaal 100 100 100

N = 47 N = 54 N =101

Onb./geen antw.: 12; n.v.t.: 43 resp. die geen nieuwe vrien-

din hebben opgedaan.

Bijna 75% van de respondenten heeft tijdens de zwangerschap

of na de geboorte nieuwe vrienden opgedaan. Dit geldt in ge-

lijke mate voor alleenstaande en voor niet-alleenstaande
vrouwen, zoals tabel 5.14. aantoont. Voor ongeveer een derde

deel van de onderzoekspopulatie geldt, dat er onder hun

vrienden alleenstaande ouders voorkomen (tabel 5.15.). Al-
leenstaande ongehuwde moeders tellen in 45% van de gevallen

217



alleenstaande ouders tot hun vriendenkring; dit is voor

slechts 28% het geval voor niet-alleenstaande. Dit resul-
taat is tevens een indicatie voor het feit dat het referen-

tiekader van alleenstaande ongehuwde moeders gedeeltelijk

een ander is dan dat van niet-alleenstaande. Alleenstaande

ongehuwde moeders orionteren zich vaker dan niet-alleenstaan-

de op de groepering van alleenstaande ouders. Ook geven de
data steun aan de stelling dat niet-alleenstaande ongehuwde

moeders zich niet meer als ongehuwde moeders beschouwen,

maar een vorm van samenleven hebben gevonden die vergelijk-

baar is met die van gehuwde of samenwonende vrouwen die een

kind hebben binnen de permanente relatie met een man.

In het verlengde van het voorafgaande hebben wij ons in het

onderzoek de vraag gesteld naar de mate waarin de ongehuwde

moeder deel uitmaakt van praat-, werk- of actiegroepen. Het

onderzoek toonde aan dat onze respondenten zelden deel uit-

maken van dit soort groepen. Slechts 8 vrouwen (5 alleen-

staande en 3 niet-alleenstaande) gaven te kennen dat zij lid

van zo'n groep zijn, en nog 11 anderen zeiden  ooit lid te

zijn geweest. Dat betekent dat slechts ongeveer 12% wel eens

contact met zo'n groep heeft onderhouden, en dat het deel-

nemingspercentage op het moment van onderzoek nog maar 5

bedraagt. Onder degenen die geen lid zijn of die het geweest

zijn, is de behoefte aan participatie aan een praat-, werk-

of actiegroep niet erg groot. In lichte mate vormen de al-·

leenstaande vrouwen daarop een uitzondering. Tabel 5.16.
(pag. 219) laat dit zien.

Ruim 80% geeft te kennen geen behoefte te hebben aan het

lidmaatschap van een praat-, werk- of actiegroep. Toch is
er onder de alleenstaande ongehuwde moeders een niet onaan-

zienlijke minderheid van 21% die zegt participatie aan een

hier bedoelde groep op prijs te stellen.
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Tabel 5.16.: Indien geen (ex-)lid van praat-, werk- of ac-
tiegroep: antwoord van resp. op de vraag: "Heeft
U behoefte aan zo'n groep ?"; en: al dan niet-

alleenstaand zijn.

Alleenstaanden Niet-alleenstaanden Totaal
t.t.v. follow-up   t.t.v. follow-up

ja, behoefte 21                   12                 16

nee, geen
behoefte 79 88                84

Totaal 100 100 100

N =135
N.v.t.: 19 resp. die (ex-)lid zijn.

5.4. Ongehuwde moeders en hun patroon van vrijetildsbeste-

ding

5.4.1. Inleiding

In deze paragraaf zal vooral aan de orde komen op welke wijze

de ongehuwd zwanger geworden vrouw haar vrije tijd door-

brengt na de geboorte van haar kind. Dat de vrije tijd een

belangrijke factor is in het menselijk leven, maakt Cammaer
(21) duidelijk, wanneer hij opmerkt: "Het vrijetijdsleven

vormt de brug tussen gezin en volwassen maatschappij. Het

is een experimenteerveld van sociale relaties (verhoudingen

tot leeftijdsgenoten, tot het andere geslacht, tot vorige

generaties enz.) waarin men vrijblijvend en zonder volle

verantwoordelijkheid verschillende rollen en houdingen van

het volwassen leven kan uitproberen".

Hoewel dit citaat vooral van toepassing is op de situatie van

de jeugd, is het duidelijk dat de betekenis van de vrije tijd

ook voor andere leeftijdsgroepen zeer aanzienlijk is. Cam-

maer: "..... het is slechts door de ontwikkeling van onze
technische wereld in de twintigste eeuw dat de vrije tijd
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een belangrijk deel geworden is van het leven van de mens,

zowel voor het kind als voor de volwassene, zodat de zorg

die aan de vrijetijdsbesteding gegeven wordt, mee bepaalt

in welke mate men een volwaardig mens wordt". En Kaplan

formuleert aldus: " . . . . . leisure is antithetic  to  work  as

an economic function, a pleasant expectation and recollec-
tion, a minimum of involuntary social role obligations, a

psychological perception of freedom, a close relation to
values of the culture, the inclusion of an entire range

from inconsequence and insignificance to weightness and

importance, and often, but not necessarily an activity,

characterized by the element of play" (22).

5.4.2. Participatie aan het sociale leven; patroon van vrije-

tijdsbesteding

Wij hebben aan onze respondenten een lijst voorgelegd van

mogelijke activiteiten die men in zijn vrije tijd kan doen.

Antwoordmogelijkheden voor de respondenten waren: "nooit",
"een  enkele keer", "tamelijk regelmatig"  en "vaak". Omdat

in het intake-onderzoek eenzelfde lijst door de respondenten

werd ingevuld, is het thans mogelijk na te gaan welke ver-

anderingen er in het patroon van vrijetijdsbesteding zijn

opgetreden, wanneer men deze op het tijdstip van de follow-

up vergelijkt met die in de periode van v66r de zwanger-

schap. Tabel 5.17. heeft betrekking op de periode waarin

de follow-up plaats vond; via tabel 5.18. kunnen verande-

ringen tussen beide genoemde perioden worden opgespoord; en
in tabel 5.19. tenslotte zijn gemiddelde participatie-cij-

fers berekend op beide tijdstippen. Het geheel vindt een

plaats binnen onze notie van de objectieve sociale isolatie.

De tabellen 5.17. tot en met 5.19. hebben betrekking op vor-

men van objectieve sociale participatie van ongehuwde moe-

ders. Meest opvallend is het feit (tabel 5.19.) dat het ge-
middelde participatieniveau tussen het moment van intake en
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Tabel 5.17.: Antwoord van resp. op de vraag: "Hoe vaak gaat

U naar ..... ?"; en: al dan niet-alleenstaand

zijn; en: leeftijd (t.t.v. follow-up) (*).

Alleen- Niet-al- < 21 321 Totaal
staand leenstaand

Vriendin thuis 2,87 2,49 2,75 2,53 2,68
Vriend thuis 2,08 1,66 1,90 1,80 1,87

Buiten (straat,
park) 3,91 3,52 3,59 3,98 3,71

Sport kijken 2,00 1,70 1,83 1,90 1,85

Zelf aan sport doen 1,55 1,53 1,63 1,35 1,54

Dansgelegenheid 2,17 1,70 1,97 1,86 1,94

Cafd, snackbar 2,14 1,92 2,20 1,76 2,03

Schouwburg, museum 1,61 1,56 1,49 1,80 1,58

Vereniging, club 1,51 1,48 1,53 1,41 1,49

Fuif, feest 2,21 2,47 2,43 2,14 2,34

N = 77 N = 77 N=105 N = 49 N =154

van follow-up een daling heeft ondergaan. Voor alle onder-

scheiden subgroeperingen - voor alleenstaanden zowel als

voor niet-alleenstaanden, voor jongeren zowel als voor ou-

deren - geldt, dat er sprake is van een iets grotere objec-
tieve sociale isolering.

In de tabellen 5.17. en 5.18. worden soorten en activiteiten

onderscheiden. Tabel 5.17. behandelt de frequentie van elke

activiteit afzonderlijk ten tijde van het follow-up-onderzoek,

terwijl tabel 5.18. inzicht verschaft in de rangorde van be-

langrijkheid, dat wil zeggen in de mate waarin de responden-

(R) Gemiddelde participatie-cijfers per activiteit. Antwoord-
mogelijkheden op het enquate-formulier waren: nooit, en-
kele keer, tamelijk regelmatig en vaak. Participatie-
cijfers zijn berekend volgens een puntensysteem dat 5
punten toekent aan het antwoord "vaak", en 1 aan het ant-
woord "nooit" ; overige categoriean scoren daar tussen-
in.
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Tabel 5.18.: Rangvolgorde, die weergeeft het relatieve be-

lang van de betreffende activiteit temidden van

de overige. Afzonderlijk voor intake en follow-

up; en: al dan niet-alleenstaand; en: leeftijd.

Alleens. Niet-al. < 21
)/

21 Totaal

int.f.u. int.f.u. int.f.u. int.f.u. int.f.u.

Vriendin thuis 1/2 2    2   2    2 2 1 2 2 2
Vriend thuis 4 6 473 6    6/7 6/7  3   6

Buiten (straat,
park) 5 1 7 1 7 1 2 1 6 1

Sport kijken 9 7 9   5/6  9 7 8/9 4 9     7

Zelf aan
sport doen 3 9 6 9 5 8 3  10   4  9

Dansgelegen-
heid 1/2 4 1   5/6 1 5 4 5 1       5

Cafa, snack-
bar 7 5 3 4 4 4 5 8 5 4

Schouwburg,
museum 10   8 8 8   10  10    6/7 6/7 10   8

Vereniging,
club 8  10   10  10 8 9    8/9 9 8  10

Fuif, feest 6 3 5363 10 3 7     3

N = 77   N = 77 N =105   N = 49 N =154

Tabel 5.19.: Totale gemiddelde participatie-cijfers; en: al

dan niet alleenstaand zijn; en: leeftijd. (V66r

de zwangerschap (= intake) en t.t.v. de follow-

Up)  (A).

Alleen- Niet-al- < 21 k/21 Totaal
staand leenstaand

V66r zwangerschap 2,59 2,49 2,51 2,62 2,54

Follow-up 2,20 2,00 2,13 2,04 2,10

(*) Het gemiddeld participatie-cijfer stelt voor: het quo-
tiont van de som van frequenties van alle activiteiten
en het aantal respondenten.
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ten participeren aan de onderscheiden activiteiten en ten

tijde van het onderzoek-intake bleek de dancing op hen
- toen bijna allen nog ongehuwde en alleenstaande vrouwen

en meisjes - de meeste aantrekkingskracht uit te oefenen.
Bij de follow-up neemt de dancing pas de vijfde plaats in.

Als meept belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding wordt
dan aangemerkt het verblijf in de buitenlucht, wat inhoudt

dat de moeder met haar kind gaat wandelen, op straat of in

het park. Het bezoeken van een vriendin blijft op de tweede

plaats staan.

Naast de reeds vermelde vermindering van participatie over

de hele linie, valt het verder op dat het vooral de activi-

teiten zijn die zich afspelen in openbare gelegenheden, Of

die welke in club- of verenigingsverband worden bedreven

(aan sport doen, lidmaatschap van club of vereniging), die

minder in de belangstelling staan. Het lijkt erop dat de

voornaamste bezigheden van onze respondenten zich op een

meer kleinschalig niveau zijn gaan afspelen dan v66r de

zwangerschap het geval was.

Wat betreft de volgorde waarin aan activiteiten wordt ge-

participeerd zijn er weinig verschillen tussen alleenstaande

en niet-alleenstaande vrouwen; de rangorde (zie tabel 5.18.)

is nagenoeg identiek. Wel opvallend is het feit dat het

participatie-niveau van alleenstaanden met betrekking tot

bijna alle activiteiten hoger ligt dan dat van vrouwen die

intussen gehuwd zijn of samenwonen. Dit gegeven sluit aan

bij de bevindingen van voorafgaande paragrafen waar werd

opgemerkt dat alleenstaande vrouwen vaker participeren aan

activiteiten buiten het eigen gezin, omdat er geen vaste

partner aanwezig is.

5.5. Aspecten van subjectieve sociale isolatie

5.5.1. Inleiding

Tot slot van dit hoofdstuk over de sociale participatie van
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ongehuwde moeders wordt een tweetal clusters van variabelen

in beschouwing genomen die zijn onder te brengen onder de

gemeenschappelijke noemer van de subjectieve sociale isola-

tie. Eerder in dit hoofdstuk werd gesteld dat wij ons met

betrekking tot definiiring en operationalisering van de so-

ciale isolatie mede zouden aansluiten bij de opvattingen

daaromtrent van De Jong-Gierveld. Voor wat betreft de sub-

jectieve component daarvan zou dit impliceren dat dient te

worden nagegaan in hoeverre er bij de betrokken individuen

sprake is van gevoelens van eenzaamheid. De Jong-Gierveld

ontwierp daarvoor een schaal met 6 items. Wij hebben in

onze studie deze schaal overgenomen en de items voorgelegd

aan onze respondenten.

Daarnaast wordt het begrip subjectieve sociale isolatie be-

licht in een enigszins andere dimensie en wel via introduc-

tie van het begrip discriminatie. De eenzaamheidsschaal van

De Jong-Gierveld stelt de respondenten in de gelegenheid aan

te geven in hoeverre zij van mening zijn buitenstaanders te

zijn, niet betrokken te zijn bij het maatschappelijk gebeu-

ren. Via het begrip discriminatie worden de respondenten
uitgenodigd tot uiting te brengen in hoeverre zij de mening

zijn toegedaan dat de samenleving een rol speelt in het pro-

ces van sociale isolering. Men kan het aldus weergeven: de

eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld geeft antwoord op

de vraag of de ongehuwde moeder het gevoel heeft buitenspel

te staan, terwijl de discriminatieschaal aangeeft in hoe-

verre bij haar de overtuiging heeft postgevat dat zij door

de samenleving buitenspel gezet wordt.

Met betrekking tot het begrip discriminatie merken wij

vooraf het volgende op. Nelemans maakt een onderscheid
tussen discriminatie in pejoratieve en in neutrale zin. In

het normale spraakgebruik wordt aan het begrip discriminatie

een pejoratieve betekenis toegekend. Het begrip houdt in,
dat

1.   aan een aantal leden van een samenleving een etiket
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wordt toegekend;

2.   de etiketdragers geconfronteerd worden met een aparte

behandeling;

3.   een behandeling, die gebaseerd is op negatief geladen
vooroordelen.

De term' "vooroordeel" omschrijft Nelemans dan als "die -

meestal negatief gewaardeerde - opvattingen over geotiket-
teerde categorieon van mensen, waarbij de leden van de ge-

etiketteerde categorie - ten gevolge van het stereotiepe

beeld dat de niet-leden over hen gevormd hebben - bepaalde

zeer ongenuanceerde en veralgemeniseerde gevoelens, hou-

dingen en kenmerken toegeschreven krijgen die niet bewezen

zijn en die, zelfs als de bevooroordeelden de met het ste-

reotiepe beeld in strijd zijnde kennis en ervaring opdoen,
niet of moeilijk te corrigeren zijn"  (23) .

5.5.2. Eenzaamheid en discriminatie

Op deze plaats luidt onze vraagstelling, in hoeverre onge-

huwde moeders subjectief geisoleerd raken. Subjectieve so-

ciale isolatie wordt geIndiceerd door de vraag naar de mate

waarin gevoelens van eenzaamheid en alleen-staan aanwezig

zijn (De Jong-Gierveld), en door de vraag naar de mate waar-

in de respondenten van mening zijn dat zij worden gediscri-

mineerd als gevolg van hun ongehuwd moederschap. De ant-

woordpatronen op de voorgelegde uitspraken vertonen het

beeld, zoals dat in de tabellen 5.20. tot en met 5.23. naar
voren komt.

Tabel 5.20. bevat een vijftal items die tezamen een schaal

vormen voor de mate waarin de respondenten van mening zijn
dat de wijze waarop in onze samenleving ongehuwde moeders

in het algemeen bejegend worden, wordt gekenmerkt door de

aanwezigheid van tekenen van discriminatie. Over de 5 items

is een somscore berekend. Met behulp van een associatie-maat
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Tabel 5.20.: Antwoord van resp. op een 5-tal items betref-

fende discriminatie van ongehuwde moeders; de

mate van samenhang van ieder item afzonderlijk

met de somscore (SS-discriminatie).

Item-totaal Alleen- Niet-al- < 21 >,21 Totaal
correlatie staanden leenstaan-
(gamma) den

'Een ongehuwde moeder
heeft het in Nederland
erg moeilijk" .885 53 42 47     49      47
"Door de overheid wor-
den er voor de o.m.
voldoende voorzienin-
gen getroffen" -.801         40         48        42     49      44

"Men kan zeggen dat de
o.m. in Nederland wordt
gediscrimineerd" .929 56 42        51 43 49

"Een o.m. heeft het in
Nederland niet moeilijk-
er dan andere alleen-
staande vrouwen met
kinderen" -.742 65         71        71     61      68
"De laatste jaren is het
klimaat voor de o.m.
aan het verbeteren" -.645         92         91        91     92      92

"Ik heb persoonlijk wel
eens ondervonden dat
ik word (werd) gedis-
crimineerd omdat ik een
ongehuwde moeder ben
(was) I

(M) 47 47        51     37      47

(gE) Item niet in discriminatie-schaal opgenomen. N =154

(gamma) (24) is aangegeven welke de samenhang is tussen elk

item afzonderlijk en de somscore van de 5 items: "SS-discri-

minatie". Alle gamma's zijn voldoende hoog om ertoe te kun-

nen besluiten dat de gepresenteerde items inderdaad een
schaal vormen.

Direct daarop aansluitend hebben we ons de vraag gesteld in

hoeverre de ongehuwde moeders persoonlijk hebben ervaren dat

zij werden gediscrimineerd omdat zij ongehuwde moeder waren.
Tabel 5.21. geeft tevens informatie over het al dan niet be-

staan van een relatie tussen dit persoonlijk ervaren van
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Tabel 5.21.: Antwoord van resp. op item: "Ik heb persoonlijk

wel eens ondervonden dat ik word (werd) gedis-

crimineerd omdat ik een ongehuwde moeder ben

(was)"; en: SS-discriminatie (dichotomisering
bij de mediaan).

Pers.ervaring discriminatie Totaal

ja              nee

SS-discriminatie-laag
(= ongunstig beeld)       71 51 61

SS-discriminatie-hoog
(= gunstig beeld) 29                49         39

Totaal 100 100 100

N =152

N.v. t.: 2 resp. die op onafhankelijke variabele antwoordden
met:   "weet  niet".

discriminatie en de opvattingen daarover in het algemeen.

In tabel 5.20. zijn enkele opvattingen weergegeven die onge-

huwde moeders kunnen koesteren ten aanzien van de groepering

waarvan zij zelf deel uitmaken, of uitgemaakt hebben. Over

het geheel genomen hebben de ten tijde van het onderzoek nog

alleenstaande vrouwen een ongunstiger beeld van de situatie

waarin ongehuwde moeders verkeren, dan degenen die gehuwd

zijn of samenwonend. Meer dan de helft van de alleenstaanden

is van mening dat de ongehuwde moeder het in Nederland erg

moeilijk heeft; dat er onvoldoende voorzieningen getroffen

worden door de overheid (bijna 60% vindt dat); en dat de

ongehuwde moeder in Nederland wordt gediscrimineerd. Wel

zijn de meeste respondenten de overtuiging toegedaan dat

hun situatie zeer wel vergelijkbaar is met die van andere

alleenstaande vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid: 68%

(de cijfers voor alleen- en niet-alleenstaanden lopen slechts

weinig uiteen) beoordeelt de problemen waarvoor deze groepe-
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ring zich geplaatst ziet als gelijkwaardig aan die van de

ongehuwde moeder. Dat de laatste jaren het klimaat voor de

ongehuwde moeder aan het verbeteren is, is een opvatting

die door bijna iedereen wordt gedeeld.

lets minder dan de helft van het totale aantal respondenten
(47%) heeft uitingen van discriminatie aan den lijve onder-

vonden. Overigens zij opgemerkt dat dit niet zo'n "hard"

gegeven is als men op het eerste gehoor geneigd zou zijn te

denken. Ook de persoonlijke ervaring van discriminatie is

een kwestie van interpretatie: de ene ongehuwde moeder kan

in dit opzicht gevoeliger zijn dan de andere. Belangrijk,

nochtans, voor het zich al dan niet welbevinden van de per-
soon is de vraag of bepaalde vormen van omgaan met ongehuw-

de moeders door haarzelf als discriminerend worden ervaren,
of niet. Alleenstaanden maken ongeveer even vaak melding van

een discriminatoire behandeling als niet-alleenstaanden. Wat
betreft de variabele "leeftijd" is er w&1 verschil waar-
neembaar: jongeren doen vaker ervaringen van discriminatie

op dan ouderen. Dit kan samenhangen met de meer onafhanke-

lijke positie waarin ouderen zich vaker bevinden dan jonge-

ren (ouderen wonen bijvoorbeeld minder vaak bij de eigen

ouders in). Tabel 5.21. toont aan dat er een significant
verband bestaat tussen persoonlijk ervaren discriminatie en

de mate waarin ongehuwde moeders van mening zijn dat de

groepering waartoe zij zelf behoren, in Nederland wordt ge-
discrimineerd (dit laatste berekend aan de hand van een

schaalscore over de 5 items die tezamen de discriminatie-

schaal vormen). De richting van het verband is echter niet

duidelijk. Want is het nu zo, dat ongehuwde moeders een on-

gunstig beeld hebben van de situatie van de ongehuwde moe-

der omdat zij persoonlijk hebben ervaren gediscrimineerd te

worden; 6f is het zo, dat zij een ongunstig beeld hebben

van deze situatie, en dat zij daardoor eerder bepaalde be-
jegeningen van anderen ten opzichte van hen als uitingen

van discriminatie interpreteren ?
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Tabel 5.22.: Antwoord van resp. op een zestal items, die tezamen de eenzaamheidsschaal

vormen van De Jong-Gierveld; en: al dan niet alleenstaand zijn; en: leeftijd;
en: item-totaal-correlatie. Vergelijking met het onderzoek van De Jong-
Gierveld.

Correlatie Alleen- Niet-al- < 21 >/ 21 Totaal Ongehuw- gehuwde
item-totaal staanden leenstaan- de vrou- vrouwen

(gamma) den wen (*) (*)

1. Uiteindelijk moet je de
moeilijke dingen toch
alleen verwerken .742 87         62        70     86     75      81        78

2. Echte vrienden zijn
moeilijk te vinden .748        71         66        73     59     69·      66        75

3. Ik voel mij wel eens
eenzaam .867        73         35        51     59     54      49        43

4. Ik vind het moeilijk om
duurzame contacten te
leggen .823        46         36        46     31 41 41 40

5. Soms heb ik het idee dat
je uiteindelijk toch al-
leen staat in de wereld .909        60 27 45 41     44      44        33

6. Als het erop aankomt be-
kommert zich bijna nie-
mand om je .782 25 22        24     22     23      16        20

N =154

N
N
Ce (A) Gegevens van De Jong-Gierveld, J., De ongehuwden, Alphen aan den Rijn, 1969.



Met betrekking tot de schaal van subjectieve sociale iso-

latie zijn bewerkingen uitgevoerd die met die van bovenstaan-

de schaal (voor discriminatie) overeenkomen. Wij presenteren

de tabellen 5.22. en tabel 5.23. (voor tabel 5.22. zie vorige
pagina).

Tabel 5.23.: Antwoord van resp. op item: "Ik heb persoonlijk

wel eens ondervonden dat ik word (werd) gedis-

crimineerd omdat ik een ongehuwde moeder ben

(was)"; en: SS-subjectieve sociale isolatie

(dichotomisering bij de mediaan).

Pers. ervaring discriminatie Totaal

ja             nee

SS-subj.sociale
isolatie-laag
(= hoge mate van
isolatie) 57                35          45

SS-subj.sociale
isolatie-hoog
(= mindere mate van
isolatie) 43 65 55

Totaal 100 100 100

N =152

N.v.t.: 2 resp. "weet niet".

Naar aanleiding van het gepresenteerde in tabel 5.22. kan

worden vastgesteld dat de 6 aan de respondenten voorgelegde

items een hoge mate van samenhang vertonen met de totaal-

score op de 6 items: de laagste gamma vertegenwoordigt nog

een waarde van .742. Derhalve is het gerechtvaardigd te

spreken van een schaal voor subjectieve sociale isolatie,

ofwel van een eenzaamheidsschaal (zoals De Jong-Gierveld

doet). Ter vergelijking zijn in de laatste twee kolommen
van tabel 5.22. de resultaten weergegeven van het onderzoek

van De Jong-Gierveld, voor zover die betrekking hebben op
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de eenzaamheidsgevoelens van gehuwde en ongehuwde vrouwen.

Het verschil in subjectieve sociale isolatie tussen deze
beide groeperingen blijkt zeer gering. Legt men daarnaast

de cijfers van onze onderzoekspopulatie als geheel, dan

blijken deze daar nauwelijks van af te wijken: men vindt

hetzelfde patroon terug, en ook de intensiteit van de een-

zaamheidsgevoelens ligt op hetzelfde niveau. Betrekken we
echter het al dan niet alleenstaand-zijn van de ongehuwde

moeder in de beschouwing, dan treden toch wel enkele bij-
zonderheden naar voren. Wanneer we een verschil tussen sub-

groepen van minimaal 10% aanmerken als een significant ver-

schil, dan blijken alleenstaanden op 3 van de 6 items sig-
nificant hoger te scoren; en wel juist op die items waarin

het woord "eenzaam" of "alleen" voorkomt. Alleenstaande

ongehuwde moeders zijn derhalve relatief vaak subjectief

geisoleerd: zij scoren hoger op de eenzaamheidsschaal dan

niet-alleenstaande ongehuwde moeders en ook hoger dan de

ongehuwde vrouwen uit het onderzoek van De Jong-Gierveld.

Daarentegen scoren niet-alleenstaande ongehuwde moeders

iets minder hoog op deze schaal dan de gehuwde vrouwen uit

genoemde onderzoekspopulatie.

In tabel 5.23. treft men een beeld aan dat analoog is aan

dat van tabel 5.21. De vraag of men al dan niet persoonlijk

de ervaring heeft opgedaan als ongehuwde moeder te zijn ge-

discrimineerd, vertoont een significante samenhang met de

intensiteit van eenzaamheidsgevoelens. Opnieuw blijft echter

de vraag naar de richting van de samenhang onbeantwoord.

5.6. Besluit
------------

Centraal in dit hoofdstuk stond de vraag, in hoeverre onge-
huwd moederschap leidt tot vormen van objectieve en subjec-

tieve isolatie. De objectieve isolatie is gemeten door bij

de respondenten te informeren naar de frequentie van hun
contact met verschillende groepen en personen uit de directe
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en  de indirecte omgeving: ouders, broers en zussen, vrien-
den en vriendinnen, kennissen, buurtgenoten en verdere fa-

milieleden, andere alleenstaande ouders, praat-, actie- en

werkgroepen. Bovendien werd per respondente een gemiddelde

participatiecijfer berekend voor de mate waarin zij deel-

neemt aan activiteiten in de sfeer van de vrije-tijdsbe-

steding. De situatie ten tijde van het follow-up-onderzoek

werd vergeleken met die ten tijde van de intake. De conclu-

sie kan luiden dat er sprake is van een verminderde objec-

tieve participatie bij het follow-up-onderzoek en dat dit

geldt voor alleenstaande &n voor niet-alleenstaande vrouwen.

Ten aanzien van de subjectieve dimensie van het begrip so-

ciale participatie zijn daarentegen w&1 verschillen aan-
wijsbaar tussen alleenstaanden en niet-alleenstaanden. Al-

leenstaanden voelen zich significant vaker subjectief ge-
isoleerd dan niet-alleenstaanden: het ontbreken van contact

met een "beste vriendin" en met andere vrienden en vrien-

dinnen wordt door alleenstaanden vaker dan door niet-alleen-

staanden als een gemis ervaren. Alleenstaanden voelen zich

ook vaker eenzaam en hebben meer het gevoel als groep te

worden gediscrimineerd. De laatste bevinding is op te vatten

als een aanwijzing dat zich voor inmiddels gehuwde of samen-
wonende vrouwen in meerdere mate dan voor alleenstaande

ongehuwde moeders een de-etikatteringsproces in gang heeft

gezet. Ook het feit dat alleenstaanden zich meer dan niet-

alleenstaanden orienteren op andere alleenstaande ouders

wijst daar op.

Ongeveer 50% van de respondenten is van mening dat de on-
gehuwde moeder in Nederland wordt gediscrimineerd. lets min-

der dan de helft heeft persoonlijk wel eens ervaren gedis-
crimineerd te zijn vanwege het ongehuwd moederschap.
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HOOFDSTUK 6: ONGEHUWDE MOEDERS, HUN KIND EN DE NATUURLIJKE
VADER

6,11_Inleiding

Wanneer in een huwelijk het kind zijn intrede heeft gedaan,

vormt de mate waarin de ouders erin slagen dit kind te voe-
ren tot een adequate socialisatie, een zeer belangrijke maat-

staf - zowel voor de omgeving als voor de ouders zelf -

waar het gaat om een beoordeling van de kwaliteit van het

huwelijk. Men kan zich voorstellen dat ouders die in dit op-

zicht falen, daarmee ook hun huwelijk als minder geslaagd

beschouwen. Vaak wordt het - vermeende ? - belang van het

kind zodanig voorop gesteld dat partners die elkaar weinig
meer te bieden hebben, desondanks hun verbintenis instand-
houden   (1 ) .
Ten aanzien van het gezin waarin de vader - of de moeder -

afwezig is bestaan een aantal hardnekkige misvattingen met
betrekking tot het negatieve effect dat deze afwezigheid

zou hebben op de kinderen uit deze gezinnen. Zo zouden hun

leerprestaties op school nadelig worden beinvloed; onder hen

zou een hogere frequentie van delinquent gedrag voorkomen;

en voor de jongens uit vaderloze gezinnen zouden er proble-

men bestaan in verband met de ontwikkeling van hun "manne-
lijke identiteit".

In hoeverre worden deze beweringen ondersteund door de re-
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sultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek ? Herzog en

Sudia brachten in 1968 dit thema naar voren op de jaarlijkse

vergadering van de National Conference on Social Welfare in

San Francisco, in uitgebreider versie in 1970 uitgegeven
als publicatie van het U.S. Department of Health, Education

and Welfare (2). Het werkstuk is gebaseerd op de analyse van

59 studies op het terrein van het vaderloze gezin, verricht

vanaf ongeveer het jaar 1950. Hoewel de auteurs vaak zeer

omzichtig formuleren kan er over de strekking van hun betoog

weinig misverstand bestaan. Het volgende citaat moge dit

voorzichtige woordgebruik illustreren; de vrees ervan be-

ticht te worden afbreuk te willen doen aan gevestigde opvat-

tingen over huwelijk en gezin klinkt er duidelijk in door.

"Let it be clear at the outset that, other things being
equal, we believe a two-parent home is more likely to be

better for a child than a one-parent home". Deze geloofs-

belijdenis ontvangt in het stuk verder geen enkele onder-

steuning meer. Intussen dragen de auteurs wel zoveel mate-

riaal aan dat de onderzoekingen die de klassieke visie

ondersteunen, ondergraaft, dat de conclusie daaruit minstens

mag zijn dat er nog geen definitief antwoord op het gestelde
probleem te geven is. In ons land komt Terpstra-Wapenaar na

bestudering van een aantal studies tot eenzelfde conclusie:
"Er kan geen duidelijk antwoord gegeven worden op de vraag

wat het effect van vaderloosheid is op kinderen ..... en in

ieder geval (zijn) er geen dramatische verschillen" (3).

De bezwaren die worden ingebracht tegen het in dit verband

verrichte onderzoek, zijn van verschillende aard.

a.   Bezwaren van methodisch-technische aard. Onderzoekingen

zijn vaak slecht van opzet: de samenstelling van de on-

derzoekspopulatie blijft in het vage; de meetinstru-

menten zijn dubieus; van contr61egroepen is geen sprake.
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b.   Overige variabelen worden vaak onvoldoende onder con-
tr6le gehouden, zodat geconstateerde samenhangen wel

eens schijn-samenhangen zouden kunnen zijn, terwijl
andere variabelen met wellicht meer recht en reden als

verklarende variabelen zouden moeten worden opgenomen

(4). Vaak is men geneigd om aan-ouder-gezinnen te be-

schouwen als behorende tot een eenduidige categorie.
Met de kwalificatie "vaderloos" wordt al te snel aan-

genomen dat men de meest invloedrijke verklarende va-

riabele heeft gevonden. Bij nadere beschouwing echter

zal er een grote variatie blijken te bestaan met be-
trekking tot het functioneren van en het klimaat binnen

deze gezinnen. Aldous (5) wijst erop dat variabelen als

socio-economische status, duur van afwezigheid van de

vader, de aan- of afwezigheid van een vader-substituut

en de houding van de moeder ten opzichte van de afwezige
vader, vaak niet worden gecontr6leerd. Waar Thomes (6)

de socio-economische status wel constant houdt (zij be-

perkt zich in haar onderzoek tot het lage socio-econo-

mische stratum) besluit zij tot "many similarities and

few differences" ten aanzien van variabelen als: op-

vatting over de rol van de ouders, houding en gevoelens
ten opzichte van overige gezinsleden, frequentie en

aard van de verhouding tot leeftijdgenoten, en zelf-

beeld. Zowel Aldous als Thomes wijzen erop dat de socio-

economische status als onafhankelijke variabele vaak

meer zal discrimineren dan het hanteren als zodanig van
de aan- of afwezigheid van de vader. Evenmin als "de"

ongehuwde moeder bestaat, bestaat er zoiets als een

genus van onvolledige gezinnen, waarvan elk specimen
dezelfde kenmerken zou vertonen.

C. Genoemd werd het begrip "ontwikkeling van een manne-

lijke identiteit" als &6n van de items waarop onder-

zoekers van het vaderloze gezin vrij frequent zijn in-
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gegaan. Hoewel Herzog en Sudia wel oog hebben voor en-

kele methodisch-technische problemen rond het hanteren

van dit begrip (definioring, validiteit), raken zij

niet de kern van de zaak. Want: gesteld al dat het

mogelijk zou zijn een ideaaltypisch model te constru-

eren voor masculien en feminien rolgedrag, welke con-

clusie zou men dan moeten verbinden aan het afwijken

van het stereotiepe beeld ? Zijn jongens die niet geheel

beantwoorden aan het mannelijke ideaalbeeld daarmee

gediskwalificeerd ? Immers, dat is vaak de achterliggen-

de gedachte: anders, afwijkend functioneren is per de-

finitie inadequaat functioneren. Wij zetten een vraag-
teken achter de pejoratieve kwalificaties die Bach (7)

en Sears (8) toekennen aan jongens uit vaderloze gezin-

nen, waar zij deze karakteriseren als "somewhat effe-
minate" en "lacking in aggression".

d.   Gesteld dat ten aanzien van bepaalde afhankelijke vari-

abelen een vergelijking tussen kinderen uit volledige

en uit onvolledige gezinnen w&1 significante verschil-
len te zien zou geven en wel ten nadele van de kinderen

uit het onvolledige gezin, dan zou de vraag zich voor-

doen of individuen daardoor in hun verdere leven blij-

vend getekend zouden zijn. Door het nagenoeg ontbreken

van follow-up studies is het thans niet mogelijk na te

gaan in hoeverre geconstateerde nadelige effecten van

gezinsonvolledigheid op de langere termijn wellicht

zouden verdwijnen,- of juist tot nog ongewenster vor-
men zouden. uitgroeien.

Onze conclusie is, dat - hoewel het tot nu toe verrichte

onderzoek niet uitputtend is geweest - er geen overtuigende

argumenten zijn voor de stelling als zou het kind uit het
6&n-ouder-gezin in enig opzicht meer problematisch zijn dan

het kind uit wat het normale gezin genoemd wordt. "The two-
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parents system has  its own pathology", merkt LeMasters  (9)
op en wie op de hoogte is van het werk van auteurs als

Laing, Cooper, Satir, Haley en anderen uit de sfeer van de
gezinstherapie, zal dit kunnen beamen (10). Is &6n ouder

te weinig, zo kan men zich afvragen: "Who decided that two
parents was the proper number ? Biologically this is natu-

rally enough, but this does not prove its social rightness"
(1 1) .E n  ook de vraag  of twee ouders voldoende  zijn  is  een
legitieme:  "Are two parents enough ? . . . . . in almost every

human society more than two adults are involved in the so-
cialization of the child"  (12) .

De constatering van Schorr (13) dat het een-ouder-gezin in

de Verenigde Staten overgerepresenteerd is binnen die groe-

peringen van de samenleving die o.a. worden gekenmerkt door

armoede en door het feit dat zij overheidssteun moeten ont-

vangen, voert LeMasters tot de uitspraak, dat dit niet be-

wijst dat deze gezinnen per definitie dysfunctioneel zijn:
"it merely proves that our economic, political and social

welfare systems are not properly organized to provide an
adequate standard of living for the one-parent family"  (14) .
Men kan het een-ouder-gezin beschouwen als een normale va-

riatie binnen het rijk-geschakeerde geheel van mogelijke

samenlevingsvormen. Het minste wat men kan doen is, deze
variatie te accepteren en haar de kans te geven haar eigen

mogelijkheden tot ontplooiing te brengen. Herzog en Sudia

tenslotte: "But it is possible to ease at least some of the

mother's burdens, economic and social, if not psychological.
And this may be the most direct and effective means of

opening a pathway to fuller development and more life satis-
faction for her children" (15).
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6.2. Evaluatie van de moeder-kind relatie

6.2.1. Inleiding

Het probleem dat in de inleiding tot dit hoofdstuk aan de

orde werd gesteld en waarin werd ingegaan op de mogelijke
effecten van het opgroeien in een 6&n-ouder-gezin op de

vorming van het opgroeiende individu uit dit gezin, kan in

ons onderzoek geen vervolg krijgen in de zin van een toet-

sing van aldaar gepresenteerde opvattingen en veronderstel-

lingen. Aard en opzet van het door ons verrichte onderzoek

zijn zodanig dat de poging om te komen tot een uitspraak

over de kwaliteit van de verzorging en de opvoeding die het

kind van de ongehuwde moeder ten deel vallen, bij voorbaat

gedoemd zou zijn te mislukken. Zo zijn, bijvoorbeeld, onze

respondenten de moeders van de kinderen, niet de kinderen

zelf; contr61egroepen van kinderen uit twee-ouder-gezinnen

zouden moeten worden geformeerd; om niet te spreken over de
fundamentele vraag of het mogelijk zou zijn te komen tot een

bevredigende defini@ring en operationalisering van hetgeen
onder een kwalitatief goede opvoeding zou moeten worden ver-

staan.

Men kan stellen dat de vraagstelling in het onderhavige on-

derzoek meer gericht is op verzorgende dan op opvoedende

aspecten van de moeder-kind relatie. Het centraal stellen

van de verzorgende aspecten hangt direct samen met het bre-
dere kader waarin dit hoofdstuk over het kind van de onge-

huwde moeder dient te worden geplaatst. Dit kader wordt

gevormd door de· in een vorig hoofdstuk ontwikkelde concep-
tie van het rolconflict waarin de vrouw verwikkeld kan zijn.

Daar werd de verzorging van het kind opgevoerd als een van
de rollen die de vrouw te vervullen heeft en die kan con-

flicteren met rolaspecten die verbonden zijn aan het kost-

winnerschap en aan haar participatie aan het sociale leven.
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E&n vraag nochtans is in het onderzoek opgenomen die raak-

punten heeft met het kwalitatieve aspect van de moeder-kind
relatie. Het betreft hier de evaluatie van de beslissing

die de vrouw met betrekking tot haar kind genomen heeft.
Daarop wordt allereerst ingegaan, waarna in twee volgende

paragrafen respectievelijk de aandacht wordt gevestigd op de

plaats(en) waar het kind wordt verzorgd en op de eventuele
relatie die er bestaat tussen de natuurlijke vader en het kind.

6.2.2. Evaluatie van de beslissing m.b.t. het kind

Reed en Latimer (16) stellen aan hun respondenten - alleen

vrouwen die geen afstand deden van hun kind - de vraag, of

zij - wanneer zij opnieuw gesteld zouden worden voor de
keuze om afstand te doen of niet - opnieuw dezelfde beslis-

sing zouden nemen. Verreweg de meesten (86%) geven te kennen

dat zij deze beslissing weer zouden nemen.

Aan onze respondenten werd dezelfde vraag voorgelegd. Het

antwoordpatroon ziet er aldus uit.

Tabel 6.1.: Antwoord van resp. op de vraag: "Stel dat U nu
voor de eerste keer ongehuwd zwanger zou worden,

wat zou U dan doen ? Zou U abortus proberen te

verkrijgen ? Zou U afstand doen ? Of zou U het

kind bij u houden ?" en: leeftijd; en: al dan niet
alleenstaand.

<21   )/ 21 Alleen- Niet-al- Totaal
staand leenstaand

Abortus 25     18       30         16       22

Afstand            1      0        0          1        1

Kind bij zich 73     82       69         83       76

Weet niet          1      0        1          0        1

Totaal 100 100 100 100 100

N =105 N = 49   N = 77 N = 77 N =154
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De meeste respondenten (76%) geven te kennen dat zij thans

- geplaatst voor hetzelfde dilemma waarmee zij destijds wer-

den geconfronteerd - eenzelfde beslissing zouden nemen. Zij
zouden dus opnieuw zelf de zorg voor het kind op zich nemen.

Onthullend is het feit dat een vrij aanzienlijke groep van
vrouwen nu zou kiezen voor abortus provocatus (22%), ter-
wijl afstand door slechts San respondente als alternatief

wordt opgegeven. Gesteld kan worden dat afstand voor de
vrouwen uit onze onderzoekspopulatie geen alternatief vormt

voor het zich bezig houden met het kind, maar dat abortus pro-

vocatus dit relatief vaak wel kan zijn. Vooral alleenstaan-

den doen van hun voorkeur voor abortus provocatus blijken:

30% zou thans voor deze oplossing kiezen. Mogelijk is op
hen van toepassing hetgeen Reed en Latimer in hun studie

opmerken: "Others, though not believing adoptive placement
wrong, just couldn't face the thought of their babies be-
longing to strangers" (17).

Twee opmerkingen, tenslotte, zijn in verband met onze be-

vindingen te maken. Op de eerste plaats vormt de tamelijk

veel voorkomende voorkeur voor abortus een afspiegeling van
de toenemende mate waarin abortus provocatus gedurende de

laatste jaren voor steeds meer vrouwen bereikbaar is ge-
worden, zowel in materiole als in emotionele zin. Onze res-

pondenten brachten een kind ter wereld in 1971; dat wil

zeggen dat zij zwanger waren in een periode waarin de moge-

lijkheden voor het realiseren van abortus provocatus nog

beperkt waren (18). Onze resultaten sluiten ook aan bij de

door anderen vastgestelde tendens volgens welke vrouwen in

steeds mindere mate geneigd zijn afstand te doen van hun
kind ten gunste van adoptie (19).

Een tweede opmerking betreft het gegeven volgens hetwelk

alleenstaande vrouwen thans een grotere voorkeur aan de dag

leggen voor abortus dan niet-alleenstaande. Dit resultaat
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zou erop kunnen wijzen dat alleenstaande ongehuwde moeders

hun situatie als meer problematisch ervaren dan inmiddels

gehuwde of samenwonende vrouwen.

6.3. De plaatsen waar het kind wordt verzorgd

6.3.1. Inleiding

Zoals gememoreerd heeft de vraagstelling in dit gedeelte

van het onderzoek vooral betrekking op de verzorgende as-

pecten van de moeder-kind relatie. In deze paragraaf wordt

de lezer geInformeerd over de vroegere en huidige verblijf-

plaats van het kind: bij de moeder of niet bij de moeder.

Ook is in het onderzoek de vraag gesteld naar de plaatsen

waar het kind op geregelde tijden verblijft: verzorgt de
moeder het kind geheel zelfstandig of worden ook andere

personen en instellingen daarbij ingeschakeld ? Beschikt

de moeder over mogelijkheden om haar kind onder te brengen

bij anderen, wanneer zij - om welke reden ook - afwezig is,

en in welke mate maakt zij van deze mogelijkheden gebruik ?

6.3.2. De moeder als verzorgster van haar kind

Op het moment waarop het onderzoek plaats vindt wonen prac-

tisch alle kinderen bij hun moeder. In slechts 4 gevallen

verblijft het kind elders, bijvoorbeeld bij de ouders van
de moeder.

Ten aanzien van de verschillende verblijfplaatsen van moe-

der en kind na de bevalling, kan men als hypothese stellen

dat de factor leeftijd daarop van invloed zal zijn; daarbij

uitgaande van de veronderstelling dat jongere ongehuwde

moeders minder gemakkelijk in staat zijn om een eigen vorm
te geven aan hun bestaan dan de oudere. Dit kan tot uiting

komen in een minder zelfstandige vorm van wonen en in het

feit dat zij vaker een periode hebben meegemaakt waarin zij
van hun kind waren gescheiden. De tabellen 6.2. en 6.3.
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bieden uitkomst.

Tabel 6.2.: Antwoord van resp.  op de vraag: "Waar hebben

moeder en kind samen wel eens verbleven na de

geboorte van het kind ?" (inclusief

huidige verblijfplaats); en: leeftijd.

< 21 ), 21 Totaal

Tehuis 29       9       19

Pleeggezin                             4       0        2

Zonder partner:

bij familie, vrienden, kennissen     13       7       10

bij eigen ouders                      74 29 51

zelfstandige huisvesting 51      35       43

Met partner:

bij familie, vrienden, kennissen      7       3        5

bij eigen ouders                      10       3        7

zelfstandige huisvesting 83 25 54

Anders                                4       0        2

N =105  N = 49 N =154

(N.B. Omdat moeder en kind zich achtereenvolgens op meer-

dere plaatsen kunnen hebben gevestigd, overschrijdt

de som der percentages de honderd).

Voor 19% van de respondenten geldt dat zij na de bevalling

samen met hun kind enige tijd verblijf hielden in een in-

stelling voor moeder en kind. Voor de subgroep van jongere

ongehuwde moeders bedraagt dit percentage 29; door ouderen

werd in veel mindere mate gebruik gemaakt van deze voorzie-

ning (9%). Jongeren zijn daarnaast ook beduidend vaker dan

ouderen met hun kind - maar zonder partner - bij hun eigen

ouders inwonend geweest: 74 vs. 29%.

De volgende tabel verschaft informatie over het aantal ge-
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vallen waarin moeder en kind wel eens gescheiden zijn ge-

weest in de periode na de geboorte van het kind.

Tabel 6.3.: Antwoord van resp. op de vraag: "Is het kind

altijd bij de moeder geweest 7" en: leeftijd.

4 21 >/ 21 Totaal

Ja, moeder en kind altijd
samen geweest                    80       80         80
Nee 20 20 20

Totaal 100 100 100

N =105   N = 49 N =154

De variabele "leeftijd" blijkt geen invloed uit te oefenen

op de scheiding van moeder en kind. Zowel bij de oudere als
bij de jongere vrouwen is in ongeveer 20% van de gevallen

van een scheiding sprake geweest.

De door ons gestelde hypothese volgens welke jongere vrouwen

minder vaak in staat zijn om samen met hun kind op zelfstan-

dige wijze vorm te geven aan hun bestaan, wordt bevestigd

via het gegeven dat zij vaker dan oudere  verblijf hielden
in een tehuis, of bij hun ouders. Maar zij zijn niet fre-

quenter dan ouderen gescheiden geweest van hun kind.

Dat leidt tot de conclusie dat jongere ongehuwde moeders in

dezelfde mate in staat geweest zijn zorg te dragen voor hun

kind als dat bij oudere het geval was, maar dat jongere

het klimaat waarin en de omstandigheden waaronder dat kon

gebeuren, minder naar persoonlijke inzichten konden inrich-
ten.
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6.3.3. Andere verzorqingsplaatsen: personen en instellingen

6.3.3.1. Inlei9109

Ondanks het gestaag groeiende aantal kindercentra in Neder-

land kan niet gesproken worden van een situatie waarin de

opvang en begeleiding van kinderen bij afwezigheid van de
ouders optimaal is geregeld. Op de eerste plaats beperken

vele centra hun dienstverlening in dit opzicht tot slechts

een gedeelte van wat normaliter geldt als een werkdag voor
werknemers in loondienst. Het aantal kindercentra waar de

dienstverlening in dit opzicht volledig is, is gering (20).

Plaatsing van kinderen op kindercentra is bovendien slechts

mogelijk voor nog-niet-schoolgaande kinderen, en de tijden

waarop de centra zijn opengesteld zijn afgestemd op het sy-

steem van basis- en kleuterschool. Gesteld mag worden dat

kindercentra vaak eerder te beschouwen zijn als een aanvul-

ling op het bestaande schoolsysteem dan dat zij een ant-

woord zijn op de behoefte van vrouwen met kinderen aan het

verrichten van beroepsarbeid buitenshuis.

Hebben kinderen de schoolgaande leeftijd bereikt - de kinde-

ren van onze respondenten waren nog niet zo ver - dan is

daarmee (zoals uit het voorafgaande blijkt) het probleem nog

niet de wereld uit; schooltijden, kinderopvang na school en

tussen de middag, ziekten en vacanties vormen opnieuw bar-

ri&res voor het ongestoord kunnen functioneren van ouders

(alleenstaand of niet-alleenstaand) buitenshuis. Men conclu-

dere dat het schoolsysteem in Nederland zodanig is ingericht

dat het impliciet veronderstelt dat steeds &5n der ouders
voor het kind beschikbaar is.

De aldus neergelegde schets dient eveneens te worden bezien

in het perspectief van het rolconflict, dat wil zeggen in

het perspectief van het zoeken van de vrouw naar een levens-

wijze die recht doet aan haar verantwoordelijkheden, die

tegemoet komt aan haar eigen aspiraties en die tegelijk aan-
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sluit op de mogelijkheden die haar in haar situatie ter be-
schikking staan. Uiteraard is dit niet het exclusieve pro-

bleem van de vrouw die als ongehuwde een kind ter wereld
bracht. Heeft deze vrouw inmiddels een duurzame relatie met

een partner, dan is haar situatie identiek aan die van de

gehuwde, vrouw met kind. Wel kan men stellen dat de situatie

van de ongehuwde vrouw die samen met haar kind het leven
blijft leiden van een alleenstaande, vaker aanleiding kan

geven tot de kwalificatie problematisch: zij heeft in dat

geval niet de mogelijkheid om samen met een partner te komen

tot afspraken over de wijze waarop beide hun huishouding
zullen voeren.

6.3.3.2. Verzorging van het kind door anderen

Wij gaan in dit gedeelte van het onderzoeksverslag nader in

op de positie van het kind. Voor de mate waarin deze positie

voor de vrouw aanleiding geeft tot het ervaren van een rol-
conflict, wordt enerzijds terugverwezen naar het betreffende

voorafgaande hoofdstuk; anderzijds zij hier vermeld dat het

probleem bovendien nog ter sprake zal worden gebracht in het

volgende hoofdstuk.

Tabel  6.4. : Antwoord  van  resp.  op de vraag: "Wordt  het  kind

op geregelde tijden door anderen verzorgd ?" en:

leeftijd; en: al dan niet alleenstaand.

< 21 321 Alleen- Niet-al- Totaal
staand leenstaand

Nee, vrouw zorgt ge-
heel zelf voor kind 54 54     45 63 54

Ja, ook door ande-
ren verzorgd           46    46     55         37        46

Totaal 100 100 100 100 100

N =102 N = 48 N = 76 N = 74 N =150

N.v.t. (kind niet bij moeder): 4.
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De variabele "leeftijd" blijkt niet van invloed op de

vraag of vrouwen de zorg voor hun kind gedeeltelijk aan an-

deren overlaten, of dat zij deze taak geheel zelfstandig op

zich nemen. Daarentegen is de vraag of vrouwen al dan niet

alleenstaand zijn w61 van belang. Gehuwde of samenwonende vrou-
wen doen voor de verzorging van hun kind minder vaak een beroep

op anderen dan alleenstaande: 37 vs. 55%. In het volgende

hoofdstuk zal blijken dat deze bevinding consistent is met

een ander onderzoeksresultaat, dat laat zien dat alleen-
staande vrouwen vaker een baan hebben dan niet-alleenstaande.

Het ligt voor de hand dat het al dan niet hebben van een

baan het meest van belang is ter verklaring van het feit of

de vrouw zelf haar kind verzorgt of niet. In hoofdstuk 4 is

dit bevestigd.

Ten aanzien van de subpopulatie van vrouwen voor wie de ver-

zorging van hun kind een taak is die zij met de hulp van

anderen ten uitvoer brengen, is nagegaan van wie deze vrou-

wen in dit opzicht hulp ontvangen. Nagegaan is bovendien

hoe vaak dit per week gebeurt en voor hoe lang. De volgende
tabellen geven inzicht in deze beide aspecten. Vermeld zij

nog dat het hier gaat om geregelde tijden waarop de vrouw

haar kind elders onderbrengt; het inschakelen van anderen

bij incidentele afwezigheid van de moeder valt buiten de

beschouwing.

Reeds kwam in tabel 6.4. naar voren dat ongeveer de helft

van onze respondenten op geregelde tijden het kind kon on-

derbrengen bij andere personen of instellingen. Bovendien

bleken de alleenstaanden van deze mogelijkheid vaker ge-
bruik te maken dan de niet-alleenstaanden. De tabellen 6.5.

en 6.6. brengen in dit algemene beeld differentiaties aan

naar de aard van de mogelijkheden die de moeder in dat op-

zicht ter beschikking staan. De kinderopvangplaats neemt

verreweg de belangrijkste plaats in: door 64% van degenen
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Tabel 6.5.: Indien het kind niet alleen door de moeder, maar

ook elders wordt verzorgd: antwoord van resp. op
de vraag: "Waar wordt het kind ook wel eens on-

dergebracht ?" en: leeftijd; en: al dan niet
alleenstaand.

< 21 b 21 Alleen- Niet-al- Totaal
staand leenstaand

Kinderopvangplaats 66 59     54        79       64

Bij ouders thuis       32     36 46 14 33

Buren, kennissen        6     18     12         7       10

Anders                  4      9      5         7        6

N = 47 N = 22  N = 41 N = 28   N = 69

N.v.t. (moeder zorgt alleen voor kind, of: kind niet bij
moeder) :   85.

(Omdat meerdere mogelijkheden tegelijk aanwezig zijn, is de

som der percentages meer dan honderd).

die hun kind regelmatig elders onderbrengen wordt deze ge-

noemd. Met 33% vormen daarnaast de ouders een belangrijke

schakel in de kinderopvang; de overige genoemde mogelijkhe-

den zijn van veel minder belang.

De leeftijd oefent als onafhankelijke variabele nauwelijks

invloed uit op de plaats waar het kind wordt ondergebracht.

Daarentegen geldt dit wel voor het al dan niet alleenstaand

zijn van de vrouw. Voor de inmiddels gehuwde of met een

partner samenwonende vrouwen neemt de kinderopvangplaats

verreweg de belangrijkste plaats in: 79% van de respondenten

maakt er gebruik van. Weliswaar is deze oplossing ook de

meest genoemde onder de alleenstaande ongehuwde moeders

(54%), maar opvallend bij deze subgroep is het niet veel
lagere ci jfer van 46% dat is aangewezen op de ouders als

regelmatige kinderoppas.
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Tabel 6.6.: Indien het kind niet alleen door de moeder, maar

ook elders wordt verzorgd: antwoord van resp. op

de vraag: "Hoe vaak wordt het kind op hieronder-

genoemde plaatsen ondergebracht, per week ? En

voor hoe lang elke keer ?".

HOE VAAK ? HOE LANG ?

kinderopvangplaats: hele dagen        50

1-3 keer per week       49   halve dagen       40
N = 43 4-5 keer per week       51   minder            10

Bij ouders thuis: hele dagen        56

1-3 keer per week       26   halve dagen       33
N = 19 4-5 keer per week       74   minder            11

TOTAAL (kinderopvangplaats, ou-

ders, buren/kennissen, anders) hele dagen 53

1-3 keer per week 43 halve dagen       38
N = 72 4-5 keer per week 57 minder             9

Het regelmatig elders onderbrengen van het kind impliceert

in ruim de helft van de gevallen (57%) dat dit in een hoge

frequentie (meer dan 3 keer per week) geschiedt, zoals tabel
6.6. laat zien. Vooral wanneer de ouders als kinderoppas

fungeren is de frequentie hoog: 74% brengt het kind 4 of 5
keer per week onder bij de ouders.

Wat betreft de duur van verblijf van het kind elders zijn er
geen verschillen tussen de opgesomde plaatsen te constateren.

In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om hele dagen;

40% laat de zorg voor het kind voor halve dagen aan anderen

over en 10% voor minder dan halve dagen.

6.3.3.3. De aanwezigheid van een kinderverblijfplaats

Zoals in het direct voorafgaande naar voren kwam, wordt in
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relatief ruime mate gebruik gemaakt van cr&che-mogelijkhe-

den door vrouwen die hun kind regelmatig elders onderbren-

gen. Omdat kinderopvangplaatsen van groot belang mogen  wor-
den geacht voor de ontplooiing van moeder zowel als kind,
wordt hier nader daarop ingegaan. De vragen waarom het
hier gaat zijn de volgende: in welke mate worden kinderop-

vangplaatsen door onze respondenten bereikbaar geacht ?

Wordt er gebruik van gemaakt ? En als dat niet het geval
is: waarom niet ?

80% van de respondenten geeft te kennen dat er op redelijke

afstand een kinderverblijfplaats of cr&che aanwezig is. Bij-

na 40% van hen maakt daar ook gebruik van; ruim 60% niet.

De conclusie, nochtans, als zou er onder deze laatste cate-

gorie in het geheel geen behoefte aan een kinderverblijf-

plaats bestaan, is niet juist. Want gevraagd naar de reden

waarom de moeder geen gebruik maakt van een wel aanwezige

voorziening, geeft slechts 36% te kennen dat zij daar geen
behoefte aan heeft. Vaak is het kind nog te jong, of vindt

de moeder dat het kind te jong is; en 37% geeft andere

redenen op. Deze andere redenen zijn, dat er geen plaats is

op de kinderverblijfplaats, dat het plaatsen van het kind
te duur is, dat de moeder twijfelt aan de kwaliteit van de

geboden verzorging, etc.

De resultaten lijken een weerspiegeling te zijn van hetgeen

in de inleiding bij deze paragraaf werd gesteld met betrek-

king tot bestaande kinderopvangplaatsen. Ze zijn de laatste

jaren sterk in aantal toegenomen (80% van onze respondenten

acht binnen redelijke afstand een kinderopvangplaats be-
schikbaar). Maar evenals dat het geval is met de functie

die de school kan hebben als de plaats waar de verantwoor-

delijkheid voor de zorg voor het kind gedurende een bepaald

tijdsbestek van de moeder wordt overgenomen, biedt de kin-

deropvangplaats geen volledige oplossing voor de vrouw die
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Tabel 6.7.: Antwoord van resp. op de vragen: "Is er binnen

redelijke afstand van Uw woning een kinderver-

blij fplaats/cr&che ?". "Maakt  u daar gebruik
van ?" en: al dan niet alleenstaand. Indien geen

gebruik: "Waarom maakt U er geen gebruik van ?".
Indien geen crdche in de buurt: "Heeft U wel be-

hoefte aan een creche ?" .

Ja, crache aanwezig  80 -9 indien
ld: "Maakt U daar gebruik van ?"Nee 14

Weet niet             6 Alleen- Niet-al- Totaal

Totaal 100 staand leenstaand

N.v.t.: 4 N =150 Ja 42        35      39

Nee 58 65 61  -

Totaal 100 100 100

N =119

11
indien nee: indien nee: "Waarom niet ?"
"Heeft U wel behoefte
aan een cr&che ?"

Ja             45          Kind te jong 27

Nee 55 Geen behoefte                  36

Overig 37Totaal 100

Totaal 100N = 21

N = 73

buiten het voeren van de huishouding, mogelijkheden zoekt tot

verdere ontplooiing, bijvoorbeeld via het verrichten van ar-

beid buitenshuis. Behalve de door sommige respondenten ge-

uite bezwaren van financiole aard (te duur) en ten aanzien

van de kwaliteit van de verzorging, blijft het meer funda-

mentele probleem dat vastzit aan ons gehele schoolsysteem:
de opvang tussen en na de schooltijden, ziekte van het kind,
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de opvang tijdens vacanties en op andere vrije dagen.

Het pleidooi voor meer, betaalbare, betere en uitgebreider

diensten verstrekkende kinderopvangplaatsen, dat de laatste

jaren van verschillende zijden - met name van de kant van

groeperingen die zich de emancipatie van de vrouw ten doel

hebben gesteld - wordt gevoerd, verdient honorering.

6.4. De natuurliike vader en ziin relatie met moeder en kind

6.4.1. Inleiding

De rol die de natuurlijke vader speelt in het leven van de

ongehuwde moeder en in dat van het kind dat hij bij haar

verwekte, is er een die in het wetenschappelijk onderzoek
op het terrein van de buitenechtelijke geboorte nauwelijks

wordt aangeroerd. Het aantal onderzoekingen dat de persoon

van de natuurlijke vader tot onderwerp van studie heeft is

zeer gering. In het begin van de jaren '60 sprak Vincent
reeds  van ".....the disproportionate ratio (approximately
one of twenty five) of studies of unmarried fathers to stu-

dies of unwed mothers"  (21) ; en in een uitgave van de Child
Welfare League of America kan men deze zinsnede aantreffen:

"At the present time, there is little professional knowledge

available from the literature or research about the unmar-

ried father. Special efforts should be made to work with

him, and to develop studies regarding him" (22).

De laatste oproep ten spijt zijn deze pogingen in de periode

daarna weinig indrukwekkend gebleken. Illustratief daarvoor

is een artikel van Plionis (23) dat de intentie heeft een

literatuuroverzicht te geven over het onderwerp "adolescentie

en zwangerschap": slechts drie titels uit de lange rij van

geraadpleegde publicaties hebben betrekking op de ongehuwde

vader. Als meest op de voorgrond tredende auteur waar het

gaat om een systematische verwerving van kennis omtrent de
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partner van de ongehuwde moeder kan de Amerikaan Pannor wor-

den genoemd. Na een aantal publicaties (24) waarin hij voor-

al getracht heeft antwoord te geven op de vraag op welke

wijze het mogelijk zou zijn de ongehuwde vader mede te be-
trekken in de hulpverlening aan de ongehuwde moeder, publi-

ceerde hij het tot op dit moment meest importante werk be-

treffende het ongehuwd vaderschap (25). Uitgangspunt voor

zijn onderzoekingen en aanbevelingen vormt de overweging

dat ongehuwd moederschap geen exclusief vrouwelijke aange-

legenheid is, geen "..... artefact of female behavior magi-

cally disassociated from the facts, attitudes, and partici-

pation of m a l e s" .E n" . . . . . unmarried fathers should  be

seen as an integral part of the problem of illegitimacy and
casework services should be established for both unmarried

parents" (26).

Ook in onze studie zal de bemoeienis met de figuur van de

ongehuwde vader een uiterst beperkte zijn: ook hier is de

persoon van de vrouw op de voorgrond geplaatst. Vermelding

vooraf verdient eveneens het feit, dat de ongehuwde vader

niet persoonlijk in de onderzoeksprocedure was opgenomen.
Wij zijn voor onze informatie uitsluitend aangewezen op het-

geen de vrouw ons over hem meedeelde.

Wij stellen ons de vraag in hoeverre de ongehuwde vader -

enkele jaren na de geboorte van het kind - nog betrokken is

bij de situatie waarin moeder en kind zich bevinden. Deze

betrokkenheid kan aan de ene kant de maximaal intensieve

vorm aangenomen hebben van een duurzame verbintenis met de

ongehuwde moeder (via huwelijk of samenwoning), anderzijds

kan de relatie geheel en al verbroken zijn. Een eventueel

aanwezig contact tussen de natuurlijke vader en het kind

van de ongehuwde moeder kan practisch alleen maar verlopen

via en moeilijk los worden gezien van de relatie die er be-

staat tussen hem en de moeder van zijn kind. Wij vangen
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deze paragraaf over de natuurlijke vader en het kind dan ook

aan met een beschouwing van de aard van de relatie - voor-

zover nog aanwezig - tussen ongehuwde moeder en natuurlijke
vader.

6.4.2. De aard van de relatie tussen ongehuwde moeder en

natuurlijke vader

Onder de respondenten bevinden zich drie vrouwen die bij het
intake-onderzoek opgaven niet te weten wie de vader van hun

kind is, omdat zij in de periode waarin de conceptie plaats

vond sexuele betrekkingen onderhielden met meer dan 6&n

man. Daarnaast bleek in dan geval de natuurlijke vader over-
leden. Deze respondenten leveren in dit gedeelte van het

onderzoek uiteraard geen bijdrage aan het beeld zoals dat

tot stand zal blijken te komen.

Over de verhouding tussen de vrouw en haar partner v66r het

optreden van de zwangerschap werd in het intake-onderzoek

naar voren gebracht dat er in ongeveer 75% van de gevallen

van een min of meer duurzame relatie gesproken kan worden

(27). Alleen betrokken op de subgroep van vrouwen die het

plan hadden hun kind bij zich te houden - pro memorie: het
thans voorliggende onderzoek beperkt zich tot de personen,

die dit plan ten uitvoer brachten - loopt dit cijfer zelfs
op tot boven 80%. Voor het verkrijgen van een beeld van deze

relatie zoals die zich tot op heden heeft ontwikkeld werden

onderzoeksresultaten van het intake-gedeelte gekoppeld aan

follow-up gegevens. Als gevolg daarvan heeft de ons ter be-

schikking staande informatie over de relatie tussen de onge-

huwde moeder en de natuurlijke vader betrekking op drie ver-

schillende tijdstippen: a) op dat van v66r het bekend worden

van de zwangerschap; b) op dat van de aanmelding op het

bureau voor de ongehuwde moederzorg, dus ten tijde van de

zwangerschap; en c) op dat van enkele jaren na de geboorte
van het kind. In onderstaande tabellen 6.8. en 6.9. wordt
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steeds de aard van de relatie op twee opeenvolgende tijd-

stippen in beschouwing genomen.

Operationalisering van een en ander vindt plaats met behulp

van de volgende in de vragenlijst gestelde vragen:

a.   de verhouding tussen ongehuwde moeder en natuurlijke

vader v66r het bekend worden van de zwangerschap:

(1) "In welke verhouding stond U tot elkaar v66r U in

verwachting raakte  ?".
Antwoordcategorie&n: samenwonen - verloofd - vaste

verkering - vaste vriend - losse vriend - nauwe-

lijks kennen - 56n keer ontmoet.
(2) "Heeft U v66r U in verwachting raakte met elkaar

over een huwelijk gesproken ?".

Antwoordcategoriedn: ja - nee.

b.   de verhouding tussen ongehuwde moeder en natuurlijke

vader ten tijde van de zwangerschap (t.t.v. de intake):

(3) "Hoe zijn Uw gevoelens thans als het gaat over U

en hem ?".

Antwoordcategoriedn: houden van - vrienden - onver-

schillig - ambivalent - mogen elkaar niet - haat.

(4) "Ziet en spreekt U elkaar nu nog ?".

Antwoordcategorieon: nee - soms - vaak.

(5) "Hoe denkt U nu over een huwelijk met elkaar 7".
Antwoordcategoriedn: er zijn plannen - willen wel -

willen wel, maar ... - willen niet.

c.   de verhouding tussen ongehuwde moeder en natuurlijke

vader ten tijde van de follow-up:

(6) "Ziet en spreekt U de vader van Uw kind nog wel ?".
Antwoordcategoriedn: ja, gehuwd/samenwonend - ja,

contact - nee, geen contact.

(7) "Hoe is de relatie met hem ?".

Antwoordcategorie n: huwelijksplannen - vriend-
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schap - onverschillig - niet mogen - haat.

Voor a. en b. geldt, dat op basis van de antwoordpatronen

op deze vragen aan de respondenten een schaalscore is toe-

gekend, die verkregen werd door optelling van de antwoorden

op de afzonderlijke items. Hieronder volgt een overzicht van
de item-totaal-correlaties (d.w.z. van de gevonden samen-
hangen tussen de scores op de afzonderlijke items en de to-

taalscore op alle items). Als maat voor de samenhang wordt

gamma gehanteerd.

Gamma met totaalscore Gamma tussen items

a. (1) .950 (1)/(2) : .690

(2) .984

b. (3) .923 (3)/(4) : .852

(4) .993 (3)/(5) : .507

(5) .818 (4)/(5) : .700

Gevonden gamma's zijn voldoende hoog om van een schaal te

mogen spreken.

De beide items (6) en (7) die c. indiceren, zijn samenge-
voegd tot &&n nieuwe variabele.

Tabel 6.8. verschaft inzicht in de vraag hoe de verhouding

tussen de - op dat moment nog aanstaande - ongehuwde moeder

en de natuurlijke vader zich ontwikkelt tussen de periode
van v66r de conceptie &n nadat de zwangerschap een vast-

staand feit geworden is. Een als negatief gekwalificeerde

verhouding v66r de zwangerschap blijft in 68% van de geval-

len ook na het bekend worden van de zwangerschap negatief.

Het omslaan van een als negatief ervaren verhouding tot een

positieve doet zich voor bij 24% van de vrouwen die hun ver-

houding van v66r de conceptie als negatief aanduidden. Het
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Tabel 6.8.: De aard van de verhouding tussen ongehuwde moe-

der en natuurlijke vader in de periode v66r het

bekend worden van de zwangerschap en op een tijd-

stip in de periode van de zwangerschap.

V66r de zwangerschap

negatief tussen positief totaal
categorie

Tijdens negatief 68        37 47 48
de

tussen
zwanger- categorie      8        20        8      12schap

positief 24 43 45 40

Totaal 100 100 100 100

Onb./n.v.t.: 4 N = 25 N = 51 N = 74 N =150

omgekeerde (een aanvankelijk positieve verhouding die na het

bekend worden van de zwangerschap omslaat in het tegendeel)

komt vaker voor: 47% vs. 24%. Complementair daaraan ligt het

percentage van positieve verhoudingen die positief blijven

lager dan dat van negatieve verhoudingen die negatief blij-
ven: 45 vs. 68 .

Concluderend kan men stellen dat het optreden van de zwan-

gerschap vaker een negatieve invloed uitoefent op de ver-

houding tussen de aanstaande ongehuwde moeder en haar part-

ner dan een positieve: een verschuiving in positieve richting

- van negatief of neutraal naar positief, d.w.z. het rela-
tieve aantal waarnemingen links onder de diagonaal in tabel

6.8. - treedt op in 20% van de gevallen. Voor de omgekeerde

richting - van neutraal of positief naar negatief, d.w.z. het

relatieve aantal waarnemingen rechts boven de diagonaal in

tabel 6.8. - bedraagt dit cijfer 40%. Voor eveneens 40% van

de respondenten - d.w.z. het relatieve aantal waarnemingen op

de diagonaal - treedt geen verandering op.
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Vergelijken we thans de ontwikkeling in de verhouding tussen

de ongehuwde moeder en de natuurlijke vader zoals deze door

eerstgenoemde werd benoemd ten tijde van de zwangerschap (in
de periode van de aanmelding op het bureau voor de ongehuwde

moederzorg) en zoals deze was op het moment van de follow-up.

Tabel 6.9.: De aard van de verhouding tussen ongehuwde moe-

der en natuurlijke vader op een tijdstip in de

periode van de zwangerschap en ten tijde van de
follow-up.

Tijdens de zwangerschap

negatief tussen- positief totaal
categorie

Ten tijde negatief        0         0        3       1
van de tussen-
follow-up categorie      85 100 51      72

positief       15         0       46      25

Totaal 100 100 100 100

Onb./n.v. t.: 3 N = 72 N = 18   N = 61 N =151

Tussen het moment van intake en het moment van follow-up

staat de ontwikkeling die zich met betrekking tot de aard

van de relatie tussen beide partners afspeelt, vooral in het
teken van het wegvallen van de contacten tussen ongehuwde

moeder en natuurlijke vader. Dit komt tot uiting in het gro-

te getal van degenen die in bovenstaande tabel zijn opgeno-

men in de "tussencategorie" bij de follow-up: het merendeel

(95%) van de 110 respondenten die in deze categorie vallen

geeft op geen enkele relatie meer met de natuurlijke vader

te onderhouden. Verschuivingen treden dan ook bijna uit-

sluitend op in de richting van de tussencategorie, zowel

vanuit een positieve, als - begrijpelijk - vanuit een nega-

tieve verhouding bij de intake. Van de ongehuwde moeders die

hun verhouding met de vader van hun kind bij de intake als
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positief aanmerkten, benoemt bijna de helft (46%) deze ver-

houding bij de follow-up nog als zodanig.

Op de verhouding tussen ongehuwde moeder en natuurlijke va-

der zoals deze is op het tijdstip van de follow-up gaan wij
thans wat dieper in. Bij de intake werd geInformeerd naar

de wijze waarop de vrouw de relatie beschouwde die zij op

dat moment had met de natuurlijke vader, vooral met het oog

op de toekomst. Nagegaan werd welke de plannen waren die zij

voor ogen had met betrekking tot het al dan niet voortzetten

van de relatie met de natuurlijke vader. Wij confronteren
thans de plannen die zij in deze koesterde bij de intake

met haar antwoord op de vraag naar de mate waarin er bij de

follow-up nog van contact tussen beide partners sprake is.

Tabel 6.10.: Antwoord van resp. op de vraag: "Hoe denkt U

nu beide over een huwelijk met elkaar ?" (intake)

en: "Ziet en spreekt U de vader van Uw kind nog
wel ?" (follow-up).

Intake

(Ean van) we zouden Er zijn weet niet totaal
beiden willen plannen
wil(len) trouwen, (soms
niet maar .... vaag)

follow-up trouwen

gehuwd/
samenw. met
nat. vader      11        38       44       12        21

pos.contact      5        12        4        5         6

neg./geen
contact         84 50 52 83 73

Totaal 100 100 100 100 100

N = 55 N = 24   N = 23   N = 40 N =142

Onb./n.v.t.: 12
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De respondenten die bij de intake te kennen hebben gegeven
met de vader van hun kind te willen trouwen of samen te
gaan wonen hebben in ongeveer 40% van de gevallen hun voor-

nemen weten te realiseren. Het betreft hier de vrouwen die

bij de intake gewag maakten van vastomlijnde plannen om te

gaan trouwen of samen te gaan wonen met de natuurlijke

vader, of die toen huwelijk of samenwoning althans niet

uitgesloten achtten, alsook de respondenten die toen te

kennen gaven wel te willen trouwen, maar die zich op hun
weg daarheen voor - minstens voorlopig - onoverkomelijke

hindernissen zagen geplaatst. Deze hindernissen konden o.a.

de vorm aannemen van een natuurlijke vader die reeds gehuwd

was, of van ouders of aanstaande schoonouders die zich tegen

een verbintenis verzetten, of van een te jeugdige leeftijd.

Uit cijfers die wij vanwege de kleine aantallen waarnemingen

waarop zij zijn gebaseerd, niet weergeven en die om dezelfde
reden tevens onder het grootste voorbehoud moeten worden be-

zien, kan men voorzichtig afleiden dat, waar het probleem

gevormd werd door een jeugdige leeftijd of door ouderlijk

verzet, dit probleem in het merendeel der gevallen uit de

weg kon worden geruimd; waar de partner reeds was gehuwd

bleek de wens om met hem te trouwen of samen te gaan wonen

meestal niet gerealiseerd.

Wanneer de respondenten bij de intake zeiden dat zij niet

konden zeggen hoe hun verhouding met de natuurlijke vader

zich zou ontwikkelen, blijkt er in verreweg de meeste ge-
vallen (83%) geen relatie meer (of soms een negatieve) te

bestaan op het moment van de follow-up. Te vermelden valt

nog dat een positief contact - buiten de gevallen waarin de
partners inmiddels gehuwd zijn of samenwonend - bijna niet

meer blijkt voor te komen (6%): contacten worden ofwel ge-

heel verbroken, ofwel worden geintensiveerd tot huwelijk of

samenwoning.
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6.4.3. De natuurlijke vader en het kind; erkenning en wet-

tiging (28)

6.4.3.1. Inleiding

Een onwettig of buitenechtelijk geboren kind wordt in de Ne-

derlandse wetgeving aangeduid als een "natuurlijk kind". Art.

221 BW, 1: "Een onwettig kind heeft de staat van natuurlijk

kind van zijn moeder. Het verkrijgt door erkenning de staat

van natuurlijk kind van zijn vader". Formeel is erkenning

door de vader de in de door de wet voorgeschreven vorm af-

gelegde verklaring van een man dat hij het kind als het zijne

erkent. Materieel is erkenning de aanvaarding van het vader-

schap waardoor familierechtelijke betrekkingen tussen kind

en erkenner in het leven worden geroepen, ongeacht of laatst-
genoemde de verwekker  van  het  kind is: "Onder de vader  van

een natuurlijk kind wordt verstaan hij die het kind heeft
erkend" (art. 221 BW, 2). Heeft de verwekker het kind niet

erkend dan heeft dit kind jegens hem geen andere aanspraak

dan zich gedurende zijn minderjarigheid in zijn verzorging
en onderhoud te laten voorzien.

Bij erkenning gaat het kind de geslachtsnaam dragen van zijn

vader; is het niet erkend dan draagt het die van zijn moe-

der. Door erkenning is de man verder verplicht naar draag-

kracht in de verzorging en opvoeding van het kind te voor-

zien. Zolang het kind minderjarig is heeft het tot het aan-

gaan van een huwelijk toestemming nodig van zowel moeder
als vader. Het deelt als erfgenaam in de nalatenschap van
zijn moeder en in die van zijn vader; jegens de verwekker

die het kind niet heeft erkend heeft het geen versterf- of

erfrecht of recht op een wettelijk deel.

Erkenning kan geschieden: a) bij de geboorte-acte van het

kind; b) bij een acte van erkenning opgemaakt door een amb-

tenaar van de burgerlijke stand; en c) bij notariole acte.

Van bijzonder belang voor het kind van de ongehuwde moeder
is het feit dat vernietiging van een erkenning, gedaan door
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de man die de verwekker is van het kind, niet mogelijk is.
Indien derhalve na de erkenning door de verwekker geen huwe-

lijk van de moeder met hem plaats vindt kan het kind niet

meer gewettigd worden. Slechts resteert in dit laatste geval

de mogelijkheid tot naamsverandering.

Reeds terloops kwam de wettiging ter sprake. Wettiging is

het rechtsmiddel waardoor het onwettige, door de vader er-

kende, kind de staat van wettig kind verkrijgt (art. 214,
215 BW). Wettiging van een onwettig kind heeft plaats: a)

door het huwelijk van de vader met de moeder van het kind;

b) door erkenning door de echtgenoot van de moeder staande

het huwelijk; en c) door erkenning door de echtgenoot van

de moeder na ontbinding van het huwelijk door haar overlij-
den.

In Asser's "Handleiding tot de beoefening van het Nederlands

B.R." wordt opgemerkt dat in de beginselen waardoor de wet-

gever zich bij de regeling van de vaststelling van wettig-

heid of onwettigheid van het kind laat leiden, de laatste

25 tot 30 jaar een verschuiving is opgetreden. "De vroeger
zo duidelijk tot uiting gebrachte morele veroordeling van

het buiten echt (en nog meer van het in overspel of bloed-
schande) verwekken van kinderen klinkt in de wet steeds

minder door. Dit betekent niet dat daarmee 'de hoogheid van

het huwelijk' is prijsgegeven, maar dat de wetgever als

middel tot dat hooghouden de wettelijke discriminatie van de

uit dergelijke verhoudingen geboren kinderen niet meer juist

acht. De bescherming van het kind staat meer op de voor-

grond dan die van het instituut "huwelijk", een ontwikkeling

welke zich nog verder lijkt te zullen voortzetten" (29). Zo

stelt de Commissie Wiarda (30) in het rapport Jeugdbescher-

mingsrecht voor om niet langer het onderscheid tussen wet-

tige en onwettige kinderen te handhaven, omdat alleen al

het spraakgebruik nodeloos discriminerend is.
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6.4.3.2. Erkenning, wettiging, alimentatie

Nadat de belangrijkste juridische aspecten van erkenning en

wettiging aldus beknopt zijn behandeld, stellen wij ons
thans de vraag in hoeverre erkenning door de natuurlijke

vader voorkomt binnen onze populatie van vrouwen met hun

kind. Bovendien wordt stilgestaan bij de vaderschapsactie,

waaronder wordt verstaan de mogelijkheid, bij wet geregeld,
waarover de ongehuwde moeder beschikt om te doen vaststellen

wie de natuurlijke vader van haar kind is.

In onderstaande tabellen wordt de vraag betreffende al dan

niet erkenning door de natuurlijke vader in verband gebracht

met de kwaliteit van de relatie tussen ongehuwde moeder en

natuurlijke vader en wel zoals deze was in de periode van

zwangerschap (bij de intake), en zoals deze is op het mo-

ment van de follow-up. Als hypothese kan men stellen dat de

kans op erkenning van het kind groter is naarmate de relatie
tussen de partners ten tijde van de zwangerschap positiever

van aard is. Als een tweede hypothese stellen we dat wanneer

erkenning heeft plaats gevonden de relatie tussen ongehuwde

moeder en natuurlijke vader bij de follow-up meer positief

zal zijn dan wanneer erkenning achterwege is gebleven.

De gestelde hypothesen worden beide bevestigd. Uit tabel

6.12. blijkt dat het verschil tussen degenen die ten tijde
van de zwangerschap een negatieve verhouding opgeven (meest-

al impliceert dit dat er slechts infrequent contact is ge-

weest tussen de partners) en degenen die in een tussencate-
gorie vallen, niet erg groot is. Beschouwen we deze beide

categorieon als 66n subgroepering en degenen die een posi-

tieve verhouding opgeven als een andere, dan komt men voor

deze beide groeperingen op een E van 31%: is de relatie ne-

gatief, dan erkent 17% van de natuurlijke vaders het kind

van de ongehuwde moeder als het zijne, terwijl dit percen-

tage 48 bedraagt voor degenen die spreken van een positieve
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Tabel 6.11.: Antwoord van resp. op de vraag: "Is het kind

erkend door de natuurlijke vader ?" en: aard
van de relatie tussen ongehuwde moeder en na-

tuurlijke vader t.t.v. de zwangerschap.

Relatie t.t.v. zwangerschap

negatief tussen- positief totaal
categorie

Erkenning door  ja       15        19 48 26
natuurlijke
vader nee 85 81       52       74

Totaal 100 100 100 100

N = 41 N = 64   N = 46 N =151

N.v.t. (n.v. onbekend): 3

Tabel 6.12.: Aard van de relatie tussen ongehuwde moeder en
natuurlijke vader bij follow-up, en: antwoord

van resp. op de vraag: "Is het kind erkend door

de natuurlijke vader ?".

Erkenning

ja nee totaal

Contact o.m. negatief               2       1          1
en n.v. ten

onverschillig          5       3          4tijde van
follow-up positief              70      10         26

geen contact meer 23      86         69

Totaal 100 100 100

N.v.t. (n.v. onbekend): 3 N = 40 N =111 N =151

relatie ten tijde van de zwangerschap. Erkenning van het kind

door de natuurlijke vader vindt plaats in 26% van de geval-

len, zoals blijkt uit de totaalkolom.

Tabel 6.13. laat zien dat ook de tweede hypothese wordt be-
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vestigd. Indien geen erkenning door de natuurlijke vader

heeft plaatsgevonden, is op het moment van de follow-up in
86% van de gevallen het contact tussen hem en de ongehuwde

moeder verbroken. Heeft de natuurlijke vader daarentegen

het kind wel erkend, dan maakt 70% van de ongehuwde moeders

melding van een positieve relatie bij de follow-up: een

positieve relatie met de natuurlijke vader impliceert voor
77% van de respondenten dat zij met de natuurlijke vader

gehuwd zijn of samenwonen: 59% is gehuwd, 18% woont samen,

zo blijkt elders in het onderzoek. Eveneens op een andere

plaats wordt duidelijk dat van de vrouwen die intussen zijn

gehuwd, dit voor 40% van hen een huwelijk betekende met de

natuurlijke vader, en voor 60% van hen met een ander; voor

degenen die samenwonen bedragen deze percentages resp. 35
en 65%.

Wettiging van het kind van de ongehuwde moeder vindt plaats

wanneer zij trouwt met de man die haar kind heeft erkend.

Trouwt zij met een andere man, dan kan de echtgenoot bij de

huwelijkssluiting of staande het huwelijk het kind als het

zijne erkennen, tenzij het reeds erkend is door een andere

man, bijvoorbeeld door de natuurlijke vader. In dit laatste

geval resteert slechts de mogelijkheid van naamsverandering,

waarbij het kind de geslachtsnaam kan krijgen van de echt-

genoot. Dit impliceert echter geen wettiging; d.w.z. dat er

geen burgerrechtelijke betrekkingen ontstaan tussen de echt-

genoot van de vrouw en haar kind. Uit de resultaten van ons

onderzoek blijkt, dat in geval van huwelijk van de vrouw

het kind bijna altijd (97%) de naam draagt van de echtge-

noot, hetzij door wettiging door een huwelijk met de natuur-

lijke vader, hetzij door erkenning en wettiging via een hu-

welijk met een andere man dan de natuurlijke vader, hetzij

door naamsverandering.

Ook al erkent de natuurlijke vader het kind niet als het
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Tabel 6.13.: Indien niet gehuwd (geweest): antwoord van

resp. op de vraag: "Levert de natuurlijke va-
der een financidle bijdrage aan het kind ?"

en: leeftijd; en: al dan niet alleenstaand.

< 21 321 Alleen- Niet-al- Totaal
(/E) staand leenstaand

Financiole bij- ja    9    34     15      30      18
drage natuur-
lijke vader nee 91 66 85       70       82

Totaal 100 100 100 100 100

N = 58 N = 35 N = 73   N = 20   N = 93

N.v.t. (burgerlijke staat: gehuwd): 61.

zijne, dan is hij nog wel onderhoudsplichtig. Is hij daar-

toe niet bereid via een vrijwillige bijdrage of een minne-

lijke schikking dan kan de moeder hem daartoe dwingen door
een vaderschapsactie te ondernemen. De moeder verzoekt in

dat geval aan de rechtbank om vast te stellen wie de vader

van haar kind is. De rechtbank kan zich bij haar onderzoek

bedienen van het middel van bloedgroepenonderzoek of erfe-

lijk-biologisch onderzoek. Wordt de vaderschapsactie met

succes gevoerd dan stelt de rechtbank vast - rekening hou-

dende met de financi le draagkracht van de natuurlijke vader

- welk bedrag aan alimentatie door de natuurlijke vader moet

worden voldaan. Een veroordeling in deze zin door de recht-
bank impliceert niet dat de vader op grond daarvan bepaalde

rechten op het kind zou kunnen doen gelden.

In tabel 6.13. zijn alleen de ongehuwde moeders opgenomen

die niet gehuwd (geweest) zijn op het moment van de follow-
up. Meest opvallend element in de tabel is het feit dat in

slechts een minderheid (18%) van de gevallen de natuurlijke

vader alimentatie betaalt voor het kind. Voor de jongere

vrouwen geldt dit in wel zeer sterke mate: slechts 9% van
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van hen ontvangt alimentatie.

Wellicht doet in bovenstaande tabel het feit dat de niet-

alleenstaanden in grotere mate alimentatie ontvangen dan

alleenstaanden op het eerste gezicht vreemd aan. Men be-

denke dat het in de tabel gaat om degenen die niet wette-

lijk gehuwd (geweest) zijn: de niet-alleenstaanden in bo-
venstaande tabel die alimentatie ontvangen zijn uitslui-
tend vrouwen die met de vader van hun kind samenwonen. Zodat

als meest opmerkelijk gegeven resteert het cijfer van 15%

alleenstaande ongehuwde moeders die een financidle bijdrage
ontvangen van de natuurlijke vader: het verstrekken van ali-

mentatie behoort tot de uitzonderingen.

Erkenning van het kind door de natuurlijke vader is niet

afdwingbaar door de vrouw; de verplichting tot financidle

ondersteuning daarentegen wel. Ten aanzien van de erkenning

is dan ook de hypothese gerechtvaardigd dat deze met een

goede verstandhouding tussen beide partners gepaard zal

gaan; in het voorafgaande werd deze hypothese getoetst en

bevestigd. Omdat de natuurlijke vader via de rechter tot

alimentatie kan worden gedwongen, ligt het niet voor de

hand dat het verstrekken van alimentatie samengaat met een

positieve relatie bij de follow-up. In de volgende tabel

wordt het verband tussen beide genoemde variabelen bezien.

De positie van de vrouwen die van een positieve relatie met

de natuurlijke vader melding maken is een zeer bijzondere:

zij wonen namelijk allen samen met de natuurlijke vader. In

die situatie is een financiole bijdrage van zijn kant van-

zelfsprekend. Zien we af van deze bijzondere relatie tussen

beide partners, dan is er nauwelijks sprake van enig ver-
band.

Overigens worden de aantallen hier erg klein, zodat voor-
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Tabel 6.14.: Indien niet gehuwd (geweest): antwoord van

resp. op de vraag: "Levert de natuurlijke vader

een financiole bijdrage aan het onderhoud van
het kind ?" en: aard van de relatie tussen on-

gehuwde moeder en natuurlijke vader bij follow-

UP.

Financiole bijdrage n.v.

Ja Nee totaal

Relatie o.m./ negatief          0         3          2
n.v. ten tijde onverschillig    12         4          7van follow-up

geen contact 41        84         76

positief 41         9         15

Totaal 100 100 100

N = 17 N = 76 N = 93

N.v.t. (gehuwd (geweest)): 61.

zichtigheid bij de interpretatie geboden is. Dat geldt ook

voor een elders verkregen, op het voorafgaande direct aan-

sluitend resultaat, waaruit blijkt dat van de 17 gevallen

(dus inclusief de samenwonenden) waarin de vrouw alimentatie

ontvangt, dit in 7 gevallen gebeurt na een proces. Voegen
wij daar nog bij het getal van 11 vrouwen dat nog geprobeerd

heeft de natuurlijke vader via een vaderschapsactie tot ali-
mentatie te bewegen, maar waarin deze actie geen resultaat

heeft gehad of waarin nog geen vonnis is gewezen, dan is de

conclusie gerechtvaardigd dat het ondernemen van een vader-

schapsactie onder onze respondenten een uitzonderlijke prac-

tijk is. Laat men de gevallen waarin de natuurlijke vader

een vrijwillige bijdrage levert of waarin een schikking is

getroffen, buiten beschouwing, dan heeft minder dan 25% van

de inmiddels nog niet gehuwde vrouwen gerechtelijke stappen

tot het verkrijgen van alimentatie ondernomen.
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6.5. Besluit
------------

In dit hoofdstuk werd de relatie in beschouwing genomen die

er bestaat tussen de ongehuwde moeder, haar kind,en de na-

tuurlijke vader. Door 76% van de respondenten werd het be-

sluit om het kind bij zich te houden, positief ge6valueerd:

zij zouden thans - in omstandigheden gelijk aan die ten tij-
de van de conceptie en opnieuw met een voorechtelijke zwan-

gerschap geconfronteerd - eenzelfde beslissing nemen. Op-

vallend is het vrij hoog te noemen percentage van respon-

denten die thans tot een andere beslissing zouden komen:

24% zou thans besluiten tot abortus provocatus. Onder de

subgroep van alleenstaanden spreekt zelfs 30% zich daar-
Voor uit.

Na de bevalling heeft 19% van de respondenten enige tijd

doorgebracht in een tehuis voor moeder en kind; jongere

ongehuwde moeders vaker dan oudere. Ten tijde van het fol-

low-up-onderzoek is in 54% van de gevallen de moeder de

enige die zich met de verzorging van het kind belast. Mede

omdat zij vaker dan niet-alleenstaande vrouwen een werkkring

buitenshuis hebben, maken alleenstaande vrouwen vaker ge-

bruik van de mogelijkheid om het kind op geregelde tijden

ergens onder te brengen. Het kindercentrum neemt in dat op-
zicht de belangrijkste plaats in. Vooral voor alleenstaande

ongehuwde moeders voorziet het in een behoefte: bijna 80%

brengt het kind daar geregeld onder. Maar daarnaast funge-

ren ook de eigen ouders voor hen vaak als regelmatige op-

vang: 46% maakt geregeld van hun diensten gebruik.

De figuur van de natuurlijke vader komt slechts zijdelings

ter sprake. Tussen het intake- en het follow-up-onderzoek
blijkt het contact tussen ongehuwde moeder en natuurlijke

vader in de meeste gevallen geheel te zijn verbroken: 70%

van de respondenten geeft te kennen dat er geen contact meer
is. Voor de overigen geldt, dat het daar voor het merendeel
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ongehuwde moeders en natuurlijke vaders betreft die bij de

follow-up met elkaar gehuwd zijn of samenwonen. Het normale

patroon is, dat er 8fwel geen contact meer is, 8fwel dat

het contact is geIntensiveerd tot een permanente en duur-
zame relatie.

Ten tijde van de follow-up is 26% van de buitenechtelijke

kinderen door de natuurlijke vader erkend. Het verstrekken

van alimentatie door de natuurlijke vader behoort tot de
uitzonderingen: slechts 15% van de alleenstaande vrouwen

ontvangt van hem een financidle bijdrage in de onderhouds-

kosten van het kind. Eveneens beperkt is het aantal van hen
dat een vaderschapsactie heeft aangespannen.
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HOOFDSTUK 7: SOCIO-ECONOMISCHE OMSTANDIGHEDEN VAN

ONGEHUWDE MOEDERS

7;1L_391910ing

Milikowski legt in een sociologisch onderzoek (1) aan zijn

respondenten (een representatieve steekproef uit de Neder-
landse bevolking) de vraag voor, welke naar hun idee de pro-
blemen zijn van de ongehuwde moeder. Het resultaat is dat de

financieel-economische problematiek het meest wordt genoemd,

gevolgd door respectievelijk pedagogische, sociale en psychi-

sche moeilijkheden. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de mee-

ste ondervraagden (meer dan 70%) zich uitspreken voor het tref-

fen van overheidsmaatregelen ter bescherming van de ongehuwde

moeder. Concreet denkt men daarbij aan arbeidsbemiddeling,

aan cr&ches voor het kind, aan een verantwoorde huisvesting,

aan meer subsidie voor tehuizen en tenslotte aan een regel-

matige uitkering.

Trachtte Milikowski in genoemd onderzoek inzicht te verkrij-

gen in de opvattingen en denkbeelden van het publiek met be-
trekking tot het ongehuwd moederschap, in ons onderzoek is

de ongehuwde moeder zelf aan het woord. Onder anderen Sauber
en Rubinstein (2) hanteerden eenzelfde vraagstelling in een

onderzoek dat zij instelden onder 235 ongehuwde moeders in

de Verenigde Staten, ongehuwde moeders die besloten hadden

hun kind bij zich te houden. In volgorde van belangrijkheid
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blijken de wensen van de respondenten te liggen op de vol-
gende terreinen: huisvesting, financion, de zorg voor het

kind, het vinden van een geschikte baan, de persoonlijke en

sociale aanpassing, medische hulp en juridische bijstand.

In de voorafgaande hoofdstukken zijn reeds een aantal pro-

blemen waarmee ongehuwde moeders te maken (kunnen) hebben

aan de orde geweest. Zo werd de aandacht gevestigd op ver-

schijnselen van sociale isolatie, discriminatie en op de

problematiek van het rolconflict; bovendien wordt in het

volgende hoofdstuk ingegaan op de vraag, in welke mate

schuld- en schaamtegevoelens een rol spelen. In dit hoofd-

stuk vragen materidle problemen onze aandacht, voorzover

die in het leven van ongehuwde moeders of van subgroepen

daaruit aanwezig zullen blijken. Wij hebben bij onze respon-

denten geInformeerd naar hun omstandigheden op het gebied
van huisvesting en financion en naar hun werk- of school-

\

situatie.

In een algemeen orionterende paragraaf wordt nagegaan welke

aspecten van hun situatie door onze respondenten als proble-

matisch worden ervaren. De in dit verband voorgelegde vragen

zijn niet strikt beperkt tot de materidle aspecten. Boven-

dien zijn twee verschillende tijdstippen in de beschouwing

betrokken; en wel - retrospectief - de periode direct na de

geboorte van het kind, en de periode ten tijde van de follow-

up. Meer dan een eerste globale indruk levert deze paragraaf

overigens niet op.

Later in dit hoofdstuk wordt deze indruk meer gepreciseerd.

Het eerste onderwerp dat in dat kader naar voren wordt ge-

bracht betreft de huisvesting van de ongehuwde moeder. Bezien

wordt de wijze van huisvesting, mede gezien tegen de achter-

grond van de plannen die onze respondenten hadden ten tijde

van de intake. Ook de kwaliteit van de huisvesting vormt on-
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derwerp van onderzoek.

De financieel-economische positie van de ongehuwde moeder

vormt een volgend punt van beschouwing. GeInformeerd is naar

de bronnen van inkomen waarover zij beschikt, en ook naar de

hoogte van haar netto-inkomen per maand.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin de

arbeidssituatie centraal staat. In hoeverre zijn ongehuwde

moeders in het arbeidsproces opgenomen en op welk niveau

functioneren zij daarin ? Opnieuw wordt hun situatie in deze

geplaatst tegen de achtergrond van de plannen die zij ten

aanzien hiervan hadden ten tijde van de intake.

Vanwege de geringe frequenties wordt de schoolsituatie niet

verder geanalyseerd.

7.2. Een eerste oriontatie

Wij hebben onze respondenten de in algemene termen geformu-

leerde vraag voorgelegd of zij de situatie waarin zij zich

bevinden ten tijde van de follow-up ervaren als gunstiger

of ongunstiger, wanneer zij deze vergelijken met hun situatie

van de beginperiode na de bevalling. Ongeveer 75% van de al-
leenstaande en de niet-alleenstaande vrouwen is van oordeel

dat hun leven in dat tijdsbestek een positieve wending geno-
men heeft. Een negatieve beoordeling is zeldzaam.

In het navolgende wordt gepoogd dit in zeer algemene zin

uitgesproken oordeel enigszins te specificeren naar de ver-

schillende aspecten die in het leven van de ongehuwde moeder

van belang geacht mogen worden. Wij hebben de respondenten

gevraagd zich opnieuw hun situatie voor de geest te halen

waarin zij verkeerden na de geboorte van hun kind, en in-

formeerden naar de eventuele problemen die zij toen ontmoet-

272



ten op het gebied van werk, school, financion, huisvesting,

verzorging van het kind, de acceptatie als persoon door hun

omgeving en hun zelfvertrouwen. Ten aanzien van deze aspec-

ten werd daarna gevraagd naar hun oordeel daarover of het
tijdstip van de follow-up. De resultaten van een en ander

zijn weergegeven in de tabellen 7.1., 7.2. en 7.3.

Tabel 7.1.: Antwoord van resp. op de vraag: "Probeert U eens

in gedachten terug te keren naar de beginperiode

na de bevalling, tot ongeveer 5 8 1 jaar na de

geboorte van het kind. Had U toen problemen met

betrekking tot de volgende zaken ?" en: leeftijd.
(In de tabel zijn weergegeven de percentages van

degenen die m.b.t. genoemd onderwerp problemen

ondervonden).

< 21 & 21 Totaal

Werksituatie (x)                  15 33 21

Schoolsituatie (*91) (**) ( jf FE)

Financion                         35      38        36

Huisvesting                      51      41        48
Verzorging kind                   19 25 21

Acceptatie door anderen 23      16        21

Zelfvertrouwen 41      35        39

(* ) alleen indien toen baan hebbend: N = 86

(**) aantallen te gering.

Ongeveer de helft van de ongehuwde moeders die na de ge-

boorte hun kind bij zich hielden, hadden in de periode na

de bevalling te kampen met problemen op het gebied van de

huisvesting. Ongeveer een derde gedeelte maakt gewag van een
tekort aan onvoldoende financiole middelen: 36%. Van andere

(immateriole) aard is het gebrek aan zelfvertrouwen dat door

ongeveer 40% van de respondenten naar eigen zeggen wordt

gedemonstreerd en wel zodanig dat het als problematisch
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wordt ervaren. De factor "leeftijd" brengt slechts geringe
differentiatie aan in het algemene beeld, met uitzondering

(overigens in slechts geringe mate) van de huisvesting, die

door de jongeren vaker als probleem naar voren wordt ge-

bracht dan door de ouderen; en met uitzondering (in aanzien-

lijke mate) van de werksituatie, welke juist de ouderen als

problematisch kwalificeren. Met betrekking tot de huisves-
ting kan wellicht als verklaring worden aangevoerd dat de

ouderen v66r de bevalling relatief vaker zelfstandig gehuis-
vest waren dan de jongeren (3) en dat deze situatie na de

bevalling werd gecontinueerd. Een mogelijke verklaring voor

het geconstateerde verschil tussen ouderen en jongeren waar

het de werksituatie betreft, moet de onderzoeker schuldig
blijven.

Tabel 7.2.: Antwoord van resp. op de vraag: "En hoe is dat

nu ? Heeft U het in genoemde opzichten nu beter,
hetzelfde of slechter dan vroeger 7" en: leef-
tijd; en: al dan niet alleenstaand. (In de tabel

zijn weergegeven degenen die hun situatie ten
tijde van de follow-up als "beter" kwalificeren) .

< 21
>/

21 Alleen- Niet-al- Totaal
staand leenstaand

Werksituatie (H)   60 65 60 67 62

Schoolsituatie (**) (*31) (**) (*R) (*A)

Financion          71     71     66         76        71

Huisvesting        65     69     53         79        66

Verzorging kind 42 42     36         48        42

Acceptatie         31 33 26 38        32

Zelfvertrouwen 44     41     39 47 43

(x ) alleen indien t.t.v. follow-up baan hebbend: N = 56

(**) aantallen te gering.

Uit tabel 7.2. kan worden geconcludeerd dat voor velen de
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situatie ten tijde van de follow-up in een aantal opzichten

als gunstiger wordt ervaren dan in de periode na de beval-
ling. Dat geldt in hoge mate voor de materidle aspecten: de
werksituatie, de financiole positie en de huisvesting; in
mindere mate geldt het ook de niet-materiile aspecten. Vrou-
wen die intussen zijn gehuwd of samenwonend zijn, scoren op
alle items hoger dan degenen die nog alleenstaand zijn. De
factor "leeftijd" differentieert niet.

Tabel 7.3.: Antwoord van resp. op de vraag: "Had U in de be-
ginperiode na de geboorte van het kind problemen
m.b.t. de volgende zaken ?" en: "is dat nu beter

of slechter ?".

Problemen direct na de
geboorte van het kind

Ja Nee Totaal

Werksituatie (*): nu beter 100      49       61
follow-up hetzelfde      0 44 33

nu slechter    0       7        6

Financion: nu beter 84 64       71
follow-up hetzelfde 11 26 21

nu slechter    5      10        8

Huisvesting: nu beter      82      51       66
follow-up hetzelfde 11 44 28

nu slechter    7       5        6

Verzorging v.h. kind: nu beter      81      31       41
follow-up hetzelfde     19 67 58

nu slechter    0       2        1

Acceptatie door anderen:nu beter      75      20       32
follow-up hetzelfde 25 78 67

nu slechter    0       2        1

Zelfvertrouwen: nu beter 80      19       43
follow-up hetzelfde     18 77 54

nu slechter    2       4        3

(A) alleen indien toen en t.t.v. follow-up een baan: N = 51.
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In tabel 7.3. worden de twee door ons onderscheiden waarne-

mingsperioden (die van direct na de bevalling en die ten
tijde van de follow-up) met elkaar in verband gebracht.

De vrouw die haar situatie ten tijde van de follow-up ver-

gelijkt met die van de beginperiode na de geboorte van haar

kind, komt in relatief veel gevallen tot de conclusie dat

ten aanzien van een aantal aspecten verandering is opgetre-

den in gunstige zin. Waar de respondenten te kennen geven

dat direct na de geboorte van hun kind op bepaalde aspecten

van hun situatie de kwalificatie "problematisch" van toe-

passing was, wordt deze situatie (zie tabel 7.3.) ten tijde

van de follow-up in de onderscheiden aspecten door zeer ve-

len als gunstiger aangemerkt. Van degenen die aanvankelijk

het gevoel hebben dat zij niet geheel door anderen worden

geaccepteerd, maakt 75% melding van een meer bevredigende

situatie in dat opzicht bij de follow-up. Ten aanzien van

de overige genoemde aspecten is dit percentage nog hoger.

Vanzelfsprekend mag deze uitspraak niet worden geinterpre-
teerd als zouden de genoemde aspecten in het geheel geen

problematisch karakter meer dragen.

De tot nu toe onderscheiden aspecten die van belang geacht

mogen worden voor de positie van de ongehuwde moeder, zijn

nog slechts zeer globaal aan de orde geweest. In het nu
volgende worden de huisvesting, de financiole situatie en

de werksituatie afzonderlijk behandeld.

7.3. De huisvesting

7.3.1. Inleiding

Iedere vorm van huisvesting brengt voor de ongehuwde vrouw

die haar kind na de geboorte bij zich houdt, eigen bijzon-
dere consequenties met zich mee. Afhankelijk van de oplos-

sing die zij kiest - of beter vaak: waartoe zij in meerdere
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of mindere mate gedwongen wordt - zal haar wijze van func-

tioneren met haar kind binnen de samenleving een verschil-

lende zijn. Bijvoorbeeld het feit, of zij haar intrek neemt

bij haar ouders, of dat zij een meer zelfstandig bestaan

gaat leiden, is in grote mate bepalend voor haar eigen moge-

lijkheden en onmogelijkheden, alsook voor de wijze waarop

haar kind opgroeit. Alleen al de mogelijkheid om bij haar
ouders te gaan inwonen kan betekenen dat de vrouw daardoor

in staat wordt gesteld haar kind bij zich te houden; bij-

voorbeeld omdat de ouders bereid zijn de verzorging en op-

voeding van het kind samen met hun dochter op zich te nemen.

Bij de intake (4) bleek reeds dat het vinden van een passen-
de huisvesting voor veel respondenten reden tot bezorgdheid

was. V66r de conceptie was 60% van de meisjes en vrouwen nog

thuis bij de ouders inwonend. In de loop van de zwangerschap

verandert het beeld, omdat veel thuiswonenden een tijdelijk

onderkomen vinden in een tehuis of in een gastgezin (onge-

veer 40% van de thuiswonenden). Dat huisvesting voor velen

een bron van aanhoudende zorg vormt, wordt geIllustreerd door

het intake-gegeven dat bijna 40% van de vrouwen die in de

interview-periode van plan waren hun kind bij zich te hou-
den, op dat moment nog geen oplossing had gevonden voor de

huisvesting na de bevalling.

7.3.2. Wijze van huisvesting

Groth (5) ontwerpt in "Kinder ohne Familie" een typologie

van de mogelijkheden die zich met betrekking tot de woon-

situatie voordoen aan het kind van de ongehuwde moeder. Als
criterium voor zijn indeling noemt hij de "Familienhaftig-
keit"; daaronder wordt verstaan, de mate waarin de situatie

waarin het buitenechtelijke kind thans verkeert, de normale

gezinsvorm benadert. De auteur komt tot de volgende 9 cate-

gorieen:
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-    gewettigde kinderen die zijn gelegitimeerd doordat de

ongehuwde moeder trouwde met de natuurlijke vader;

-    kinderen die opgroeien bij de ongehuwde moeder en de

natuurlijke vader die in concubinaat leven;

-    kinderen die opgroeien binnen het huwelijk dat de onge-
huwde moeder heeft gesloten met een ander dan de natuur-

lijke vader;

-    kinderen die opgroeien in een adoptief gezin, dus bij

ouders die niet de biologische ouders zijn;

-    kinderen die opgroeien in tehuizen of internaten;

-    kinderen die opgroeien in het ouderlijk gezin van de

ongehuwde moeder, terwijl deze laatste zelf niet in dat

gezin aanwezig is;

-    kinderen die opgroeien in het gezin dat wordt gevormd

door de ongehuwde moeder met haar kind;

-    kinderen die opgroeien in het ouderlijk gezin van de

ongehuwde moeder, terwijl deze laatste zelf eveneens

in dat gezin aanwezig is;

-    kinderen die opgroeien in een pleeggezin, dus bij ou-

ders die niet de biologische ouders zijn, maar bij wie

nog contact mogelijk is met de ongehuwde moeder.

Niet alle door Groth onderscheiden categorieon zijn in ons

onderzoek terug te vinden. Dat is niet verrassend, want -
anders dan voor Groth - was voor ons de situatie van de

moeder, en niet die van het kind, het uitgangspunt. Aldus

ontbreken bij ons de adoptief-, de tehuis- en de pleegkin-

deren. Tabel 7.4. gaat in op de wijze van huisvesting ten

tijde van de follow-up. Verwacht mag worden dat niet-alleen-

staande vrouwen intussen vaker een zelfstandige huisvesting
gevonden hebben dan alleenstaande.

Vrouwen die in de periode van de follow-up gehuwd zijn of
samenwonen, hebben zich bijna allen weten te verzekeren van

een zelfstandige huisvesting in huis of flat. Voor alleen-
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Tabel 7.4.: Antwoord van resp. 00 de vraag: "Hoe bent U
thans gehuisvest ?" en: leeftijd; en: al dan
niet alleenstaand.

< 21 7, 21 Alleen- Niet- Totaal
staand alleen-

staand

Bij ouders 20 16 35       3     19

Familie, vrienden,
kennissen                    2     0      1       1      1

Interne baan, inwonend      1     6      5       0      2
Op kamer(s)                 5     8     11       1      6

Zelfstandig (huis, flat)   72 68 48      94     71

Anders                       0     2      0       1      1

Totaal 100 100 100 100 100

W  =105  N  =49  N  =   77     N  = 77 N =154

staanden is dat in veel mindere mate het geval: minder dan
de helft van hen woont thans zelfstandig. Nog steeds heeft
35% zijn intrek in het ouderlijk huis en woont 1% op &&n
of meer kamers. Verschillen in huisvesting tussen jongere
en oudere ongehuwde moeders zijn niet aanwijsbaar.

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat over de hele linie

van een toenemende zelfstandigheid gesproken kan worden met
betrekking tot de huisvesting, wanneer men de wijze van huis-
vesting van intake en follow-up met elkaar vergelijkt. In de
thans volgende analyse zijn enkele subcategoriedn samenge-

voegd, omdat de aantallen in het andere geval soms erg ge-
ring zouden zijn. Degenen die inwonend zijn bij familie,
vrienden of kennissen; degenen met een interne baan; de
kamerbewoonsters  en de restgroep "anders",  zi jn samenge-
voegd tot &6n categorie " inwonenden, maar niet bij de ouders
inwonend".
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Onderstaand overzicht (tabel 7.5.) geeft de verschillen weer
tussen de situatie in genoemd opzicht ten tijde van de con-

ceptie en de situatie ten tijde van de follow-up. Aan de
hand van tabel 7.6. kan worden vastgesteld, in hoeverre onze

respondenten erin zijn geslaagd de plannen die zij hadden

bij de intake ook ten uitvoer te brengen na de geboorte van
hun kind. Men dient zich wel te realiseren dat in de tabel

de wijze van huisvesting is opgenomen uit de periode van de

follow-up en dat voor zeer velen deze vorm van huisvesting
reeds is voorafgegaan door 66n of meer andere woonvormen.

Tabel 7.5.: Antwoord van resp. op de vraag: "Hoe bent U thans

gehuisvest ?" (FOLLOW-UP) en: huisvesting van

resp. v66r zwangerschap (INTAKE).

Huisvesting v66r zwangerschap

Bij Inwonend, Zelf- Totaal
ouders niet bij standig

ouders

Huisves- Bij ouders 25        14        0      19
ting
t.t.v. Inwonend, niet

bij ouders           3        23        7      10
follow-
UP Zelfstandig        72 63 93      71

Totaal 100 100 100 100

N = 89 N = 51   N = 14  N =154

Geconstateerd kan worden dat relatief veel ongehuwde moeders

zich inmiddels een zelfstandige vorm van huisvesting hebben

weten te verwerven. V66r de zwangerschap was nog geen 10%

van onze respondenten zelfstandig gehuisvest, terwijl dit

percentage bij de follow-up is toegenomen tot 71. Vrouwen

die v66r de conceptie zelfstandig woonden hebben deze situa-

tie nagenoeg allen (93%) kunnen continueren. Daarnaast hebben

velen intussen het ouderlijk gezin verruild voor een eigen

of huurhuis of -flat (72%). Ook degenen die bij anderen dan
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Tabel 7.6.: Antwoord van resp. op de vraag: "Hoe bent U
thans gehuisvest ?" (FOLLOW-UP) en: "Waar zult

U na de geboorte van het kind gaan wonen ?"

(plan INTAKE).

Plan huisvesting na geboorte kind
(bij de intake)

Bij Inwonend, Zelf- Weet Totaal
ouders niet bij stan- niet

ouders dig

Huisves- Bij ouders        33       8        0 18 19

ting
t.t.v. Inwonend, niet

bij ouders         2      29        6     8     9
follow-
UP Zelfstandig       65      63       94    74    72

Totaal 100 100 100 100 100

N = 52  N = 24 N = 18 N =50 N =144

(N.B. De (overigens geringe) verschillen in de totaalkolom-

men van tabel 7.5. en 7.6. zijn terug te voeren tot

de omstandigheid dat tabel 7.5. een N kent van 154 en
dat deze N in tabel 7.6. slechts 144 bedraagt).

hun ouders inwonen hebben in redelijke mate een zelfstandige

vorm van wonen kunnen realiseren: 63% maakt daar melding van.

In tabel 7.6. komt tot uiting dat veel van de vrouwen (65%)

die bij de intake het plan hadden na de bevalling bij hun

ouders of bij anderen te gaan inwonen, ten tijde van de fol-

low-up een zelfstandiger vorm van huisvesting heeft gevonden.

Ziet men van deze groepering af dan blijkt dat plannen in-

derdaad vaak worden gerealiseerd: is men van plan bij de ou-

ders of bij anderen te gaan inwonen dan gebeurt dit ook vaak.

7.3.3. Kwaliteit van de huisvesting

Met de constatering van het feit dat veel vrouwen (en dan
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vooral degenen die gehuwd of samenwonend zijn) met succes
hebben gestreefd naar een zelfstandige vorm van huisvesting,
zal niet worden volstaan. In het nu volgende zal worden na-
gegaan welke de kwaliteiten zijn van de woonomstandigheden
waaronder de vrouw haar huishouding moet voeren en haar kind
moet verzorgen en opvoeden. Voor een evaluatie van de woon-
situatie van onze respondenten leek het ons van belang te
vragen, of men kan beschikken over een eigen keuken; of er
een aparte slaapkamer is voor het kind; of er binnen en bui-

ten voldoende speelruimte is voor het kind; en of de vrouw
van oordeel is dat zij voldoende privacy geniet.

De minimum-eisen die men in Nederland anno 1977 redelijker-

wijze mag stellen aan de woonsituatie van een vrouw (met of

zonder partner) die de zorg voor een kind heeft, zijn: een

zit-slaapkamer voor de moeder (en voor een eventuele part-

ner), een aparte slaapkamer voor het kind, en - tenzij de

vrouw bij haar ouders of bij anderen inwonend is en huise-

lijk verkeer met hen onderhoudt - een eigen keuken. Met dit
pakket van eisen blijkt het vooral vaak te schorten aan een

aparte slaapkamer voor het kind. Vooral wanneer de vrouw bij
haar ouders inwonend is, is deze kamer er vaak niet:
ongeveer 60% van hen maakt daarvan melding. Zoals te verwach-

ten voldoet de woongelegenheid van de zelfstandig gehuisves-
ten practisch altijd aan de gestelde minimum-eisen.

Bij andere - niet bij de ouders - inwonenden ontbreekt het
vaak aan voldoende speelruimte voor het kind in huis: minder

dan de helft van hen - 43% - acht deze voldoende. Een tekort

aan privacy wordt als klacht naar voren gebracht door onge-

veer 35% van degenen die bij hun ouders of bij anderen in-

wonend zijn. Voor de zelfstandig gehuisvesten bedraagt dit

cijfer slechts 10%. Voor deze laatste categorie, tenslotte,
wordt het - enige - zwakke punt gevormd door onvoldoende

speelruimte voor het kind buitenshuis. Maar dat is een klacht

282



Tabel 7.7.: Antwoord van resp. op enkele vragen betreffende

de kwaliteit van de huisvesting; en: al dan niet

alleenstaand. (Cijfers in de tabel geven aan het
relatieve aantal malen dat het betreffende item

wordt bevestigd).

Alleen- Niet-al- Totaal
staand leenstaand

Eigen keuken                     58 97 77

Aparte slaapkamer kind 68 90          79

Voldoende speelruimte binnen    80          74         77

Voldoende speelruimte buiten    72          62         68

Voldoende privacy               81          84         83

N = 77 N = 77 N =154

Tabel 7.8.: Antwoord van resp. op enkele vragen betreffende

de kwaliteit van de huisvesting; en: wijze van

huisvesting. (Cij fers in de tabel geven aan het
relatieve aantal malen dat het betreffende item

wordt bevestigd).

Bij Inwonend, Zelf- Totaal
ouders  niet bij standig

ouders

Eigen keuken                4 50 100      77

Aparte slaapkamer kind     41 64 91      79

Voldoende speelruimte
binnen 93       43         77      77

Voldoende speelruimte
buiten 100 57 61      68

Voldoende privacy 62 69 90      83

N = 29   N = 16 N =109  N =154

die zij vermoedelijk gemeen hebben met veel andere ouders,

vooral met degenen die op een flat wonen.
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"Housing conditions varied - better than might be expected
for many, but poor for others" (6). Tot deze conclusie komen
Reed en Latimer na een analyse van de woonomstandigheden van
een aantal ongehuwde moeders in de Verenigde Staten. Waarop

hun verwachtingen waren gebaseerd wordt overigens niet ex-
pliciet gemaakt. De conclusies die men uit het door ons ver-

zamelde en bewerkte materiaal kan trekken geven aanleiding
tot eenzelfde vaststelling. Bij gebrek aan een objectieve

standaard, en bij gebrek aan contr6le-groepen, moeten wij

ons noodgedwongen tot deze vage uitspraak beperken.

7.4. De financiole situatie

7.4.1. Inleiding

In het intake-onderzoek werd vastgesteld dat de hoogte van

het inkomen geen samenhang vertoont met de aard van de be-

slissing die de vrouw tijdens de zwangerschap in overweging

heeft met betrekking tot haar kind. Financion behoeven geen
directe belemmering te zijn voor het bij zich houden van

het kind, omdat de alleenstaande ongehuwde moeder valt bin-

nen de normen van de Algemene Bijstandswet, althans voorzo-

ver het de beginperiode betreft na de geboorte van het kind.

Voor de periode daarna wordt de situatie minder helder, om-

dat sommige Gemeentelijke Sociale Diensten er dan op gaan

aandringen dat de moeder een baan gaat zoeken. Maar niet
alle diensten stellen deze eis. Omdat de toepassing van de

Algemene Bijstandswet en het functioneren van de Gemeente-
lijke Sociale Dienst een studie-object op zichzelf zouden

vormen, is daar' in het bestek van dit onderzoek niet op in-
gegaan.

Iedere ongehuwde moeder die besluit haar kind bij zich te

houden, wordt na de geboorte van dit kind met de vraag ge-

confronteerd, hoe zij zich de nodige financi&le middelen kan
verschaffen om in het levensonderhoud te voorzien - tenmin-
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ste tijdelijk - zonder de steun van een echtgenoot-kost-

winner. Nagegaan zal thans worden in hoeverre de ongehuwde

moeders zelf-supporting zijn in financieel opzicht en in

welke mate zij in dit opzicht afhankelijk zijn van derden.

In verband hiermee kan men zich de vraag stellen, of zij
financiBle steun ontvangt van de natuurlijke vader, de fami-

lie of de overheid. Ook aan de orde komt de hoogte van het in-

komen van de ongehuwde moeder.

7.4.2. Bronnen van inkomen

De bronnen van inkomen met behulp waarvan de vrouw in het

onderhoud van haarzelf en van haar kind voorziet, kunnen

naar hun aard in enkele categorieon worden onderscheiden.

In welke mate deze categorieon bijdragen tot de financiole

zekerheid van ongehuwde moeders als groepering, komt tot
uitdrukking in de volgende tabel.

Tabel 7.9.: Bronnen van inkomen voor resp.; en: al dan niet

alleenstaand. (De cijfers in de cellen geven

weer de percentages van de vrouwen, die uit de

betreffende inkomensbron hun financion geheel

of gedeeltelijk betrekken).

Alleen- Niet-al- Totaal
staand leenstaand

Eigen arbeid 48 26        37
Bijdrage natuurlijke vader 13           0         7

Overheid (bijstand, W.W.) 61          16        39
Ouders van respondent              4           1         3

Echtgenoot/partner                 0 95 47

N = 76 N = 77 N =153

Onbek./geen antwoord: 1.

(N.B. Omdat meerdere bronnen tegelijk mogelijk zijn is de
som der percentages meer dan honderd).
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Zoals voor de hand ligt, is er een duidelijk verschil tussen

alleenstaande en niet-alleenstaande vrouwen. Laatstgenoemde

groepering ontvangt bijna steeds (95%) minstens een gedeelte

van het gezinsinkomen via de echtgenoot of de man met wie

men samenwoont. Onze belangstelling richt zich vooral op de

alleenstaande ongehuwde moeders. Ruim 60% ontvangt een ge-

hele of gedeeltelijke uitkering via de Algemene Bijstandswet,

die daarmee de belangrijkste bron van inkomen vormt voor

deze categorie van vrouwen. Ongeveer de helft van de alleen-
staanden (48%) verwerft zich een inkomen via het verrichten

van arbeid, hetgeen beduidend meer is dan de 26% gehuwde of

samenwonende vrouwen die van inkomen uit eigen arbeid melding

maken. Opvallend zijn de zeer lage percentages van vrouwen

die financigle steun ontvangen van de natuurlijke vader of
van hun ouders. Het eerste is - na hetgeen hierover in een

voorafgaande paragraaf werd opgemerkt - niet meer verrassend.

Ter aanvulling memoreren wij hier eenzelfde bevinding van

Sauber en Rubinstein (7), die als mogelijke verklaring daar-
voor een drietal, door hen overigens evenmin geverifieerde,

oorzaken opvoeren. Zij stellen dat het mogelijk is dat de

moeders op geen enkele wijze meer met de natuurlijke vader

geconfronteerd wensten te worden; of dat zij niet wisten

waar de natuurlijke vader verbleef; of, tenslotte, dat zij

er eenvoudig niet toe konden komen stappen tot het verkrij-

gen van een bijdrage van zijn kant te ondernemen, wellicht

vanwege " . . . . . underlying fears and inhibitions" zoals  de

auteurs stellen. Een definitief antwoord wordt niet gegeven.

Belangrijk is de constatering dat in slechts zulk een gering

aantal gevallen (4%) de ouders van de ongehuwde moeder fi-

nancieel bijspringen op het tijdstip van onderzoek. Het is

niet bekend, in hoeverre zij dit eventueel w&1 hebben ge-

daan in de periode direct na de geboorte van het kind. Ver-

ondersteld mag worden dat dit bij degenen die na de bevalling

domicilie kozen in het gezin van de eigen ouders, voor min-
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stens een aantal van hen het geval zal zijn geweest. In ge-

noemde studie van Sauber en Rubinstein (8) zegt 68% van de

moeders die hun kind bij zich hielden, na de geboorte van hun

kind in meerdere of mindere mate geldelijke steun te hebben

ontvangen van de ouders.

Gesproken kan worden van een relatieve financiole onafhan-

kelijkheid van de alleenstaande ongehuwde moeder - dat wil

zeggen onafhankelijk van haar ouders. Gevoegd bij de reeds

eerder geformuleerde conclusie met betrekking tot het tame-

lijk zelfstandig gehuisvest zijn van deze groepering, mag wor-

den vastgesteld dat veel - ook alleenstaande - ongehuwde moe-

ders zich na de geboorte van hun kind in minstens een aantal

opzichten een onafhankelijk bestaan hebben weten te verwerven.

7.4.3. De hoogte van het inkomen

De interviewfase voor de follow-up strekte zich uit over de

tweede helft van het jaar 1974. Voor een juiste beoordeling

van de financi&le positie waarin de vrouwen toen verkeerden

is het derhalve noodzakelijk maatstaven aan te leggen die op

die periode van toepassing zijn. Als uitgangspunt wordt hier

gehanteerd de hoogte van de bijstandsuitkering zoals die

toen gold. Per 1 juli 1974 werd de uitkering opgetrokken tot

op het niveau van het minimumloon. Voor de alleenstaande

vrouw met kind - in de verdere loop van deze paragraaf zal

blijken dat voor haar het financiole probleem het grootst

is - werd het basisgedrag vastgesteld op f 647,65. Bovendien

werden aanvullende bedragen uitgekeerd, te weten de woonkos-

ten (voor huur of voor de lasten van het eigen huis ), de

premie voor de ziekteverzekering, een kindervergoeding, en

een vacantie-uitkering. Gesteld mag worden dat een en ander

overeenkomt met een uitkering van ongeveer f 950,-, netto

per maand. Wij gaan er daarbij vanuit dat de gemiddelde

woonkosten f 200,- per maand bedragen. Omdat deze kosten

niet geacht worden te worden gemaakt indien de vrouw bij
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haar ouders inwonend is, moet voor deze groepering een norm-

bedrag worden aangehouden van f 750,- netto per maand.

Tabel 7.10. kan ons inlichten met betrekking tot de hoogte

van het inkomen dat onze respondenten genieten.

Tabel 7.10.: Antwoord van resp. op de vraag: "Hoe hoog is
Uw  netto-inkomen per maand  ?"  en:  al  dan  niet
alleenstaand.

Alleen- Niet-al- Totaal
staand leenstaand

Minder dan f 550,-                10           3         7

f 551,- - f 750,- 25   ·        3        14

f 751,- - f 950,-                 31 20 25

f 951,- - f 1150,- 24 23 23

f 1151,- - f 1300,-                4          10         7

Meer dan f 1300,-                  6 41 24

Totaal 100 100 100

N = 70 N = 68 N =138

Onbek./geen antwoord: 16.

Duidelijk is dat de financidle positie van alleenstaande

ongehuwde moeders veel minder gunstig is dan die van de

vrouwen die een huwelijk hebben gesloten of zijn gaan samen-
wonen. Dit komt vooral tot uiting in het gegeven dat 41% van

deze laatsten een inkomen opgeeft van meer dan f 1300,-,

waar dit percentage voor de alleenstaanden slecht 6 bedraagt.

Op basis van de cijfers in tabel 7.10. en rekening houdend

met het feit dat -zoals uit hier niet weergegeven cijfers

blijkt- ongeveer 10% van de alleenstaande ongehuwde moeders

die bij hun ouders inwonend zijn, een inkomen heeft tussen

f  750,-· en  f  950,- kan worden aangenomen  dat meer  dan  de
helft van de alleenstaanden zich beneden de minimumnorm be-

vindt. Als standaard hantere men daarbij de hoogte van de
uitkering ingevolge de Algemene Bijstandswet, die gekoppeld
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is aan het wettelijk minimumloon.

Deze laatste constatering is de keerzijde van de conclusie
die aan het slot van de vorige paragraaf werd getrokken: het
mag dan enerzijds zo zijn dat alleenstaande ongehuwde moe-
ders een vrij onafhankelijke financitle positie hebben, deze
positie kan anderzijds vaak slechts als een ongunstige wor-
den aangemerkt. Veelzeggend in dit verband is tabel 7.11.,
waarin de onderzoekspopulatie - behalve naar het al dan niet
alleenstaand zijn van de respondenten - wordt onderscheiden
naar de vraag, of zij al dan niet beroepsarbeid buitenshuis
verrichten.

Tabel 7.11.: Antwoord van resp. op de vraag: "Hoe hoog is
Uw inkomen netto per maand ?" en: al dan niet
beroepsarbeid verrichtend; en: al dan niet al-
leenstaand.

Wel baan Geen baan

Alleen- Niet-al- Alleen- Niet-al-
staand leenstaand staand leenstaand

Inkomen:

4 f 950,-       38 22 94 27

> f 950,-       62          78          6          73

Totaal 100 100 100 100

N = 34 N =  18 N = 34 N =  52

Onbek./geen antwoord: 16.

Bleek in het voorafgaande dat de financieel-economische po-
sitie van alleenstaande vrouwen ongunstiger is dan die van
niet-alleenstaande, de data van tabel 7.11. tonen aan dat
de problemen zich in dit opzicht concentreren in de subcate-
gorie van alleenstaande vrouwen die geen beroepsarbeid bui-
tenshuis verrichten. Ook al houdt men rekening met boven-
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vermelde 10% van vrouwen binnen deze categorie die bij hun

ouders inwonend zijn en voor wie een minimum-norm van f 750,-

werd vastgesteld, dan nog komen uitzonderlijk veel vrouwen

(ongeveer 85%) uit deze categorie naar voren als financieel

problematisch.

7.5. De arbeidssituatie

7.5.1. Inleiding

Norm in onze samenleving is, dat het behoort tot de persoon-

lijke verantwoordelijkheid van hoofden van huishoudens , dat

men in het eigen onderhoud en in dat van zijn gezin voor-

ziet, tenzij er zeer dringende omstandigheden zijn die dit

onmogelijk maken. In dat geval kan een beroep worden gedaan

op het voorzieningenapparaat van de sociale verzekering,

zoals Werkloosheidswet of Algemene Bijstandswet. De geldig-

heid van bovenomschreven norm blijkt eens te meer uit enkele

bepalingen uit bijvoorbeeld W.W. of A.B.W. die erop wijzen

dat hun doelstelling mede is, de uitkeringsontvanger in de
gelegenheid te stellen via herintreding in het arbeidsproces

opnieuw in eigen onderhoud te voorzien.

Hieruit alleen al blijkt dat het verrichten van arbeid niet
slechts middel is tot het zich verwerven van een inkomen,

maar dat het ook in sociaal opzicht consequenties heeft. In

zijn verslag van een onderzoek onder werklozen in Nederland
vermeldt Van Wezel (9) dat moderne arbeidsmotivatie-theorie-

en (hij noemt de namen van Argyris, McGregor, Likert), in

vele onderzoekingen op dit terrein ook aan de realiteit ge-

toetst, aantonen dat de financiole prikkel weliswaar niet

onbeduidend is, maar dat deze slechts &an van de vele drijf-

veren is welke de mens een functie of beroep doen uitoefe-
nen. In navolging van andere auteurs voert de auteur het

onderscheid in tussen enerzijds de extrinsieke motivatie,

volgens welke de economische dimensie van arbeid vooral be-
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langrijk wordt gevonden, en anderzijds de intrinsieke motiva-

tie volgens welke aspecten aan het werk belangrijk worden

gevonden die tegemoet komen aan de behoefte aan sociaal

contact, aan de behoefte aan zelfrespect en respect van de

kant van anderen en aan de behoefte aan zelfontplooiing.

De vraag die in deze paragraaf centraal staat, luidt: in

hoeverre zijn alleenstaande vrouwen met gezinsverantwoorde-

lijkheid bereid en in staat in het arbeidsproces te parti-

ciperen ? Beantwoording van deze vraag is voor de betrokken

vrouwen een gecompliceerde aangelegenheid, omdat er verschil-

lende belangen tegelijk in het spel zijn, verschillende

voor- en nadelen, en in verschillende mate mogelijkheden om

eventuele problemen het hoofd te bieden. Afhankelijk van de

gewichten die door de vrouw aan deze factoren worden toege-

kend zal zij tot een bepaalde gedragswijze in haar situatie
komen.

Deelneming aan het arbeidsproces levert als voordeel op dat

het verwerven van een inkomen langs deze weg voor haar een

zekere mate van onafhankelijkheid betekent. Financiole on-

afhankelijkheid - ook reeds indien het een gedeeltelijke

onafhankelijkheid is - van ouders, verwanten en van de so-

ciale verzekering kan haar het gevoel geven haar situatie
aan te kunnen en haar emotionele zekerheid verschaffen. Daar-

naast biedt het functioneren binnen een arbeidssituatie kan-
sen om contacten te leggen en te onderhouden met anderen.

Daar staan nadelen tegenover. De werkende ongehuwde moeder

ziet zich genoodzaakt de zorg voor en de opvoeding van haar

kind gedeeltelijk over te laten aan anderen, terwijl zij het

wellicht beter en prettiger zou vinden deze taken zelf te

vervullen. Bovendien kan het vinden van een verblijfplaats

voor haar kind tijdens haar afwezigheid de nodige moeilijk-

heden met zich meebrengen. Goede kindercrdches zijn niet
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steeds in de nabijheid, vereisen soms financieel relatief

zware offers, en hun openingstijden zijn meestal niet in

overeenstemming met de werktijden van de vrouw.

Het verrichten van arbeid door de vrouw heeft voor- en na-

delen. (Overigens, deze voor- en nadelen spelen ook een rol

in het leven van de gehuwde vrouw met gezinsverantwoorde-

lijkheid). "It is indeed a question whether employment of
the unmarried mother who has kept her baby is good or bad

for her and the baby. Certainly no generalization can be
made" (10).

7.5.2. Vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid en de arbeids-

markt

In een onderzoek onder jonggehuwden in Nederland (11) komt

men tot de bevinding dat van de vrouwen met 66n of meer kin-

deren - het betreft uiteraard steeds jonge kinderen - slechts

7% een werkkring buitenshuis heeft. Van de niet-werkende ge-
huwde vrouwen geeft ongeveer de helft te kennen dat zij wel

zouden willen werken. Gevraagd naar de redenen waarom zij

dan toch geen baan hebben, wijst een belangrijk deel van

hen (40%) er op, dat de man daartegen bezwaren inbrengt,

welke zowel van principiole als van practische aard kunnen

zijn. Opmerkelijk vaak ook wordt ingestemd met het aan de

respondenten voorgelegde item dat "een flink deel van de

moeilijkheden met de opgroeiende jeugd zal komen door het
buitenshuis werken van de moeders": 70% van de mannen en

55% van de vrouwen is deze mening toegedaan. Het rapport

concludeert dat blijkbaar de permanente aanwezigheid thuis

van de moeder wenselijk wordt geacht (12).

Het aldus geschetste beeld van gedragingen en opvattingen

van jonggehuwden over beroepsarbeid door gehuwde vrouwen

plaatst het al dan niet toetreden van de ongehuwde moeder

tot de aanbodszijde van de arbeidsmarkt in een bijzonder
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daglicht. Reeds werd in hoofdstuk 4 in dit verband verwezen
naar een citaat van Wynn (13) waarin de auteur haar bevreem-

ding uitspreekt over het feit dat in onze samenleving de
vrouw in het twee-oudergezin geacht wordt een in alle op-

zichten respectabel en volledig bezet bestaan te leiden

wanneer. zij zich bezig houdt met de huishouding en de zorg
voor de kinderen. Betreft het echter een alleenstaande moe-

der dan wordt het criterium verlegd: van haar wordt verwacht

dat zij - naast haar andere taken - persoonlijk zorg draagt

voor het gezinsinkomen.

In de volgende tabel wordt aangegeven hoeveel vrouwen uit

onze onderzoekspopulatie beroepsarbeid verrichten. Via cij-

fers op drie verschillende opeenvolgende tijdstippen kan de

ontwikkeling ten aanzien daarvan worden gevolgd. Ook nog op

het meest recente tijdstip blijkt het percentage voor deel-

neming aan het arbeidsproces veel hoger dan het cijfer van

7% dat wij releveerden uit het onderzoek onder jonggehuwden.

Tabel 7.12.: Het al dan niet hebben van een baan op drie

verschillende tijdstippen: v66r de zwangerschap

(intake); na de bevalling en t.t.v. de follow-up.

Afzonderlijk voor alleenstaanden en niet-alleen-
staanden t.t.v. follow-up. (In de tabel weergegevei

cijfers duiden de percentages aan van de vrouwen

die op het betreffende tijdstip een beroep uitoe-

fenen).

Alleen- Niet-al- Totaal
staand leenstaand

V66r de zwangerschap             88           79        84
NS de bevalling 71 68 70

Follow-up 47 26        36

N = 77 N = 77 N =154
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Neemt men de periode van voor het bekend worden van de

zwangerschap en die van na de bevalling in beschouwing, dan
treden er geen significante verschillen aan het licht tus-

sen alleenstaande en niet-alleenstaande vrouwen met betrek-

king tot het al dan niet verrichten van beroepsarbeid. Met

name voor de periode na de bevalling is het verschil mini-

maal: 70% van de vrouwen heeft in de periode na de geboorte

van het kind - voor kortere of voor langere tijd, dat is
uit het ter beschikking staande materiaal niet op te maken -

een beroep buitenhuis uitgeoefend of doet dit nu nog. Dat er
geen verschil is tussen alleenstaande en niet-alleenstaande

vrouwen is niet verrassend, omdat direct na de bevalling

practisch elke respondent alleenstaand was.

Hoewel bij de follow-up zowel alleenstaande als inmiddels
niet meer alleenstaande vrouwen beide in veel mindere mate

in het arbeidsproces zijn opgenomen en er aldus eenzelfde
tendens aanwijsbaar is, kan men toch een duidelijk verschil

constateren tussen beide onderscheiden categorie&n. Nog

bijna de helft (47%) van de alleenstaande ongehuwde moeders

heeft dan een baan, maar voor de vrouwen die intussen ge-

huwd of samenwonend zijn is dit voor slechts 26% het geval.

Voor veel ongehuwde moeders betekent huwelijk of samenwo-

ning het (voorlopig ?) einde van een beroepscarri&re.

Voorzover onze respondenten ook ten tijde van de follow-up

nog buitenshuis werkzaamheden verrichten is nagegaan of het

daar een volledige of een niet-volledige baan betreft.

Ongeveer twee derde deel van de vrouwen die een baan hebben

ten tijde van de follow-up, vervult deze als een volledige

betrekking. Alleenstaande moeders verrichten hun beroepsar-

beid significant vaker op full-time-basis dan gehuwde of
samenwonende vrouwen dit doen.

Uit de tabellen 7.12. en 7.13. tezamen moet worden geconclu-
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Tabel 7.13.: Indien resp. t.t.v. follow-up een baan heeft:

antwoord van resp. op de vraag: "Is dat een

baan voor hele dagen ?" en: al dan niet alleen-
staand.

Alleenstaand Niet-alleenstaand Totaal

Full- time                 75 55 68

Hal f- time                    17 25 20

Part- time          8               20               12

Totaal 100 100 100

N.v.t.: 98 N = 36 N = 20 N = 56

deerd dat alleenstaande ongehuwde moeders niet alleen meer

frequent in het arbeidsproces zijn opgenomen dan niet-alleen-

staande, maar dat binnen eerstgenoemde categorie bovendien

relatief meer personen een full-time baan vervullen dan dat

het geval is binnen de categorie van niet-alleenstaande
vrouwen.

Na deze bevindingen over de relatieve deelname van onder-

scheiden categorieon aan het arbeidsproces op drie verschil-

lende tijdstippen en over de mate waarin zij daarbij betrok-

ken zijn op het tijdstip van het follow-up-onderzoek, vesti-
gen wij thans de aandacht op een ander aspect, en wel op het

niveau van de beroepsuitoefening. In hoofdstuk 3 werd vast-

gesteld dat de vrouwen die bij de follow-up nog een beroep

uitoefenen, gemiddeld op een niveau functioneren dat relatief

hoger ligt dan het gemiddelde niveau van degenen die een

baan hadden bij de intake. Wij spraken daar het vermoeden

uit dat dit waarschijnlijk niet het gevolg zou zijn van ver-
ticale mobiliteit van onze respondenten. Als hypothese werd

geformuleerd dat het vooral de beroepsbeoefenaarsters van

lager niveau zijn die ten tijde van de follow-up geen beroep
meer uitoefenen. In onderstaande tabel wordt deze hypothese
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getoetst. Het hoger en middelbaar niveau is vanwege de lage

aantallen tot &6n categorie samengevoegd.

Tabel 7.14.: Beroepsniveau van resp. bij de follow-up; en:

beroepsniveau v66r de zwangerschap (intake).

Beroepsniveau v66r de zwangerschap

Hoog/ Laag Zonder  Op       Totaal
midden beroep school

Niveau hoog/midden 42      4     10      13       13
bij laag            10     29     10 27 23
follow-
UP zonder be-

roep            48     67     70 53 63

op school        0      0     10       7        1

Totaal 100 100 100 100 100

N = 31 N = 98 N = 10  N = 15 N =154

Zoals reeds eerder gememoreerd oefent ruim 60% van de res-

pondenten geen beroep (meer) uit ten tijde van de follow-up.

Vergelijking van het beroepsniveau van v66r de zwangerschap

met dat bij de follow-up maakt op de eerste plaats duide-

lijk dat zowel opwaartse als neerwaartse mobiliteit tot de

uitzonderingen behoort: resp. 4 en 10%. Op de tweede plaats

kan men stellen dat het lage beroepsniveau in relatief gro-

tere mate de arbeidsmarkt de rug toekeert (67%) dan dat het

geval is voor het hogere en het middelbare niveau (48%). De

geformuleerde hypothese wordt daarmee bevestigd.

7.5.3. Plannen en realisaties; intake en follow-up

In het verslag van het onderzoek-intake werd het percentage

van ongehuwde moeders, dat zich ten aanzien van de toekomst-

plannen met betrekking tot het al dan niet gaan verrichten

van beroepsarbeid in onzekere termen uitliet, hoog genoemd

(14). Ruim 20% had voor zichzelf nog niet uitgemaakt of men
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na de geboorte opnieuw wilde gaan werken. En van de vrouwen

die te kennen gaven na de bevalling wel een plaats in het

arbeidsproces te ambioren bleek ten tijde van de intake 36%
nog niet te kunnen beoordelen of hun plannen realiseerbaar

zouden blijken. Aangekondigd werd dat in het follow-up on-

derzoek zou worden nagegaan in hoeverre de respondenten erin

zouden slagen hun plannen te realiseren. Ten aanzien van een

drietal aspecten zijn het voornemen en de eventuele realisa-
tie daarvan in beschouwing genomen. Deze aspecten betreffen

de vraag, of de vrouw, al dan niet in overeenstemming met

haar plannen van v66r de geboorte van haar kind, daarna

weer is gaan werken; of zij dat is gaan doen in dezelfde

functie die zij voorheen bekleedde, en of zij deze functie -

al dan niet in overeenstemming met haar voornemens - in full-
time of half-time-verband aanvaardde.

In tabel 7.15. wordt bezien in hoeverre het plan van de

vrouw bij de intake samenhang vertoont met de vraag of zij

ten tijde van de follow-up beroepsmatig werkzaam is. Indien

zij inderdaad een beroep uitoefent (of na de bevalling uit-

geoefend heeft), dan stellen wij ons de vraag of dat dezelf-

de baan betreft van v66r de bevalling of een andere baan.
Aan de vrouwen die inmiddels van baan veranderd bleken te

zijn werd bovendien de vraag voorgelegd of zij nog pogingen

in het werk hadden gesteld in hun oude baan terug te keren;

en indien dit niet het geval was, wat daarvan de voornaamste

reden was. Deze laatste vraagstelling kan enige indicatie

verschaffen omtrent de vraag, in hoeverre onder ongehuwde
moeders de vrees voor stigmatisering een rol zou kunnen spe-

len. De wens om niet meer terug te keren in de arbeidsposi-

tie van v66r de bevalling wordt voor deze vrees indicatief

geacht.

Na enige omrekening kan aan de hand van onderstaande gege-
vens worden vastgesteld dat ongeveer 76% van de vrouwen die
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Tabel 7.15.: Indien resp. v66r de geboorte van het kind een

baan had: antwoord van resp. op de vraag: "Wilt

U later weer gaan werken als dat kan ?" (IN-
TAKE) en: "Bent U na de bevalling opnieuw gaan

werken ? Waar ?" (FOLLOW-UP). En indien resp.

ten andere betrekking aanvaardde: "Heeft  U  nog
wel geprobeerd in Uw oude baan (die van v66r

de bevalling) terug te keren?"; indien nee:
"Waarom niet  ?".

Plan bij intake om na ge- Totaal
boorte te gaan werken

Ja, in Ja, Nee Weet
oude maar niet
baan elders

Follow- Ja, in oude
UP baan               51 11 - 19 27

Ja, maar
elders 27 64 - 33 44  -

Nee 22 25 - 48 29

Totaal 100 100 - 100 100

N=4 5  N=4 4  N=6 N=2 7 N =122

Onb./geen antwoord: 12; geen baan bij intake: 20.

1
Indien ja, maar elders: antwoord van resp. op de vraag:

"Heeft U geprobeerd in Uw oude baan terug te keren ?".

Ja       12

Nee 88 -9 indien nee, niet geprobeerd: "Waarom niet ?"

Totaal 100 (belangrijkste reden)

onb./ N=51 Baan was niet naar wens 33

g.a.: 4 Wilde voor kind zorgen 23

Verhuisd                               19

onb./g.a.: 2 Schaamte t.o.v. collega's               11
N = 43 Anders                                  4

Totaal 100
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v66r de bevalling te kennen gaven later opnieuw beroepsar-
beid te willen verrichten, dit voornemen na de geboorte van

hun kind hebben gerealiseerd. Voor de resterende 24% geldt

dat zij - ondanks andere voornemens ten tijde van de intake

- geen baan meer hebben aanvaard; verdere - hier niet weer-
gegeven - data tonen aan dat het overgrote deel van deze

laatste categorie ook geen pogingen heeft gedaan om een baan

te vinden.

De vrouwen die bij de intake nog niet wisten of zij na de

geboorte van hun kind een betrekking zouden aanvaarden, zijn

in mindere mate dan eerdergenoemde categorie van responden-

ten opnieuw gaan werken: tegenover bovenvermelde 76% staat

voor deze vrouwen een percentage van ongeveer 50, dat na de

bevalling opnieuw tot het arbeidsproces is toegetreden. Op-

vallend laag is het absolute aantal der respondenten die
bij de intake te kennen gaven in een later stadium geen

werkkring buitenshuis te ambioren: zo gering zelfs is hun

getal (N = 6) dat verdere analyse hier niet zinvol is.

Tabel 7.15. laat verder zien dat de uitgesproken wens tot

herintreding in zijn oude werkkring, of juist tot toetreding

tot een andere werkkring, in het merendeel der gevallen kon

warden gerealiseerd. Uit de tabel kan worden afgeleid dat

ongeveer 65% van hen die hernieuwde tewerkstelling in hun

oude functie nastreefden, daarin ook slaagden; voor de vrou-

wen die een nieuwe werkkring gewenst achtten, bedraagt dit

percentage 85.

De verder opgenomen subtabellen geven aan dat verreweg het

grootste gedeelte van degenen die na de bevalling op een

andere plaats in het arbeidsbestel terecht kwamen dan die

welke zij voorheen bezetten, geen pogingen meer heeft onder-

nomen om zijn oude arbeidsplaats opnieuw te gaan innemen;
hun percentage bedraagt 88. Aan hen is de vraag voorgelegd
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om welke reden zij geen poging daartoe in het werk hebben

gesteld. Als belangrijkste reden werd naar voren gebracht

dat men de baan die men voorheen had, zodanig negatief

waardeerde, dat men zijn voorkeur uitsprak voor een andere

positie in het arbeidsbestel. Van belang was verder het mo-
tief dat men zelf de zorg voor het kind op zich wilde ne-

men; 23% was van mening dat deze eis in onvoldoende mate te

verenigen zou zijn met de verplichtingen die verbonden waren

aan de baan welke men v66r de bevalling had. Ook was 19%

verhuisd; door hen werd blijkbaar de afstand tot het werk

als te zeer bezwaarlijk ervaren.

Van belang in verband met toetsing van de hypothese als zou

verandering van baan samenhangen met de vrees voor stigma-

tisering, is het percentage van 12, van de vrouwen die
schaamte ten opzichte van collega's naar voren brengen als

belangrijkste motief om van baan te wisselen. Het relatief

geringe aantal respondenten dat dit motief hanteert, doet

vermoeden dat de vrees voor stigmatisering slechts in een

beperkt aantal gevallen een rol speelt.

Zoals aangekondigd is ook nagegaan in hoeverre plannen om

in full-time of in part-time verband te gaan werken, na de

geboorte van het kind konden worden gerealiseerd. Tabel

7.16. geeft daaromtrent uitsluitsel.

Reeds kon warden vastgesteld dat ongehuwde moeders er rela-

tief vaak in slagen hun plannen om na de bevalling al dan

niet te gaan werken, te realiseren. Op grond van de data uit
onderstaande tabel komt men tot eenzelfde conclusie met be-
trekking tot het al dan niet ten uitvoer brengen van voorne-

mens om dit werk in full-time of in part-time dienstverband

te gaan verrichten. Daarbij weten degenen die een full-time

functie ambioren dit plan nog relatief vaker te realiseren

dan degenen die ten tijde van de intake te kennen gaven na
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Tabel 7.16.: Indien resp. van plan is na de bevalling op-

nieuw te gaan werken: antwoord van resp. op de

vraag: "Wilt U dan de hele dag of korter wer-
ken?" (INTAKE) en: "Heeft U een full-time of
een part-time baan (gehad na de bevalling)?"
(FOLLOW-UP).

Plan intake: full- Totaal
of part-time

Full-time Part-time Weet niet

Baan Full-time       82        32        54       61
t.t.v. Part-time       18 68 46 39follow-up,
of baan
gehad

Totaal 100 100 100 100

N = 34 N = 22 N = 13   N = 69

onb./geen antwoord: 4, n.v.t. (geen baan v66r bevalling/gaat

niet werken of weet dit nog niet): 81.

de bevalling naar een part-time functie te willen uitzien:
82% vs. 68%. Van de vrouwen die ten tijde van de intake in

dit opzicht nog geen concreet plan hadden, vervullen niet-

significant meer personen een full-time baan ten tijde van
de follow-up.

7.6. Besluit
------------

Hoofdstuk 7 had betrekking op de socio-economische aspecten

die te onderkennen zijn aan de positie van de ongehuwde moe-

der. Belangrijk ter algemene oriontering is de uitspraak van

75% van de respondenten, dat hun leven in de periode na de

geboorte van het kind een positieve ontwikkeling heeft door-
gemaakt. Met name de huisvesting en de financiale situatie

wordt thans gunstiger geacht.
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Met betrekking tot de woonsituatie is sprake van een toene-

mende verzelfstandiging. Uiteraard geldt dit vooral de vrou-

wen die intussen gehuwd zijn of samenwonen. Van de alleen-

staanden woont 35% nog thuis bij de ouders,en 15% is op een

andere wijze inwonend. Als men nog niet zelfstandig gehuis-

vest is, ontbreekt vaak (60%) een aparte slaapkamer voor

het kind, terwijl ook andere indicaties wijzen op een pro-
blematische situatie.

Van de alleenstaande vrouwen voorziet bijna de helft geheel

of gedeeltelijk in het eigen onderhoud via het verrichten

van arbeid: 48%. Voor niet-alleenstaande vrouwen bedraagt

dit cijfer 26%. De meest belangrijke bron van inkomen voor

de alleenstaanden vormt de uitkering via de Algemene Bij-
standswet. Alimentatie van de natuurlijke vader ontvangt

slechts 15% van de alleenstaanden.

De inkomenssituatie van alleenstaanden is veel ongunstiger

dan die van niet-alleenstaanden. Ongeveer 85% van de alleen-

staanden heeft een inkomen dat ligt beneden de door ons ge-

hanteerde minimum-norm van f 950,- netto per maand (of be-
neden f 750,- voor vrouwen die bij hun ouders inwonen).

Steeds minder ongehuwde moeders hebben een betrekking bui-

tenshuis. V66r de conceptie was 84% in het arbeidsproces op-

genomen; enige tijd na de bevalling bedroeg dit percentage

70; en ten tijde van de follow-up is het gedaald tot 36.

vooral huwelijk of samenwoning betekent vaak het opgeven van

een beroepscarriare. Bijna de helft van de alleenstaanden

oefent nog wol aen beroep uit, waar dit percentage voor niet-

alleenstaanden nog slechts op 26 ligt. Bovendien hebben al-
leenstaanden vaker een full-time baan dan niet-alleenstaanden.
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HOOFDSTUK 8: HET ZELFBEELD: SCHULD- EN SCHAAMTEGEVOELENS

8:1L_Inleiding

In hoofdstuk 2 is de weg van de niet-gehuwde vrouw die haar

uiteindelijk voerde tot het ter wereld brengen van een kind,

aangeduid als een deviante carri&re. Een deviante carridre in

de betekenis van een proces dat in zijn verloop en naar

zijn aard afwijkend is van datgene wat in onze cultuur als

normaal wordt aangemerkt. Maar vooral deviant in de beteke-

nis die daaraan wordt toegekend binnen de etiketteringstheorie,

waar het interactieproces tussen deviant en samenleving cen-

traal staat. Als gevolg van dit interactieproces, en wel via

processen van etikettering en stigmatisering, heeft devi-
ant gedrag consequenties voor de ontwikkeling van het zelf-

beeld van het individu dat deviant gedrag demonstreert: eti-

kettering leidt tot zelf-etikettering. Met name via onze

beschouwing van het theoretisch concept van de primaire en

secundaire deviantie hebben wij getracht het proces te

schetsen dat voor de betrokken persoon uiteindelijk leidt

tot een situatie waarin - naar de woorden van Lemert - zijn

leven en identiteit rond zijn deviantie zijn georganiseerd

en waarin hij de rol van deviant bewust heeft aanvaard. Nu
is  de term "identiteit" weliswaar een veel-gehanteerde,
maar wat de definioring ervan betreft zijn de opvattingen

van degenen die zich ervan bedienen, zeer uiteenlopend - als
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men al aan definiering toekomt. Eriksen (1) merkt op: "Hoe

meer men over dit onderwerp schrijft, hoe meer het woord

een term wordt voor iets dat even ondoorgrondelijk als alles-
omvattend is". Hoewel wij ons ervan bewust zijn daarmee

slechts &6n van de aspecten van het begrip "identiteit" te

belichten, moeten wij ons bij de bestudering van de persoon

van de ongehuwde moeder beperken tot een benadering vanuit

de sociale psychologie. Eriksen omschrijft dit aspect als

"opvatting over het eigen ik", "beeld dat men van zichzelf

vormt", "gevoel van eigenwaarde". Wij hanteren de term "zelf-
beeld".

8.2. De beleving van het onqehuwde moederschap

8.2.1. Het zelfbeeld

In haar studie van de ongehuwden beschouwt De Jong-Gierveld

het zelfbeeld als een subcategorie binnen het algemene be-

grip  "beeld". Zij definieert "beeld"  als: "Een a-priori

beschrijving van specifieke kenmerken van een of andere cate-

gorie van mensen; deze toeschrijving geeft de werkelijkheid

eenzijdig en gesimplificeerd weer" (2). Binnen de hoofdcate-

gorie van "beelden" onderscheidt de auteur vervolgens:
a.   het zelfbeeld;

b.   het beeld over een andere persoon of andere personen; en

c.   het beeld dat men bij anderen aanwezig acht.

Remmerswaal verstaat onder het zelfbeeld het beeld dat een
individuele mens over zichzelf heeft. Het zelfbeeld is een

dynamisch gegeven. "Voortdurend krijgt het zelfbeeld nieuwe

inhouden aangeboden, zowel wat betreft de feitelijkheid, de

mogelijkheid, als het ideaalbeeld" (3). Hieruit blijkt dat
het tot stand komen van het zelfbeeld geen autonoom en zuiver

individueel verlopend proces is. De secundaire deviantie-
theorie legt bij het tot stand komen van het deviante zelf-

beeld alle nadruk op de rol die de maatschappelijke reactie
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daarbij speelt. Schur: "This is largely the result  of the

dominant social definition of their behavior as being out-

side the pale of respectability" (4).

In aansluiting hierop zegt Goffman, dat de deviant geneigd

is dezelfde opvattingen over zijn eigen identiteit te gaan

aanhang n die zijn omgeving hem toeschrijft. "The standards

he has incorporated from the wider society equip him to be

intimately alive to what others see as his failing, inevi-
tably causing him, if only for moments, to agree that he

does indeed fall short of what he really ought to be. Shame

becomes a central possibility, arising from the individual's

perception of one of his own attributes as being a defiling
thing to possess, and one he can readily see himself as not

possessing" (5).

8.2.2. Het zelfbeeld van ongehuwde moeders; inleiding

Voor onze analyse van het zelfbeeld van ongehuwde moeders

kan aansluiting worden gevonden bij hetgeen in hoofdstuk 4

naar voren werd gebracht, bij de behandeling van de positieve

betekenis die in onze samenleving aan het huwelijk wordt toe-

gekend. Tegen deze achtergrond werd de positie van de onge-

huwde moeder omschreven als die van non-participante aan deze

institutie. Dit feit alleen al kan bijdragen aan de vorming

van een negatief zelfbeeld - wanneer het althans de niet

meer zo jonge vrouwen betreft, zoals De Jong-Gierveld in

haar studie aantoont. Wanneer zij daarentegen als ongehuwde

w&1 deel heeft aan het moederschap, bevindt zij zich in een

duidelijke uitzonderingspositie.
In hoofdstuk 4 werd eveneens melding gemaakt van het feit

dat ongehuwde moeders de overtuiging zijn toegedaan, dat zij

leven in een klimaat, waarin heersende opvattingen minder to-

lerant zijn dan haar eigen opvattingen. Hoewel zij het huwelijk

beschouwen als een voor hen persoonlijk nastrevenswaardige aan-

gelegenheid, blijken zij nochtans in staat enig relativisme voor

het instituut aan de dag te kunnen leggen: terwijl naar hun

idee 70% van de Nederlanders het huwelijk beschouwt als een
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enige mogelijkheid tot het bereiken van echt levensgeluk,

bedraagt het percentage onder henzelf dat deze mening is
toegedaan, slechts bijna 20. Bovendien heerst naar hun idee

in onze samenleving overwegend de opvatting dat een kind al-

leen in een huwelijk thuis hoort en alleen daar een goede

opvoeding kan krijgen. Een en ander impliceert dat onge-

huwde moeders naar hun opvatting leven in een klimaat, waar-

in juist die waarden, normen en opvattingen dominant zijn,

die het deviante karakter van hun positie benadrukken.

Het feit dat ongehuwde moeders in onze samenleving essenti-

ele waarden aantasten en daardoor sociaal afkeurenswaardig

gedrag demonstreren, roept de vraag op, in hoeverre dit

repercussies heeft voor het zelfbeeld van de betrokken

vrouwen. "When a rule is enforced, the person who is supposed

to have broken it may be seen as a special kind of person,

one who cannot be trusted to live by the rules agreed on by
the group. He is regarded as an outsider" (6).

In hoofdstuk 2 is vooral met behulp van de studie van Rains

uiteengezet dat de ommekeer in het zelfbeeld van de ongehuwde
moeder zich reeds heeft afgetekend op het moment waarop

blijkt, dat zij zwanger is. Vanaf dan zijn de haar tot
op dat moment ten dienste staande neutralisatie-technieken

niet langer toereikend om haar een positief zelfbeeld te doen

handhaven. Zolang haar reputatie onaangetast was, was zij in

staat zichzelf als goed en deugdzaam te beschouwen. Verliest

zij haar reputatie, dan gaat dit tevens ten koste van haar
zelfrespect. Er is sprake van een plotselinge ommekeer, een

"point of no return". "Previously protected by a version of

herself as an essentially respectable girl, the girl who

finds herself pregnant faces the unexpected prospect of see-

ing herself as the kind of girl who gets pregnant ..... she

begins to apply to herself what she imagines to be the public
typification of an illegitimately pregnant girl" (7).
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8.2.3. Belevingsaspecten na zwangerschap en geboorte; opera-

tionalisering

Wellicht ten overvloede zij er met nadruk op gewezen dat wij

geen oorzaken aangeven die leiden tot het ontstaan van bui-

tenechtelijke zwangerschap en buitenechtelijke geboorte. Wij
bewegen' ons op het terrein van de gevolgen. Onze respondenten
hebben als ongehuwde een kind ter wereld gebracht. En zoals

wij ons in enkele voorgaande hoofdstukken hebben bezig ge-

houden met de vraag, welke consequenties dit heeft voor hun

huisvesting, hun arbeidssituatie, hun financidle omstandig-

heden en hun participatie-niveau aan het sociaal gebeuren,
zo vragen wij ons thans af welke de consequenties zijn voor

de ontwikkeling van het zelfbeeld van ongehuwde moeders. Con-

creet stellen wij ons de vraag: in welke mate dragen buiten-

echtelijke zwangerschap en buitenechtelijk moederschap ertoe

bij, dat gevoelens van schuld en schaamte worden opgeroe-

pen ? En daaraan gekoppeld de vraag: welke factoren spelen

daarbij een rol, en in welke mate zijn zij van belang ? Op

deze vragen zal verderop in dit hoofdstuk worden ingegaan

met behulp van pad-analyse.

Thans behandelen wij eerst die vraag, op welke wijze onge-

huwde moeders de situatie, waarin zij zich bevinden, beleven.

Wij doen dit op basis van hun antwoorden op een aantal items,

die alle verschillende aspecten van deze beleving represente-

ren. Wij vergelijken het antwoordpatroon van de follow-up

met dat van de intake en onderscheiden daarbij naar leeftijd

en naar al dan niet alleenstaand-zijn.

Naar aanleiding van de volgende tabel moet allereerst worden

opgemerkt, dat zich tussen de periode van intake en van fol-

low-up belangrijke verschuivingen hebben voorgedaan. De

meest belangrijke conclusie is, dat negatieve gevoelens ten

aanzien van het proces van zwangerschap en geboorte voor

velen vooral tot ontwikkeling kwamen in de periode na het
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Tabel 8.1.: Antwoord van resp. op een aantal uitspraken
m.b.t. de beleving van ongehuwde zwangerschap

(intake) en ongehuwd moederschap (follow-up);
naar leeftijd, en: al dan niet alleenstaand-

zijn. (Percentages instemmers met de items).

Intake Follow-up

<20 1/20 totaal ( 23  >, 23   all. niet totaal
all.

1. Ik vind dat ik pech heb
gehad                       44 42 43     60   52    56    56     56

2. Ik vind dat ik stom heb
gehandeld                   54   49     51     58   43    56    44     50

3. Ik heb het zelf gewild     20   24 22 27   36    33    31     32

4. Ik schaam me t.o.v. ou-
ders, broers, zussen 26 21 24 10 5 877

5. Ik schaam me t.o.v.
vrienden en kennissen 34   19 27 8 6 8 77

6. Ik sta er vrij onver-
schillig tegenover 5 5 5 27 21 27 21     24

7. Ik vind het fijn 35 42 38     71 79 77 74 75

8. Ik vind dat ik mijn ou-
ders heb teleurgesteld     84 59 73 29 29 29 29 29

9. Ik vind dat alles de
schuld van de n.v. is 8   11 9 74 5 5 5

10. Ik vind dat alles de
schuld van mijn ouders
is 54 5     11 3 497

11. Ik vind dat ik slecht
heb gehandeld               38   20     29     23   10    16    17     16

12. Ik heb nu iets om voor
te leven                    58   60     59 78 78 86    70      78

13. Ik vind het erg een
stuk van mijn vrijheid
kwijt te zijn               30 27 29 29 21    29    21     25

N=80 N=74 N=154 N=73 N=81 N=77 N=77 N=154
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bekend worden van de zwangerschap, maar dat deze gevoelens

omstreeks drie jaar na de geboorte van het kind voor een

groot deel zijn verdwenen; en dat deze zelfs vaak hebben

plaats gemaakt voor gevoelens van positieve aard.

Gaan wij thans meer gedetailleerd in op enkele belevings-
aspecten  die in tabel  8.1.   aan  de orde komen.   Het  item  dat

bij de intake de meeste instemming ontving, luidde dat men

er zich van bewust was zijn ouders te hebben teleurgesteld.

Het wees op de aanwezigheid van schuldgevoelens bij bijna
75% van de respondenten. De uitspraak: "ik vind dat ik

slecht heb gehandeld" verwijst naar soortgelijke gevoelens.

Schuldgevoelens duiden op de aanwezigheid van een gewetens-
conflict bij het individu ten gevolge van een overtreding

door het individu van geInternaliseerde normen.

Schaamtegevoelens kunnen worden beschouwd als het gevolg van

een discrepantie tussen gedrag en gesanctioneerde norm. Deze

laatste komen tot uitdrukking in een instemmend antwoord op
de items: "ik schaam me voor vrienden en kennissen" en "ik

schaam me ten opzichte van ouders, broers en zussen". Zowel

voor schuld- als voor schaamtegevoelens kan men vaststellen

dat deze bij de intake relatief vaker v66rkwamen bij jongere

dan bij oudere alleenstaande zwangere vrouwen.

Verschillen naar leeftijd treden in de fase van de intake

bij andere items niet meer aan het licht. Voor de follow-up-
gegevens geldt, dat de variabele leeftijd als invloedsfactor

nagenoeg te verwaarlozen is. Alleen het item "slecht gehan-
deld" speelt nog een grotere rol voor jongeren dan voor ou-

deren. Belangrijker echter is de constatering dat zowel

schuld- als schaamtegevoelens bij de follow-up beduidend in
betekenis blijken te zijn afgenomen. Een verminderd schuld-

gevoel wordt ook geIndiceerd door het feit dat het "pech"-
item bij de follow-up meer aanhang vindt dan bij de intake.

De betekenis ervan is: ook andere meisjes had kunnen overko-

men wat mij is overkomen; alleen zij hadden geluk en ik niet.
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Opvallend is het feit dat gevoelens van schuld en schaamte
thans op hetzelfde flagere) niveau v66rkomen bij alleen-

staande als bij niet-alleenstaande vrouwen. In een volgende

paragraaf zal nader op deze schuld- en schaamtegevoelens
worden ingegaan, wanneer wij ons afvragen bij wie en onder

invloed van welke factoren ze blijven bestaan.
Dat door relatief veel vrouwen de situatie waarin zij zich

bevind;en positief wordt gewaardeerd, komt vooral naar voren
uit het feit dat de items "ik heb nu iets om voor te leven"

en "ik vind het fijn" de hoogste percentages aanhangers op
zich weten te verenigen: resp. 78 en 75 . Eerstgenoemde item

wordt significant vaker  (E 2 10) bevestigd door alleenstaande

dan door niet-alleenstaande vrouwen. Dat kan erop duiden dat

voor alleenstaande ongehuwde moeders het etiket "ongehuwde
moeder" meer centraal staat - dus meer een "master status"

(zie hoofdstuk 2) betekent - dan voor inmiddels gehuwde of

samenwonende vrouwen. Laatstgenoemden hebben naast hun re-

latie met het kind ook de relatie met een partner. Daardoor

is het mogelijk dat zij meer afstand hebben genomen van het

ongehuwd moederschap.

8.3. Het zelfbeeld van ongehuwde moeders; operationalisering

8.3.1. Inleiding

In de uiteenzetting van de probleemstelling in theoretisch

perspectief (hoofdstuk 2) werd gewezen op de belangrijke

positie die aan het begrip "zelfbeeld" wordt toegekend, waar

het gaat om het verwerven van inzicht in de situatie waarin

de ongehuwde moeder zich bevindt. Operationalisering van dit

zelfbeeld vond plaats via vaststelling van de mate waarin zich

bij de respondenten schuld- en schaamtegevoelens manifesteren.

Te dien einde is een factor-analyse uitgevoerd op 16 items

die vanuit verschillend perspectief alle betrekking hebben

op de houding die de vrouw kan aannemen ten opzichte van

haar ongehuwd moederschap. Deze 16 items bestaan uit de 13
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Tabel 8.2.: Factor-analyse op: houding t.a.v. ongehuwd moe-

derschap (follow-up).

Matrix van correlatie-cooffici&nten.

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16

1  A .16 .5C-.52 .15 .09 .20 .13-.02-.05 .21 .02 .17 .21 .16 .21
2     A .11-.14 .13 .08 .25-.05-.04 .04 .09 .01 .10 .18 .28 .03
3           * -.46 .13 .08 .22 .05 .17-.15-.12-.05 .00 .26 .09 .21

4             A -.14-.03-.13 .04-.19 .17-.10 .10 .16-.19 .06-.13

5                  x  .61 .05-.04 .05-.13 .16 .03 .02 .36-.03 .08

6                      x  .12-.04-.01-.19 .16-.07 .02 .29 .03 .08

7                   x .07 .19-.04 .10 .11 .18 .09 .25 .12
8                               *  .01 .01 .07 .10 .06 .00 .04 .10

9                                * -.11-.02 .07 .01-.05 .06 .11
10                                        E -.07 .03 .26-.12 .13-.2£

11                              1, .18 .09 .14 .05 .14
12 1 .10 .03 .14 .03

13                                  A .16 .25-.03

14                                      x .07 .16
15                                                       x -.02
16

N.B. De variabelen zijn genummerd 1 t/m 16. Voor de beteke-

nis van de betreffende items raadplege men de volgende
tabel. tabel 8.3.

die in tabel 8.1. werden gepresenteerd, aangevuld met 3 an-

dere aan de respondenten voorgelegde uitspraken. Van de fac-

tor-analyse wordt in paragraaf 3.2. verslag gedaan. Eon der

factoren belicht de dimensie van het al dan niet aanwezig
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zijn van schuld- en schaamtegevoelens. De factorscores op

deze factor vormen de afhankelijke variabele voor de pad-

analyse die daarna zal worden uitgevoerd.

8.3.2. Schuld- en schaamtegevoelens; factoranalyse

In het vraaggesprek dat met de respondenten werd gevoerd,

werden - zoals opgemerkt - aan hen 16 uitspraken voorgelegd,

ten aanzien waarvan zij hun instemming of afkeuring konden

doen blijken. Op deze uitspraken werd factor-analyse toege-

past volgens de principale componenten-methode, waarbij de

laatst getrokken factor een eigenwaarde moest hebben van
tenminste 1.50.

Daaruit resulteerden drie factoren, die via een varimax ro-

tatieve-programma ook voor deze drie factoren werden geroteerd.
Wij presenteren achtereenvolgens de correlatie-matrix en de
factorstructuur na rotatie. (Zie tabel 8.2. op pag.311 en
tabel 8.3. op pag. 313).

Factor I, eigenwaarde 2,30.

De volgende variabelen (zie voor de betekenis ervan tabel 8.3.)

hadden een lading op Factor I die hoger was dan 0.50:

1    - ik vind dat ik toen pech heb gehad .69

3    - ik vind dat ik toen stom heb gehandeld .78

4    - ik heb het zelf gewild -.78

De variabelen verwijzen naar een bijzondere dimensie van de

houding die respondenten aannemen ten aanzien van het feit

dat zij indertijd als ongehuwde een kind ter wereld brach-

ten. Deze dimensie heeft betrekking op de ontstaanswijze

van het ongehuwd moederschap. De vrouw brengt erin tot uiting
welke haar gevoelens zijn, nu zij thans, enige jaren na dato,

terugziet op die ingrijpende fase uit haar leven toen zij in
verwachting raakte. Bij personen die van mening zijn dat zij
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Tabel 8.3.: Factorstructuur na varimax-rotatie, voor 3 fac-

toren.

Voorgelegde uitspraken Commu- Fact.van ladingen
nali-
teiten factor factor factor

I II III

1. pech gehad 0.58 0.69 -0.27 0.16

2. meer zelfvertrouwen 0.27 0.17 -0.44 0.22

3. stom gehandeld 0.62 0.78 -0.05 0.06

4. zelf gewild 0.63 -0.78 -0.13 -0.07

5. schaamte t.o.v. ouders
broers en zussen 0.69 0.05 0.07 0.82

6. schaamte t.o.v. vrien-
den en kennissen 0.68 -0.03 0.08 0.82

7. meer volwassen 0.36 0.33 -0.49 0.11

8. onverschillig 0.06 0.11 -0.21 -0.08

9. ouders teleurgesteld 0.12 0.34 -0.02  -0.10

10. fijn 0.36 -0.31 -0.43 -0.27

11. schuld van n.v. 0.20 0.01 -0.92 0.39

12. schuld van ouders 0.15 -0.09 -0.37 0.03

13. ben hetzelfde als
andere moeders 0.46 -0.12 -0.66 0.10

14. slecht gehandeld 0.42 0.23 -0.13 0.58

15. iets om voor te leven 0.47 0.06 -0.68 0.01

16. stuk vrijheid kwijt 0.19 0.40 0.03 0.16

eigenwaarde 2.30 1.87 2.07

percentage verklaarde
variantie 14,3% 11,7% 13,0%

pech hebben gehad, dat zij toen stom hebben gehandeld, en

dat zij het zelf niet hebben gewild, mag een bepaalde mate

van zelfverwijt aanwezig worden verondersteld. Aldus wordt

Factor I door ons dan ook aangeduid als: de mate waarin er

bij de vrouw sprake is van zelfverwijt.
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Factor II, eigenwaarde 1.87.

De volgende variabelen hadden een lading op Factor II die

hoger was dan 0.50:

13   - ik voel mij hetzelfde als andere moeders -.66

15   - ik heb nu iets om voor te leven -.68

Terwijl Factor I een uitspraak doet over de gevoelens die de
vrouw thans koestert naar aanleiding van haar gedrag in het

verleden, ontvangt Factor II hoge ladingen van uitspraken

die betrekking hebben op haar gevoelens van het heden. Naar

hun inhoud verwijzen beide boven weergegeven uitspraken naar

de positieve of negatieve houding die thans wordt aangeno-

men ten aanzien van het buitenechtelijk moederschap. Vrou-

wen die te kennen geven dat zij zich hetzelfde gevoelen als

andere moeders en dat zij nu iets hebben om voor te leven,

demonstreren daarmee een positieve houding ten aanzien van

hun ongehuwd moederschap. Drie andere items laden - hoewel

niet significant - ook nog betrekkelijk hoog (0.40) op Fac-

tor II. Ook deze kunnen worden geinterpreteerd binnen het

kader van genoemd positief of negatief houdingsaspect: "ik

heb nu meer zelfvertrouwen"; "ik ben nu geestelijk meer vol-

wassen"; en "ik vind het fijn".

Factor III, eigenwaarde 2.07.

De volgende variabelen hadden een lading op Factor III die

hoger was dan 0.50:

5   - ik schaam me t.o.v. ouders, broers, zussen .82

6   - ik schaam me t.o.v. vrienden, kennissen .82

14   - ik vind dat ik slecht heb gehandeld .58

In het theoretisch concept werd onderscheid gemaakt (zie
hoofdstuk 2) tussen schuldgevoelens enerzijds en schaamte-
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gevoelens anderzijds. In schuldgevoelens komt de discrepan-
tie tot uiting tussen feitelijk gedrag en geInternaliseerde

norm, terwijl schaamtegevoelens voortkomen uit de discre-

pantie tussen feitelijk gedrag en gesanctioneerde norm. In-

dicatief voor de aanwezigheid van schuldgevoelens werd door

ons geacht een instemmend antwoord op de items: "ik heb
mijn ouders teleurgesteld" en "ik vind dat ik slecht heb ge-

handeld". Als indicatoren voor de aanwezigheid van schaamte-

gevoelens hanteerden wij de items: "ik schaam me voor mijn

ouders, broers en zussen", en "ik schaam me voor vrienden en
kennissen". Echter, reeds  in de bovengegeven correlatiema-

trix bleek een vrij sterke samenhang te bestaan tussen de

beide schaamte-items en de uitspraak: "ik vind dat ik slecht
heb gehandeld". Daarentegen was er nauwelijks sprake van

enige samenhang tussen "ouders teleurgesteld" enerzijds en

de overige drie genoemde items anderzijds. Omdat vervolgens
in de factorstructuur na rotatie de beide schaamte-items

hoog bleken te laden op dezelfde factor, waarop ook het item
"slecht gehandeld" een hoge lading had, werd besloten deze

factor (Factor III) te benoemen als: de mate waarin schuld-

en schaamtegevoelens aanwezig zijn.

8.3.3. Schuld- en schaamtegevoelens als afhankelijke varia-

bele; pad-analyse

8.3.3.1. I-nleiding_bij_Bad--an-a1Yse

Om na te gaan welke variabelen langs welke weg invloed uit-

oefenen op het tot stand komen van het zelfbeeld van de on-

gehuwde moeder, is gebruik gemaakt van pad-analyse. Aan de

hand van de beschouwing die Janssens (8) in een recent werk

aan deze techniek wijdt, zal thans beknopt worden aangegeven
wat het doel van toepassing ervan is, en onder welke condi-

ties toepassing is toegestaan. De techniek der pad-analyse

is binnen de sociale wetenschappen tot ontwikkeling gebracht
door Blalock (9) en Boudon (10) en heeft in het recente ver-

leden ook in Nederland toepassing gevonden (11). Door Stout-

315



hard en Wassenberg (12) wordt pad-analyse beschreven als

"een methode voor causale analyse, waarvan het doel is na

te gaan hoe groot de effecten zijn van een stel onafhanke-

lijke variabelen op &&n of meer afhankelijke variabelen.

Men dient daarbij uit te gaan van een model dat de opvat-

tingen of hypothesen weergeeft over de functionele relaties

tussen de verschillende variabelen". Pad-analyse heeft tot
doel het toetsen van een causaal verklaringsmodel. Nagegaan

wordt of er causale relaties bestaan tussen de in een hypo-

thetisch model opgenomen variabelen en in welke mate er van

dit soort relaties sprake is.

In navolging van Blalock noemt Janssens een aantal voor-

waarden waaraan moet zijn voldaan alvorens de onderzoeker

ertoe kan besluiten zich van pad-analyse te gaan bedienen:

-    de in het model opgenomen variabelen moeten op theore-

tische gronden vooraf zijn geselecteerd;

-    de in het model opgenomen variabelen moeten op interval-
niveau gemeten zijn, omdat toetsing van het model ge-

schiedt met behulp van de product-moment correlatie-

coafficidnt, een associatiemaat die data van interval-

niveau vereist;

-    het toetsingsmodel moet een recursief systeem vormen.

Dat wil zeggen dat de richting van de invloed die de

ene variabele uitoefent op een andere, vast moet staan;

de laatste variabele mag niet - direct of indirect -

door de eerste worden beInvloed. Dit kan plaats vinden

door het inbouwen van een tijdsdimensie: variabelen die
v66r in het model worden opgenomen moeten in tijd voor-

af gaan aan variabelen die verderop in het model voor-
komen;

-    aangenomen wordt dat de effecten van de onafhankelijke

variabelen op de afhankelijke additief zijn;

-    aangenomen wordt dat de error-termen noch met elkaar,

noch met andere voorafgaande variabelen gecorreleerd

zijn.
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Onder deze condities kan men overgaan tot toetsing van het

model door middel van pad-analyse. Dat wil zeggen, dat wordt

nagegaan in hoeverre de veronderstelde relaties inderdaad
worden teruggevonden in de onderzoeksdata. Globaal ziet ons

model er als volgt uit:

onafhanke- interveni- afhanke-
lijke va- (2 t/m 7)-3 erende va- (8 t/m 12)-9 lijke va- (1)
riabelen riabelen riabele

Mede naar aanleiding van de discussie die hierover in vak-

kringen werd gevoerd (13), komt Janssens tot de conclusie dat

het aanbeveling verdient te opteren voor de volgende proce-

dure. Om de directe effecten op de afhankelijke variabele

vast te stellen, dienen de volgende pad-analyses te worden

uitgevoerd:

a.   een pad-analyse waarin alle variabelen betrokken zijn;
en

b.   een pad-analyse waarin alleen de interveniorende varia-

belen betrokken zijn.

Om de indirecte effecten op de afhankelijke variabele vast

te stellen (ofwel: de directe effecten van de onafhankelijke

variabelen op de intervenidrende variabelen) moet een pad-

analyse worden uitgevoerd van alle onafhankelijke variabelen
op elke interveniorende variabele afzonderlijk.

Binnen elke analyse wordt met behulp van de t-toets vastge-

steld welke pad-coofficionten significant zijn. In een vol-

gende stap gaat men daarna voor deze significante cooffici-

enten na, of deze in een nieuwe pad-analyse significant

blijven. De procedure kan worden gestopt zodra de cooffici-

enten van alle nog resterende relaties significant blijven.

Op dat moment kan men de betreffende causale pijlen trekken,
ten teken dat er een causale relatie bestaat tussen de be-

trokken variabelen.
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8.3.3.2. Toepassing van pad-analyse

In de vorige paragraaf is uiteengezet wat het doel is van

pad-analyse en hoe de toetsingsprocedure verloopt. Wij pas-

sen de procedure thans toe op een model, waarin de afhanke-

lijke variabele wordt gevormd door de factorscores op Fac-

tor III van de factor-analyse die in paragraaf 8.3.2. van

dit hoofdstuk werd uitgevoerd op 16 items, betreffende de

beleving van het ongehuwd moederschap. Factor III werd door

ons benoemd als: de mate waarin zich schuld- en schaamtege-

voelens bij de respondenten demonstreren. Wij beschouwen de

aan- of afwezigheid van schuld- en schaamtegevoelens als

indicatief voor een negatief of positief zelfbeeld.

8.3.3.2.1. Het toetsingsmodel

Men mag veronderstellen dat schuld- en schaamtegevoelens

die bij het individu ontstaan als gevolg van optredend onge-

huwd moederschap, niet een op zichzelf staand gegeven vor-

men, maar dat zij onderdeel uitmaken van een conglomeraat

van waarden en normen die een samenhangend geheel vormen.

In zijn publicatie over sexualiteit, huwelijk en gezin bezigt

Kooy voor zo'n samenhangend geheel het aan de psychologie

ontleende begrip "Gestalt". Auteur definieert dit begrip als

"een stuk facettenrijke werkelijkheid waarbinnen de elemen-
ten zijn "ingestructureerd" in het geheel. Geen element

oefent als zodanig, d.i. los van de overige, een werkzaam-

heid uit, maar de door een element uitgeoefende werkzaamheid

(hier: op de individuen) is er altijd &6n in dienstbaarheid

aan de ongeschonden instandhouding van het geheel" (14).

Binnen het kader van de doelstellingen van ons onderzoek is

het belangrijk vast te stellen dat bij wijze van hypothese

mag worden gesteld, dat het al dan niet optreden van schuld-

en schaamtegevoelens een plaats vindt binnen dezelfde "Ge-

stalt" waartoe ook opvattingen met betrekking tot sexuali-

teit, huwelijk en gezin gerekend mogen worden. Door achter-

eenvolgens: 1. de leer der kerken en die van de sexuele her-
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vormingsbewegingen; 2. het recht en de rechtstoepassing en

3. de resultaten van opinie-onderzoek onder de Nederlandse

bevolking; tot onderwerp van beschouwing te nemen, tracht

Kooy de Nederlandse samenleving als "Gestalt" met betrek-
king tot sexualiteit, huwelijk en gezin aan het licht te

brenge . Zijn conclusie luidt, dat vanaf het begin der jaren
zestig van deze eeuw een relatief starre "Gestalt" van waar-

den en normen op genoemde terreinen een zeer sterke verande-

ring doormaakt. De traditionele "Gestalt" vertoont o.a. de

volgende karakteristieken: "Aan de sexualiteit kleeft het

huiveringwekkende van het zondige en het is eigenlijk alleen

de op voortplanting gerichte geslachtsdaad die gerechtvaar-

digd is. Overigens is de voortplantingsgerichte geslachts-

daad uitsluitend voorbehouden aan de huwelijkspartners .....

Het huwelijk is, eenmaal gesloten, een, zo lang die beide

partners in leven zijn, nagenoeg of geheel onlosmakelijke
band  tussen  een  man  en een vrouw"   ( 15) . Binnen deze context

kan het niet anders of voor- en buitenechtelijk geslachts-

verkeer wordt als extreem afkeurenswaardig gedrag bestem-

peld. Dat buitenechtelijke zwangerschap en geboorte daarmee

impliciet streng worden veroordeeld, acht de auteur blijk-

baar zo vanzelfsprekend - en terecht - dat hij de eveneens
in de "Gestalt" passende opvatting dat voortplanting slechts

binnen het huwelijk is toegestaan, niet eens expliciet noemt.

Binnen het raam van ons onderzoek onder ongehuwde moeders is

deze vaststelling nochtans een belangrijke.

Ons model, dat straks middels pad-analyse zal worden ge-

toetst, is voor een belangrijk gedeelte op deze "Gestalt"

gebaseerd. Want hoewel - zoals auteur opmerkt - boven omschre-

ven ideaaltypisch  schema sinds de jaren zestig steeds meer

aan het wankelen werd gebracht, is het zinvol zich af te vra-

gen in hoeverre resten van een daarop gebaseerde moraal om-

streeks een decennium later (ons onderzoek vond plaats in
1974) zijn invloed op de leden van de betreffende samenle-
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ving is blijven uitoefenen. Daar komt nog bij dat het erop

lijkt dat juist de koppeling van het voortbrengen van kin-

deren aan het bestaan van een huwelijksrelatie van een man

en een vrouw, tot op heden vrij stevig overeind is gebleven.

Milikowski, bijvoorbeeld, komt tot de bevinding dat princi-

pieel ongehuwd ouderschap door slechts 8% van de Nederlandse

bevolking wordt geaccepteerd (16).

Op basis van het voorafgaande zijn in ons toetsingsmodel
(als intervenidrende variabelen) opgenomen: de opvattingen

met betrekking tot het geoorloofd zijn van voorechtelijke

sexualiteit; de opvattingen met betrekking tot de toelaat-

baarheid van abortus en de opvattingen met betrekking tot

huwelijk en gezin.

Zoals inmiddels bekend, is de afhankelijke variabele: de mate
waarin schuld- en schaamtegevoelens aanwezig zijn. De hypo-

these luidt steeds, dat restrictieve of traditionele opvat-

tingen het ontstaan van schuld- en schaamtegevoelens bevor-
deren.

Eveneens in het model als interveniorende variabelen opgeno-

men, zijn de opvattingen van ongehuwde moeders met betrek-

king tot de mate waarin hen discriminatie ten deel valt. In

hoofdstuk 2 en ook in paragraaf 8.2. van dit hoofdstuk, zijn
wij uitvoerig ingegaan op de samenhang tussen zelfrespect

en reputatie (Rains) en die tussen zelfbeeld en maatschappe-
lijke reactie (de secundaire deviantie-theorie). Omdat daar-

over uitvoerig is bericht gaan wij daar thans niet op in.

Als hypothese wordt gesteld dat de opvatting volgens welke

de groepering, waartoe men zelf behoort, als geheel negatief

wordt bejegend, leidt tot het ontstaan van schuld- en schaam-

tegevoelens. En dat dit eveneens het geval is wanneer men

persoonlijk ervaren heeft wel eens te zijn gediscrimineerd

omdat men ongehuwde moeder is.

In het model komen tenslotte zes onafhankelijke variabelen

voor, die rechtstreeks of via de interveniorende variabelen
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verondersteld worden invloed uit te oefenen op de afhanke-

lijke variabele. Blijkens verricht onderzoek (17) komen
restrictieve en traditionele opvattingen in sexualibus re-

latief vaker voor onder: 1. ouderen; 2. mensen met een la-

gere opleiding; 3. mensen uit een lager sociaal-economisch

milieu;,4. mensen die zich tot een godsdienstige groepering
wensen te rekenen; en 5. mensen uit een niet-stedelijk milieu.

Wij voegen daar nog aan toe de vraag, of een vrouw op het

moment van onderzoek al dan niet alleenstaand is. De hypo-
these luidt dat vrouwen die intussen gehuwd of samenwonend

zijn, zich niet meer beschouwen als ongehuwde moeders en

daarom minder schuld- en schaamtegevoelens zullen demonstre-
ren dan alleenstaande vrouwen.

8.3.3.2.2. De opgenomen variabelen

De in het model opgenomen variabelen moeten op interval-
niveau gemeten zijn. Dit hangt samen met het feit dat in de

correlatie-matrix gebruik wordt gemaakt van de product-mo-

ment correlatie-codfficiant (r). Zijn de variabelen van no-

minaal of ordinaal niveau, dan is het gerechtvaardigd ze in
het model op te nemen onder voorwaarde dat zij worden gedi-

chotomiseerd. Het verdient aanbeveling de procedure van di-

chotomisering alleen toe te passen als dit noodzakelijk is,

omdat dichotomisering tot gevolg heeft dat minder verfijnde
informatie resteert.

A Opvattingen m.b.t. het geoorloofd ziin van voorechteliike

se -u-811-teit

Aan de respondenten is een viertal items voorgelegd, waarbij

Zij aan de hand van een 5-puntsschaal hun mening kenbaar ma-

ken. Aan elke respondente werd door optelling van haar sco-

res op afzonderlijke items een somscore toegekend. De item-

totaal-correlatie (in gamma's) was voldoende hoog om van een

schaal te kunnen spreken, zoals de laatste kolom van tabel
8.4. laat zien.
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Omdat dezelfde vraag ook bij de intake werd voorgelegd, is

het mogelijk vast te stellen dat van een verschuiving in de

richting van meer tolerante opvattingen sprake is. Voor

jongeren geldt dat zij intussen ruimer zijn gaan denken

over het geoorloofd zijn van sexuele uitingen als er sprake
is van een relatie (de eerste 3 items), terwijl voor de ou-

deren zo'n relatie al vaak geen strikte voorwaarde meer lS.

Tabel 8.4.: Antwoord van resp. op enkele items m.b.t. de to-

lerantie-graad inzake sexueel gedrag; en: leef-
tijd; voor intake en follow-up. Opgenomen in de

tabel zijn de percentages instemmers met het be-
treffende item. In de laatste kolom: item-totaal-

correlatie, in gamma's.

Een meisje/vrouw mag Intake Follow-up
geslachtsgemeenschap
hebben met een jongen/ <2 0  3 2 0 to- <23 323 to- item-
man, ........... taal taal totaal/

(gam-
ma)

als ze van plan is bin-
nenkort met hem te
trouwen                    78  89  83 78 85  82    .629

als ze verliefd op
hem is                     56  68  62    71 69 70 .730

als ze veel voor hem
voelt 68  79  73    75  79  77    .639

ook al voelt ze weinig
voor hem                    5   8   6    12  21  17    .741

N=80 N=74 N=73 N=81 N =154

x Opvattingen m.b.t. de toelaatbaarheid van abortus provoca-

tus
---

Aan de respondenten is een schaalscore toegekend op basis

van hun antwoorden op de volgende vragen:

-    Zijn er volgens u omstandigheden waarin, naar uw mening,
abortus toelaatbaar is ?
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De antwoordcategorieen varioren tussen: "nee, nooit

toelaatbaar"  en  " ja, onder bepaalde omstandigheden  toe-

laatbaar".

Wie is het best in staat te beslissen over het al dan

niet toepassen van abortus, in het geval van de onge-
huwde vrouw ?

Een tolerante houding komt tot uiting in een antwoord

waarin aan de ongehuwde moeder zelf beslissingsbevoegd-

heid wordt toegekend; van een restrictieve houding is

sprake als dit niet gebeurt.

Tabel 8.5.: Antwoord van resp. op de vraag: "Zijn er volgens

u omstandigheden waarin naar uw eigen mening

abortus toelaatbaar is ?" en: leeftijd; voor in-
take en follow-up.

Intake Follow-up

F 20 220 totaal  <23 223 totaal

nee, nooit toelaatbaar 13   7    10     5   7     6

ja, maar alleen indien het
leven van de moeder in ge-
vaar is 24  35 29 25 28 27

ja, onder bepaalde omstan-
digheden toelaatbaar 57 50 53    79 64 67

resp. weet het niet 687000

Totaal 100 100 100 100 100 100

N=78N=72 N=150 N=73N=81 N=154

Onb./geen antwoord: 4.

Omdat de vraag naar de toelaatbaarheid van abortus provoca-

tus ook bij de intake is gesteld, is het ons mogelijk een

eventuele ontwikkeling binnen het antwoordpatroon vast te

stellen. Uit tabel 8.5. blijkt dat de tolerantie ten aanzien

van abortus provocatus is toegenomen. Het schijnen met name

degenen te zijn die zich bij de intake nog geen mening had-
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den gevormd die thans bij de follow-up van de toelaatbaar-

heid in bepaalde omstandigheden overtuigd zijn geraakt. De
variabele "leeftijd" oefent een geringe invloed uit.

x Opvattingen m.b.t. huwelilk en gezin

De opvattingen van ongehuwde moeders op het terrein van hu-

welijk en gezin zijn weergegeven in de vorm van factorscores,

die het resultaat zijn van een factor-analyse (principale

componenten analyse) op 10 items die op genoemd  terrein be-
trekking hebben. De correlatie-matrix en de factorstructuur

na varimax-rotatie zijn opgenomen in bijlage 3. Na varimax-
rotatie voor twee factoren ziet Factor I er als volgt uit:

Tabel 8.6.: Factor I, eigenwaarde 3.02.

1. Je kunt als mens pas in het huwelijk echt
gelukkig worden -.79

2. Kinderen krijgen is het doel van het huwelijk -.68

3. Sexualiteit is iets dat alleen binnen het
huwelijk thuishoort -.57

6. Een kind kan alleen binnen een relatie tussen
een man en een vrouw een goede opvoeding krijgen -.69

8. Kinderen horen eigenlijk alleen binnen een
huwelijk thuis -.76

9. Een ongehuwde moeder kan in het belang van het
kind het best zo snel mogelijk trouwen -.58

Factor I is te benoemen als een traditionele vs. een progres-

sieve visie op huwelijk en gezin. Voor de betekenis van
"traditioneel" en "progressief" zij verwezen naar de uiteen-

zetting die wij in paragraaf 8.3.3.2.1. gaven naar aanleiding

van de studie die Kooy aan dit onderwerp wijdde.

R Opvattingen m.b.t. de mate waarin onqehuwde moeders als
groepering worden gediscrimineerd

Voor de mate waarin de groepering van ongehuwde moeders in
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Nederland naar de mening van de respondenten wordt gediscri-

mineerd, is voor elke respondente een somscore berekend over

5 aan haar voorgelegde uitspraken. In hoofdstuk 5 (tabel 5.21.)

is deze discriminatieschaal uitvoerig becommentarieerd;
ook de item-totaal-correlatie werd daar weergegeven. Wij

gaan dapr derhalve thans niet nader op in.

A De ervaring persoonlilk te worden gediscrimineerd als on-

g-e-h -de_ ge-der

Los van de opvatting die men heeft ten aanzien van de mate

waarin ongehuwde moeders als groepering worden gediscrimi-

neerd, is ook bij de respondenten geInformeerd of zij per-
soonlijk de ervaring hadden opgedaan weleens te zijn gedis-

crimineerd in verband met hun ongehuwd moederschap. Ook de

met betrekking tot deze vraag relevante uitspraak is behan-

deld in hoofdstuk 5, tabel 5.21.

* De onafhankelijke variabelen

Zoals in het voorafgaande werd opgemerkt, zijn in het toet-

singsmodel 6 onafhankelijke variabelen opgenomen en wel die

betreffende: leeftijd, opleiding, godsdienst, urbanisatie-

graad, sociaal-economisch milieu (gemeten met behulp van
het beroepsniveau van de vader van ongehuwde moeder), en

het al dan niet alleenstaand zijn.

8.3.3.2.3. Resultaten van pad-analyse

8.3.3.2.3.1. Directe effecten

In het volgende schema zijn de in het model opgenomen varia-

belen overzichtelijk gerangschikt (tabel 8.7.).

Wij gaan thans over tot de presentatie van de resultaten van

de pad-analyse. Op de eerste plaats gaan wij daarbij in op

de variabelen die een directe invloed uitoefenen op de af-

hankelijke variabelen. Daarna wordt nagegaan welke onafhan-
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Tabel 8.7.: Schematisch overzicht.

Variabelen ten behoeve van pad-analyse opgenomen

in een toetsingsmodel met als afhankelijke va-

riabele: de mate waarin zich bij respondenten

schuld- en schaamtegevoelens demonstreren.

1. Schuld- en schaamtegevoelens Factorscore: laag (aanwezig)
/hoog

2. Leeftijd Dichotomie : jong (<23 jr.)
/oud

3. Opleiding Dichotomie : laag/hoog,
midden

4. Godsdienst Dichotomie : geen/wel
5. Urbanisatiegraad Dichotomie : stad/platteland
6. Beroep van vader van resp. Dichotomie : hoog, midden

/laag
7. Al dan niet alleenstaand Dichotomie : niet/wel al-

leenstaand

8. Opvattingen m.b.t. sex- Somscore : laag (restric-
gedrag tief) /hoog

9. Opvattingen m.b.t. abortus Somscore : laag (restric-
tief)/hoog

10. Opvattingen m.b.t. huwelijk Fa-·torscore: laag (progres-
en gezin sief)/hoog

11. Opvattingen m.b.t. discri- Somscore : laag (wel dis-
minatie groepering crim.)/hoog

12. Persoonlijk ervaren van Dichotomie : ja/nee
discriminatie

kelijke variabelen indirect (via de interveniorende variabe-

len) daarop van invloed zijn. Achtereenvolgens presenteren

wij daartoe de matrix van correlatie-codffici#nten (product-
moment, r) tussen alle variabelen die in het model voorko-

men en het overzicht van de pad-analyse voor de weergave van

de directe invloed, uitgedrukt met behulp van pad-cooffici-
enten. Zowel in de correlatie-matrix als in het overzicht

van de pad-analyse zijn de variabelen aangeduid met de cij-

fers 1 tot en met 12. Deze cijfers verwijzen voor hun bete-

326



kenis naar de cijfers in bovenstaand schematisch overzicht.

Tabel 8.8.: Matrix van correlatie-coofficionten t.b.v. pad-

analyse op schuld- en schaamtegevoelens.

]234 5 6 7 8 9 10 11  12

1.    A .12 .01-.20-.11-.15-.01 .15 .27-.24 .04 .22
2.       x .08 .08 .04-.06 .22 .03-.07-.01 .04 .10
3.               x -.02 .10-.18-.03 .08 .09-.19-.08 .04

4.                  x  .08 .02 .03-.32-.31 .12 .04-.02

5.                   A -.01-.07-.14-.14 .07 .08 .03

6.                           R -.02-.05-.05 .17 .00 .05

7.                    1 .15 .01 .07 .14 .00
8.                                   i  .35-.21-.03-.03

9.                                        E -.17-.10 .16

10. E  .02-.05

11. x    .20

12.                                                                                                                         x

Met deze correlatie-matrix als uitgangspunt zijn vervolgens
in de eerste stap twee pad-analyses uitgevberd. Bij de eer-

ste pad-analyse werd vastgesteld welke de directe invloed

was van alle (onafhankelijke en interveniorende) variabelen

op de mate waarin zich schuld- en schaamtegevoelens demon-

streren. Bij de tweede werd de directe invloed vastgesteld

van de intervenidrende variabelen afzonderlijk op dezelfde

afhankelijke variabele. In beide analyses is met behulp van
de t-toets nagegaan welke pad-codfficionten significant van

nul afweken en op die grond van voldoende belang werden ge-

acht om in de verdere analyse gehandhaafd te blijven. Op de

variabelen die zich op deze wijze aan of twee keer wisten
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te handhaven, werd de analyse voortgezet en wel in de vorm

van een nieuwe pad-analyse waarin thans alleen deze varia-

belen waren opgenomen.
In deze tweede stap bleken alle opgenomen variabelen signi-

ficant, zodat hun causale invloed definitief kon worden

vastgesteld (via de bijbehorende pad-coofficionten) en de

analyse kon worden bedindigd.
In het volgende overzicht zijn de resultaten vastgelegd.

significante variabelen zijn onderstreept. Bovendien is in

het overzicht aangegeven welk percentage van de variantie

in de afhankelijke variabele wordt verklaard door de varia-
belen die een directe invloed uitoefenen. Deze verklaarde

variantie is gelijk aan het product van de pad-co6ffici8nten

en de bijbehorende correlatie-coofficionten. De totale ver-

klaarde variantie is gelijk aan de som van deze producten.

Tenslotte is berekend welke de procentuele bijdrage van de

afzonderlijke significante variabelen is aan de totale ver-
klaarde variantie.

Tabel 8.9.: Overzicht van pad-analyse op mate van schuld- en

schaamtegevoelens. Directe effecten.

Variabele Pad-coofficionten

2             0.13

3             -0.07

4             -0.12

5             -0.07

6             -0.12

7             -0.04

8 0.02 0.15

9 0.18 0.27

10 -0.16 -0.24

11 0.03 0.04

12 0.17 0.22
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Voortgezette analyse met significante variabelen:

Variabele Pad-coofficionten

9                0.21

10              -0.19

12               0.18

Verklaarde variantie:

Afh.var.: het al dan niet aanwezig zijn % bijdrage in ver-
van schuld- en schaamtege- klaarde variantie
voelens

9  opvattingen m.b.t. abortus
0.21 x 0.27 = 0.0569 40,4

10  opvattingen m.b.t. huwelijk
-0.19 x 0.24 = 0.0457 32,6

12  ervaring met discriminatie

0.18 x 0.22 = 0.0384 27,0

14,1% 100%

Het geheel overziende kan thans worden vastgesteld, dat drie

intervenidrende variabelen een significante causale samen-

hang vertonen met de afhankelijke variabele. De onafhanke-

lijke variabelen blijken niet direct van invloed op het al

dan niet v66rkomen van schuld- en schaamtegevoelens bij on-

gehuwde moeders. In hoeverre zij invloed uitoefenen op de

interveniorende variabelen en daardoor indirect op de af-
hankelijke variabele, zal nog worden onderzocht.

Ruim 14% van de variantie in de onafhankelijke variabele

wordt via de door ons uitgevoerde pad-analyse verklaard,

een percentage dat niet erg hoog genoemd kan worden. Blijk-

baar zijn er andere, niet in ons model opgenomen variabelen

in het geding, die eveneens een rol spelen bij de vraag, in

hoeverre schuld- en schaamtegevoelens bij ongehuwde moeders
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aanwijsbaar zijn, enkele jaren na de geboorte van het kind.

Van de vijf interveniorende variabelen waarvan werd veron-

dersteld dat zij causaal zouden samenhangen met de afhanke-
lijke variabele, blijken er drie inderdaad een significante

samenhang te vertonen. Aangenomen werd dat schuld- en

schaamtegevoelens behoren tot hetzelfde conglomeraat van

waarden en normen waarvan ook de opvattingen op het terrein

van sexualiteit, huwelijk en gezin deel uitmaken. De resul-
taten leveren aanwijzingen op voor een bevestiging van deze

hypothese. Weliswaar wordt in de analyse het effect van de
opvattingen die men heeft ten aanzien van het geoorloofd

Zijn van voorechtelijk sexueel verkeer te licht bevonden,

maar de beide andere indicatoren vertonen de veronderstelde

samenhang wel. Traditionele opvattingen met betrekking tot

huwelijk en gezin en een restrictieve houding ten aanzien
van de toelaatbaarheid van abortus provocatus bevorderen
het ontstaan en het blijven bestaan van schuld- en schaamte-

gevoe lens bij ongehuwde moeders. "Traditioneel" dient   hier
te worden opgevat in de zin van de betekenis die Kooy eraan

hecht binnen de door hem gehanteerde typologie, die hier-

v66r door ons werd uiteengezet. Binnen ons kader impliceert

het begrip onder meer, dat kinderen krijgen het doel van

het huwelijk is, dat kinderen alleen in een huwelijk thuis

horen en dat de ongehuwde moeder in het belang van haar
kind het best kan trouwen.

De beide variabelen die betrekking hebben op de mate waarin
ongehuwde moeders in onze samenleving slachtoffer zijn van

discriminatie en discriminatoire behandeling, werden als

interveniorende variabelen in het verklaringsmodel opgeno-

men, uitgaande van de aan Rains ontleende gedachte dat zelf-

respect in zekere mate afhankelijk is van de reputatie die

men geniet. Uitgangspunt werd daarnaast gevormd door de aan

de secundaire deviantie-theorie ten grondslag liggende op-

vatting volgens welke het zelfbeeld van het individu in be-
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langrijke mate wordt bepaald door de maatschappelijke reac-

tie. Uit onze analyse blijkt, dat de opvatting die ongehuw-

de moeders hebben over de mate waarin aan de groepering

waartoe zij zelf behoren een lage status wordt toegedicht

en waarin ongehuwde moeders als groepering worden gediscri-

mineerd, niet significant van invloed is op het bestaan van

schuld- en schaamtegevoelens bij het individu. Daarentegen

is de persoonlijke ervaring in dit opzicht wel van belang.

Vrouwen die te kennen geven dat zij aan den lijve hebben

ondervonden dat zij werden gediscrimineerd vanwege hun on-

gehuwd moederschap, geven blijk van de aanwezigheid van

schuld- en schaamtegevoelens.

8.3.3.2.3.2. Indirecte effecten

In deze paragraaf wordt nagegaan welke de effecten zijn van

de onafhankelijke variabelen op de significante interveni-

erende variabelen. In de vorige paragraaf is gebleken dat

geen van de onafhankelijke variabelen een directe signifi-

cante invloed uitoefent op de afhankelijke variabele. Via

hun inwerking op 6&n of meer significante interveniorende

variabelen is het mogelijk dat zij de afhankelijke variabele

indirect beinvloeden. Om vast te stellen of hiervan sprake

is, en in welke mate dat het geval is, zijn drie pad-ana-

lyses uitgevoerd, steeds met &6n van de drie significante
interveniorende variabelen als nieuwe afhankelijke varia-

bele. De resultaten zijn weergegeven in het volgende over-

zicht (tabel 8.10.).

Er blijken geen significante effecten uit te gaan van de

onafhankelijke variabelen op de mate waarin de respondenten

persoonlijk met uitingen van discriminatie in aanraking zijn

gekomen. De opvattingen ten aanzien van de toelaatbaarheid

van abortus provocatus, daarentegen, worden wel van daaruit

beInvloed en wel via de variabele godsdienst. Vrouwen die
zich rekenen tot een religieuze groepering demonstreren
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Tabel 8.10.: Overzicht van pad-analyse op 3 interveni&rende

variabelen.

Variabele afh.var.: 9 afh.var.: 10 afh.var.: 12

2 -0.06 -0.02 0.10

3 0.10 -0.16 0.04

4 -0.29 0.11 -0.03

5 -0.13 0.08 0.02

6 -0.03 0.14 0.07

7 0.02 0.07 -0.02

Voortgezette analyse met significante variabelen.

Variabele afh.var.: 9 Variabele afh.var.: 10

4           -0.31                3           -0.19

verkl.var.: verkl.var.:

-0.31 x -0.31 = 9,6% -0.19 x -0.19 = 3,6%

restrictieve opvattingen met betrekking tot de toelaatbaar-

heid van abortus provocatus; de pad-codfficidnt bedraagt

-.31. Verder bestaat er een significante samenhang tussen

het opleidingsniveau van de respondenten en hun opvattingen
op het terrein van huwelijk en gezin. Vrouwen met een lage-

re opleiding hangen vaker traditionele opvattingen aan dan

vrouwen met een hoger opleidingsniveau. Beide geconstateer-

de verbanden zijn in overeenstemming met de gestelde hypo-
thesen.

De overige onafhankelijke variabelen zijn na de toetsings-

procedure uit het empirisch vastgestelde verklaringsmodel
verdwenen. Met name is dit opvallend voor de variabele: al

dan niet alleenstaand zijn. Verondersteld was dat vrouwen

die inmiddels gehuwd zijn of samenwonend in mindere mate

schuld- en schaamtegevoelens zouden demonstreren dan alleen-
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staanden. De veronderstelde samenhang werd niet gevonden.

8.3.3.2.3.3. Besluit
-------

In onderstaand schema (tabel 8.11.) zijn de resultaten van
de gehele pad-analyse overzichtelijk en integraal weerge-

geven.

Tabel 8.11.: Schematisch overzicht van de resultaten van

pad-analyse op schuld- en schaamtegevoelens:
empirisch vastgesteld verklaringsmodel.

4                                             9godsdienst: -.31  opv. abortus prov.:
geen/wel         '      restr./toler.        21

1schuld-
3                                10opleiding: -.19- opv. huwelijk, gezin: schaamte-

__-.1 laag/hoog '
trad./progr. gevoel.:

wel/geen

pers.erv.discrim.: 12   18

wel/geen

Op basis van deze gegevens is tenslotte &6n opmerking zeker

op zijn plaats. In hoofdstuk 1 is gesproken over de comple-

mentariteit van verschillende disciplines waar het gaat om

het verschaffen van inzicht in en de verklaring van verschil-

lende aspecten die aan het verschijnsel van het ongehuwd
moederschap zijn te onderkennen. Op dit moment lijkt de so-

cioloog op een punt aangeland waar zijn kennis en zijn in-

strumentarium niet meer toereikend is en waar hij de aanvul-
lende kennis en methodieken behoeft van 66n of meer andere

disciplines. Bijvoorbeeld die van de psychologie of de psy-

chiatrie, omdat na het voorgaande de hypothese gerechtvaar-

digd lijkt dat de mate waarin zich bij de niet-gehuwde vrouw

die een kind ter wereld brengt, schuld- en schaamtegevoelens

333



openbaren, (mede) bepaald zou kunnen worden door eigenschap-

pen die in de "basic personality" wortelen.
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HOOFDSTUK 9: SAMENVATTING EN NABESCHOUWING

2=1=._IBielding

In dit afsluitende hoofdstuk wordt het geheel van de studie

nog eens overzien en wordt stilgestaan bij de meest markante
resultaten. Tevens kunnen wellicht enige indicaties worden ge-

geven die in beleidsmatig opzicht relevant zijn. Wat de uiter-

lijke vormgeving van dit hoofdstuk betreft beperken wij ons tot
een beknopt memoreren pan de belangrijkste onderzoeksdata,

waar dat nodig of nuttig lijkt aangevuld met conclusies en

beschouwingen.

9=2v_21-Bats ep-aling

De studie wordt aangevangen met een bepaling van de plaats

die zij inneemt in een drietal opzichten: a. binnen het ge-

heel van sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat tot op heden
op het terrein van het ongehuwd moederschap werd verricht;

b. als een vervolg op het onderzoek van sociaal-statistische
aard; en c. binnen het kader van een onderzoeksproject van

groter omvang dat zich richt op het ongehuwd moederschap in
Nederland.

Ongeveer tot aan de twintigste eeuw behoorde het ongehuwd

moederschap tot de interessesfeer van moralisten en juristen.
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Vanaf de laatste eeuwwisseling kan gesproken worden van een

meer systematische bestudering van het verschijnsel. Globaal

genomen verliep de bestudering langs twee verschillende spo-

ren, waardoor er een psychologische en een sociologische

visie op het ongehuwd moederschap kon ontstaan. Opgemerkt

moet worden dat de psychologische visie - zowel in het onder-

zoek als in de hulpverlening - de belangrijkste plaats in-
nam.

In de psychologische visie - en dit geldt zowel voor de bin-

nen deze visie te onderscheiden psychopathologische als de

sociopathologische opvatting - wordt het referentiekader in

laatste instantie gevormd door de persoonlijkheidsstructuur

van de ongehuwde moeder. De sociologische bijdrage aan de

bestudering van het ongehuwd moederschap is vooral gebaseerd

op de onderzoeksresultaten van sociaal-statistici en cultu-
reel-anthropologen.

Ook voor deze studie fungeren de sociale statistiek en cul-

turele anthropologie als bronnen van inspiratie. Het cultu-

reel relationisme vormt het vertrekpunt voor onze bestudering

van het ongehuwd moederschap. Het verschijnsel wordt geplaatst

tegen de achtergrond van gedragingen en houdingen die mensen

in onze Westerse cultuur demonstreren, met name op het gebied

van sexualiteit, huwelijk en gezin.

Onze studie kan mede worden beschouwd als een vervolg op on-
derzoek van sociaal-statistische aard. De sociale statistiek

kan op zichzelf niet worden opgevat als een eigenlijke vorm

van sociologisch of sociaal-psychologisch onderzoek; zij kan
wel als uitgangspunt daartoe dienen. De sociaal-statistische

beschrijvingen van het ongehuwd moederschap in Nederland van

de hand van Godefroy, Vermunt en Wagenaar-Hardon moeten voor

onze studie als zodanig worden gezien.

In onze studie heeft de sociale statistiek ook expliciet

toepassing gevonden in de vorm van een beschouwing van het

verloop van het buitenechtelijk vruchtbaarheidscijfer  in
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Nederland in de na-oorlogse periode. Aan de hand van een
studie van Festy is de aandacht gevestigd op het verschijn-

sel van de consensual union. Opgeworpen werd de vraag, in

hoeverre er tekenen waarneembaar zijn die erop wijzen dat

zich in dit opzicht in Nederland een ontwikkeling voordoet,

die vergelijkbaar is met een tendens die in de laatste jaren

vooral in Zweden waarneembaar is: een sterk stijgende buiten-

echtelijke vruchtbaarheid als gevolg van het feit dat de
nuptialiteit afneemt ten gunste van het samenwonen zonder

huwelijk. Onze conclusie was dat zo'n ontwikkeling ook in

Nederland mogelijk is, maar niet in zo'n spectaculaire om-

vang als in Zweden werd vastgesteld.

9.3. Probleemstelling en onderzoeksopzet

In hoofdstuk 2 wordt het proces van voorechtelijk geslachts-

verkeer, zwangerschap, bevalling en moederschap van de onge-

huwde vrouw aangeduid als een deviante carri&re. Op de eerste

plaats deviant in neutrale zin: de omstandigheden waaronder

zij haar kind ter wereld brengt zijn anders dan die waarin

vrouwen in onze cultuur geacht worden het moederschap tege-

moet te gaan en de moederrol te vervullen. Op de tweede
plaats wordt de carri&re van de ongehuwde moeder deviant ge-

noemd in de betekenis die daaraan wordt gegeven binnen de

etiketteringstheorie. Centraal daarin staat het interactie-

proces tussen deviant en samenleving. Via etikettering en

stigmatisering verliest het begrip deviante carri&re zijn

neutrale betekenis. Binnen de samenleving heersende normen

en waarden doen hun intrede; op basis daarvan vindt een eva-

luatie plaats van het gedrag van het individu, die kan resul-

teren in het toewijzen door de samenleving aan en het aan-

nemen door het individu van een nieuwe identiteit. De wijze

waarop dit proces zich volgens de etiketteringstheorie
ontrolt wordt toegelicht met behulp van de opvattingen van

Becker, Plummer en Lemert. Met name de theorie van Lemert,
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die het onderscheid hanteert tussen primaire en secundaire

deviantie, is voor onze studie van belang, omdat er een aan-

tal noties aan worden ontleend met behulp waarvan een gedeel-

te van de problematiek van de ongehuwde moeder kan worden
verhelderd.

Rains past de theorie van Lemert toe op het verschijnsel van

het ongehuwd moederschap. Zij stelt dat voorechtelijk ge-

slachtsverkeer kan worden opgevat als een vorm van primaire

deviantie; voorechtelijke zwangerschap, echter, vertoont in

onze cultuur vaak de kenmerken van secundaire deviantie, om-

dat de status en het zelfbeeld van de vrouw er in hoge mate
door worden beInvloed.

Tezamen met de in hoofdstuk 4 uiteen gezette roltheorie

vormt de in dit hoofdstuk 2 gepresenteerde secundaire devian-

tie-theorie de belangrijkste theoretische peiler waarop de

probleemstelling van het onderzoek is gebaseerd. In kort be-

stek wordt deze probleemstelling thans behandeld, waarbij

ook de onderzoeksopzet ter sprake komt.
In 1974 verscheen het verslag van een sociologisch onderzoek

naar de levensomstandigheden van 406 ongehuwde vrouwen die
zich - omdat zij zwanger waren - in de loop van het jaar 1971

hadden aangemeld op &6n der bureaus voor de ongehuwde moe-

derzorg in Nederland. Het onderzoek had betrekking op een

aantal sociologische en sociaal-psychologische aspecten die

aan de levensomstandigheden van deze vrouwen te onderkennen

waren. Met name de periode waarin de conceptie plaats vond,
de situatie ten tijde van de zwangerschap en de toekomst-

plannen werden in de beschouwing betrokken.

De thans voorliggende studie heeft het karakter van een ver-

volgonderzoek, dat zich uitstrekt over die vrouwen uit het

eerste onderzoeksgedeelte, die na de geboorte van hun kind

het besluit namen dit bij zich te houden. Op het moment van

onderzoek is de leeftijd van het kind 2 of 3 jaar. Het on-

338



derzoeksdoel kan globaal worden aangeduid als een poging om

op het spoor te komen van factoren die het proces van her-
nieuwde toetreding tot het maatschappelijk gebeuren eventu-

eel zouden bemoeilijken of blokkeren. (De periode van zwan-

gerschap en bevalling kan men beschouwen als een periode

van verminderde participatie). Op basis van via de methode

van het survey-onderzoek bij 154 respondenten verzamelde

data werd een onderzoeksrapport opgesteld, dat vanuit een

sociologisch perspectief aandacht geeft aan de situatie
waarin deze vrouwen zich bevinden. Daarbij worden culturele

en structurele aspecten onderscheiden, die vooral met behulp

van de etiketteringstheorie en de theorie van de sociale rol

worden geanalyseerd.

Het verschijnsel van het ongehuwd moederschap kan vruchtbaar

worden bestudeerd tegen de achtergrond van de functie en de

betekenis die huwelijk en gezin in onze samenleving vertegen-

woordigen. Studies van gezinssociologische aard vormden dan

ook belangrijke aangrijpingspunten bij het formuleren van de

probleemstelling.
De levenssituatie van ongehuwde moeders kan warden uiteen-

gelegd in twee onderscheiden groepen van kenmerken. Op de

eerste plaats is hun situatie te beschouwen als het resultaat

van de feitelijke consequenties die het ongehuwd moederschap

met zich meebrengen. Men denke daarbij aan het zoeken van

een passende huisvesting en aan de noodzaak om zich te ver-

zekeren van een adequate inkomenspositie. Tevens kan de

situatie van de ongehuwde moeder worden opgevat als een ge-

heel van mogelijk met elkaar strijdige elementen (het ver-

richten van arbeid, de verzorging en opvoeding van het kind,

de verantwoording voor de huishouding, de participatie aan

het sociale leven), zich mogelijk manifesterend in het rol-

conflict. Structurele aspecten staan hier centraal; de rol-
theorie is hier de meest ge&igende theoretische ingang.

Op de tweede plaats kan de situatie van de ongehuwde moeder
worden beschouwd als het resultaat van het interactie-proces
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tussen de betrokken vrouw en de haar omringende samenleving.

Omdat de ongehuwde moeder in onze samenleving normen over-

schrijdt die van essentidle betekenis worden geacht, lokt

haar gedrag een afkeurende reactie uit van de kant van de

maatschappij. Deze reactie is in belangrijke mate van in-

vloed op de wijze waarop de vrouw haar situatie beleeft en

voor het zelfbeeld dat zij ontwikkelt. Indicatief hiervoor

is o.a. de vraag naar de mate waarin schuld- en schaamtege-

voelens aanwezig zijn. De behandelde aspecten zijn vooral
cultureel van aard; vooral de etiketteringstheorie vindt

hier zijn toepassing.

9.4. Onderzoeksresultaten

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de samenstelling van de

onderzoekspopulatie. Bij wijze van introductie wordt de vraag

aan de orde gesteld, door welke kenmerken de groepering van

vrouwen die hun kind bij zich houden, zich onderscheidt van

degenen die afstand deden en van degenen bij wie abortus pro-
vocatus werd verricht. Deze gegevens hebben betrekking op de

406 respondenten van het eerste onderzoeksgedeelte.

Vrouwen die besloten hun kind bij zich te houden, vertonen in

velerlei opzicht dezelfde kenmerken als vrouwen die kozen

voor abortus. Deze beide groeperingen, enerzijds, en vrouwen

die afstand deden, anderzijds, vormen daarentegen twee duide-
lijk constraterende subgroepen. Vrouwen die afstand deden, zijn

meer geori&nteerd op het ouderlijk gezin, hebben een grotere

mate van zelfstandigheid en zijn vaker afkomstig uit een

dorpse samenleving.

Ten behoeve van dezelfde vraagstelling is in hoofdstuk 3

tevens een pad-analyse uitgevoerd om na te gaan of de ge-
vonden twee bij twee-relaties stand houden in een multiva-

riate analyse. Dat blijkt vaak het geval te zijn. De belang-

rijkste invloedsvariabele op de beslissing wordt gevormd

door het plan dat de vrouw met betrekking tot haar kind had
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in de periode waarin zij zich op een bureau voor de onge--
huwde moederzorg aanmeldde; de verklaarde variantie bedraagt
49%. In een tweede pad-analyse is vervolgens nagegaan, welke

variabelen significant van invloed zijn op het plan met be-

trekking tot het kind. Het voornemen om het kind bij zich
te houden wordt betnvloed door het uitoefenen van een be-

roep, een positieve relatie met de natuurlijke vader, een

negatieve relatie met de ouders, restrictieve opvattingen

ten aanzien van het geoorloofd zijn van abortus provocatus,

het in mindere mate aanwezig zijn van schuld- en schaamte-
gevoelens en een positieve houding ten aanzien van de zwan-

gerschap. De laatst  genoemde variabele is de meest belang-

rijke.

Verder zijn in dit hoofdstuk enige data gepresenteerd die

een eerste indruk geven van de eigenlijke onderzoekspopu-

latie. Gemiddeld ongeveer drie jaar na de geboorte van het

kind is de helft van onze respondenten nog alleenstaand. Van

de overige 50% is 37% intussen gehuwd en is 13% met een man
samenwonend. Jongere ongehuwde moeders zijn vaker gehuwd of

samenwonend dan oudere. Vrouwen die ten tijde van de follow-

up gehuwd of samenwonend zijn, hebben in 22% van de gevallen

een volgend kind gebaard na 1971; onder de subpopulatie van
alleenstaanden kwam dit in slechts &6n geval voor.

Aan de hand van een uiterst beknopte behandeling van een

drietal karakteristieken van de onderzoekspopulatie, wordt

tot slot van dit hoofdstuk getracht onze respondenten -

uiteraard slechts oppervlakkig - te introduceren.

-    Ten tijde van de follow-up is 75% van onze respondenten

woonachtig in een (groot- of klein-) stedelijke omgeving.
Dit komt overeen met de aard van de woonplaats bij het

intake-onderzoek.

-    Van onze respondenten oefent 62% geen beroep (meer) uit

bij de follow-up en volgt nog slechts 1% dagonderwijs.
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Dat is wel in afwijking van de situatie in dit opzicht
van v66r de zwangerschap, toen slechts 7% geen beroep

uitoefende en 10% nog schoolgaand was. Van de niet-al-

leenstaanden oefent zelfs 74% geen beroep (meer) uit.

-    Met betrekking tot de religie geeft 47% te kennen zich
niet tot een godsdienstige groepering te rekenen; van

de overigen is 57% niet kerks. Bij de intake waren deze

percentages respectievelijk 39 en 26.

In hoofdstuk 4 wordt de sociale context beschreven die het

verschijnsel van het ongehuwde moederschap zijn maatschappe-

lijke betekenis verleent. Via de presentatie van enige in-

zichten die binnen de gezinssociologie gangbaar zijn, wordt

ingegaan op de opvattingen, de waarden en de normen die be-

palend zijn voor functie en betekenis van huwelijk en gezin

in de westerse samenleving. Gesteld moet worden dat het huwe-

lijk moet worden beschouwd als in meerdere opzichten (juri-

disch, sociaal) bevoorrecht boven andere samenlevingsvormen,

waaronder die van de ongehuwde moeder met haar kind moet wor-

den begrepen.

Tegen deze achtergrond worden culturele en structurele aspec-

ten, die aan de positie van de ongehuwde moeder te onderkennen

zijn, onderscheiden. Met behulp van de referentiegroepen-
theorie wordt nagegaan, in hoeverre ongehuwde moeders het

huwelijk beschouwen als een voor hen persoonlijk nastrevens-

waardige levensbestemming.
Reeds bleek in hoofdstuk 3 dat 37% van onze respondenten bij het

follow-up-onderzoek zijn gehuwd en dat nog eens 13% samenwonend

is. Ongeveer 40% van de vrouwen die na de bevalling in het huwe-

lijk traden, trouwde met de natuurlijke vader van het kind.

Jongeren deden dit relatief vaker dan ouderen, wat verwijst

naar een verschijnsel dat kan worden aangeduid als "het uit-

gestelde gedwongen huwelijk".

Uit het antwoordpatroon dat ontstaat na inschaling door onze
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respondenten van een aantal voorgelegde potentidle referentie-

groepen (van gehuwden en niet-gehuwden, van vrouwen met en

zonder kinderen en ook van ongehuwde moeders) komt naar voren

dat er een groot belang wordt gehecht aan het hebben van een

eigen kind (of kinderen) en aan de permanente relatie met een

mannelijke partner. Gehuwde vrouwen met kinderen worden door

oudere en jongere, door alleenstaande en niet-alleenstaande

ongehuwde moeders beschouwd als de groepering die in onze

samenleving de meeste kansen op levensgeluk heeft. Huwelijk

en gezin vormen een twee-eenheid die voor velen de sleutel
betekent tot het verwerven van persoonlijk geluk. De meeste

respondenten (75%) demonstreren bovendien een positieve visie

op de kwaliteit van het huwelijk zoals zich dat in het Neder-
land van de zeventiger jaren aan hen voordoet. Voor alleen-

staanden wordt de wens tot het aangaan van een huwelijks-

of samenwoningsrelatie met een mannelijke partner vaak mede

ingegeven door de opvatting dat voor een goede opvoeding van

het kind een vader nodig is: 56% van hen is deze mening toe-

gedaan.

Met betrekking tot de opvattingen die men kan hebben over

huwelijk, gezin en sexualiteit, moet onder ongehuwde moeders

wel de idee bestaan dat zij leven in een klimaat waarin in

dit opzicht opvattingen heersen die restrictiever zijn dan

hun eigen opvattingen. Ten aanzien van alle in dit opzicht

relevante uitspraken neigen de opvattingen van de meeste
Nederlanders naar hun mening veel dichter naar een traditio-

neel standpunt dan hun eigen opvattingen daaromtrent.

Nadat in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk culturele

aspecten centraal hebben gestaan, is in het tweede gedeelte

met behulp van een rol-analyse de aandacht gevestigd op

structurele aspecten. Doel ervan was op het spoor te komen
van eventuele rolconflicten die zich in het leven van de on-

gehuwde moeder manifesteren. De ongehuwde vrouw die een kind

ter wereld brengt en geen afstand doet, krijgt tenminste 66n
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nieuwe rol te vervullen: die van moeder. Vanaf dat moment

bestaat haar status-set uit drie sociale posities. Binnen

het gezin dat zij met haar kind vormt, is zij degene  die

daaraan vorm moet geven, hetgeen o.a. de moederrol impliceert.

Ten behoeve van dit gezin moet zij als gezinshoofd zorg dra-

gen voor de noodzakelijke financiole middelen. Bovendien

blijft zij participeren aan het sociale leven buiten het ge-

zin. Globaal gesproken staan haar twee mogelijkheden open om

te voldoen aan de verplichtingen die vastzitten aan de rollen

die met de genoemde drie sociale posities zijn verbonden.

Zij kan, door te trouwen of samen te gaan wonen, een persoon

in haar gezin opnemen die 66n of meer rollen (geheel of ge-

deeltelijk) van haar overneemt; 8f zij kan alle rollen zelf

accepteren. In het laatste geval kan zij via delegatie 6dn

of meer rollen afstoten, Of zij kan overgaan tot parti5le

vervulling van alle rollen.

Het afstoten van de kostwinnersrol komt vaak voor: ten tijde

van de conceptie was 84% beroepsmatig werkzaam, maar ten tij-

de van het follow-up-onderzoek bedraagt dit percentage nog 36.

Gehuwde en samenwonende vrouwen zeggen vaker hun baan op dan
alleenstaande. Alleenstaanden hebben bovendien vaker dan

niet-alleenstaanden een full-time baan.

De meeste vrouwen zijn van mening dat zij erin zijn geslaagd

een adequate oplossing te vinden voor een aantal practische
problemen. Het opnemen van een nieuwe persoon in het gezin

heeft tot gevolg, dat de vrouwen die daartoe overgingen (de

niet-alleenstaanden) iets minder vaak dan de alleenstaande
problemen onder.vinden ten aanzien van de gelegenheid die men
heeft om het kind te verzorgen en dat deze vrouwen vaker dan

de alleenstaande  mogelijkheden hebben om incidenteel afwe-

zig te zijn.

Alleenstaanden geven blijk van een grotere mate van sociale

participatie buiten het gezin dan niet-alleenstaanden. Dat

is overigens wellicht mede het geval als gevolg van een on-
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der eerstgenoemde categorie bestaande grotere behoefte.

Nagegaan is verder welke de consequenties zijn voor andere

rollen, wanneer de kostwinnersrol (geheel of gedeeltelijk)

niet via een partner of anderszins wordt gedelegeerd. Voor

32% van de werkende vrouwen treedt een rolconflict op, omdat

de eisen van het moederschap en de verplichtingen die hun

beroep stelt, naar hun opvatting niet adequaat met elkaar
in overeenstemming te brengen zijn. Problemen in dit opzicht

doen zich significant vaker voor onder alleenstaande dan
onder niet-alleenstaande vrouwen.

Het vinden van tijd en gelegenheid voor incidentele activi-

teiten levert voor werkende vrouwen vaker problemen op dan

voor niet-werkende: van de werkende maakt 25% melding van

onvoldoende mogelijkheden daartoe. Uitgaansmogelijkheden

worden door beide categoriedn (werkenden en niet-werkenden)

in gelijke mate aanwezig geacht. Alleenstaande werkende

vrouwen ervaren in dit opzicht meer problemen dan niet-alleen-
staande werkende vrouwen. Het hebben van een baan, tenslotte,

blijkt niet samen te hangen met de mate van sociale partici-

patie in de vrije tijd.

De geboorte van een kind leidt voor de betrokken vrouwen op

allerlei terreinen tot min of meer ingrijpende wijzigingen
in haar levenssituatie. In hoofdstuk 5 worden de veranderin-

gen beschreven die optreden met betrekking tot de frequentie
en de aard van de contacten die de vrouwen onderhouden met

hun omgeving en met betrekking tot de mate waarin zij deel-

nemen aan het sociale gebeuren. Centraal staat de vraag, in

hoeverre ongehuwd moederschap leidt tot subjectieve of tot

objectieve sociale isolatie.

De relatie die men onderhoudt met het ouderlijk milieu, wordt

vooral gekenmerkt door een toenemende verzelfstandiging.

Waren ten tijde van het intake-onderzoek zeer velen nog bij
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hun ouders inwonend, bij de follow-up was 77% van de respon-

denten zelfstandig gehuisvest. Zoals voor de hand ligt, was

dit het geval voor practisch alle gehuwden en samenwonenden;
maar ook voor de alleenstaanden liep dit percentage op van

30 naar 58. Van belang blijft het gegeven dat 42% van de

alleenstaande ongehuwde moeders ongeveer 3 jaar na de ge-

boorte nog niet op zichzelf woont.
De intensiteit van het contact met hun ouders en overige

gezinsleden wordt door verreweg de meeste ongehuwde moeders

als bevredigend ervaren. Ook de aard van de relatie met hen

waarderen zij als positief en begrijpend. In vrij veel ge-

vallen wordt melding gemaakt van een minder goede relatie
v66r de zwangerschap, welke bij de follow-up wordt aangeduid

als een positieve; een omgekeerde ontwikkeling komt veel min-
der vaak voor.

Noch voor de categorie van alleenstaande, noch voor die van
niet-alleenstaande vrouwen wordt het al dan niet hebben van

een "beste vriendin" befnvloed door de komst en de aanwezig-

heid van het kind. Voor beide categorieon blijft het percen-

tage dat bij het intake-onderzoek te kennen geeft zo'n vriendin
te hebben, gelijk aan dat van degenen die een "beste vriendin"
hebben bij de follow-up. Bij de alleenstaanden bedraagt dit

ongeveer 60, bij de niet-alleenstaanden ongeveer 40%. Alleen-

staande vrouwen die v66r de zwangerschap een "beste vriendin"

hebben, onderhouden zo'n contact vaker dan niet-alleenstaan-

den, ook nog na de geboorte van het kind; het verschil tussen

beide categoriedn is aanzienlijk: E = 33.

Als respondenten ten tijde van de follow-up geen "beste vrien-

din" hebben, wordt dit door alleenstaande vaker dan door

niet-alleenstaande als een gemis ervaren. Dat duidt op een

hogere frequentie van subjectieve sociale isolatie onder al-
leenstaanden; het verschil is echter vrij gering.
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Voor ongeveer 40% van de ongehuwde moeders ligt de frequen-

tie waarmee zij na de geboorte van hun kind omgang hebben

met vrienden en vriendinnen, lager dan v66r de geboorte.
Tussen alleenstaanden en niet-alleenstaanden treedt in dit

opzicht geen verschil op.

Met betrekking tot het subjectieve aspect van het contact

met de vriendenkring is er wel duidelijk verschil tussen
alleenstaande en niet-alleenstaande vrouwen. Qua omvang be-

langrijke gedeelten van deze beide subgroeperingen geven te

kennen dat zij het teruglopen van de contacten met de kring

van vrienden en bekenden als een gemis ervaren: onder al-

leenstaanden is dit 63%, voor niet-alleenstaanden 36%.

Ongeveer 25% van de respondenten maakt melding van het feit

dat ten tijde van de follow-up het contact met kennissen,
buren en verdere familie is verminderd, wanneer men dat ver-

gelijkt met de frequentie van dat contact ten tijde van de

zwangerschap. Minder vaak dan dat het geval bleek ten aanzien
van  vrienden en vriendinnen, wordt dit echter  als een gemis

ervaren: 26 vs. 48. Eveneens in afwijking van hetgeen van

toepassing bleek op de relatie met de vriendenkring, is er
thans geen verschil te constateren tussen alleenstaande en

niet-alleenstaande vrouwen.

Participatie van ongehuwde moeders aan praat-, actie- of

werkgroepen van alleenstaande ouders, komt op slechts zeer

geringe schaal voor, terwijl ook de behoefte daaraan bij de

follow-up niet groot is. Een uitzondering daarop wordt ge-

vormd door een subpopulatie van 21% uit de groepering van

alleenstaande ongehuwde moeders, die w&1 van een praat-,

actie- of werkgroep deel zou willen uitmaken.

In het onderzoek is ook gefnformeerd naar de mate waarin

onze respondenten deelnemen aan bepaalde vormen van vrije-
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tijdsbestedingen. Naar aanleiding van het antwoordpatroon

daarop, is een gemiddeld participatie-cijfer berekend voor

verschillende subgroeperingen uit de onderzoekspopulatie.

Zowel alleenstaanden als niet-alleenstaanden vertonen bij

de follow-up een lager niveau van objectieve sociale par-
ticipatie dan bij het intake-onderzoek; voor niet-alleenstaan-

den is de daling in dat opzicht nog iets groter dan voor al-

leenstaanden.

Behalve met behulp van de subjectieve aspecten die hiervoir

reeds werden genoemd toen de contacten werden behandeld met

het ouderlijk milieu, de vriendenkring en de verder verwij-
derde sociale omgeving van de ongehuwde moeder, is de sub-

jectieve sociale isolatie bovendien gemeten aan de hand van

een tweetal schaalconstructies. De ene schaal bevat uitspra-

ken over de mate waarin gevoelens van eenzaamheid aanwezig

zijn. De uitspraken van de andere schaal zijn indicatief

voor de mate waarin ongehuwde moeders hun positie in de sa-

menleving beschouwen als een gediscrimineerde. Waarneembaar

is de tendentie volgens welke alleenstaanden vaker dan niet-

alleenstaanden eenzaamheidsgevoelens ten toon spreiden en

de mening naar voren brengen dat ongehuwde moeders in Neder-

land worden gediscrimineerd.

Legt men de resultaten van ons onderzoek die betrekking heb-

ben op de items van de eenzaamheidsschaal, naast die welke

De Jong-Gierveld in dit opzicht presenteert voor ongehuwde

en gehuwde vrouwen, dan noopt het beeld dat ontstaat tot
tenminste twee conclusies.

De eerste is de grote mate van overeenkomst die er bestaat

tussen het antwoordpatroon van gehuwde vrouwen (De Jong-Gier-

veld) en de niet-alleenstaanden uit onze onderzoeksgroep;

waarbij opvallend is dat de ongehuwde vrouwen (De Jong-Gier-

veld) consequent hoger scoren dan onze respondenten. De twee-

de conclusie is dat onze alleenstaande ongehuwde moeders
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hoger scoren dan de ongehuwde vrouwen (De Jong-Gierveld);

op twee items ("eenzaam", "alleen") zelfs beduidend hoger.

In het nu volgende schema worden de voornaamste resultaten

van dit hoofdstuk nog eens op overzichtelijke wijze gerang-
schikt. (Zie volgende pagina).

In hoofdstuk 6 wordt de relatie in beschouwing genomen die
er bestaat tussen de ongehuwde moeder, haar kind en de na-

tuurlijke vader. Ten aanzien van de moeder-kind-relatie is

eerst nagegaan hoe de respondenten hun indertijd genomen

beslissing waarderen om zelf de verzorging en opvoeding van

hun kind op zich te nemen. Ongeveer 76% geeft te kennen dat
men - thans opnieuw met hetzelfde probleem geconfronteerd -

voor dezelfde oplossing zou kiezen. Nagenoeg unaniem zou de

voorkeur van de resterende 24% thans uitgaan naar het doen
verriehten van abortus provocatus. Afstand doen wordt door

practisch niemand als alternatief in overweging genomen.

Met name de thans nog alleenstaande ongehuwde moeders bren-

gen relatief vaak (30%) hun keuze voor abortus provocatus

tot uiting.

Na de geboorte van het kind heeft 19% van de respondenten

enige tijd doorgebracht in een tehuis voor moeder en kind;

jongeren vaker dan ouderen. Jongeren zijn ook vaker dan

ouderen voor kortere of langere periode (of nog steeds) bij
hun ouders inwonend (geweest). Ten aanzien van de vraag of

moeder en kind wel eens voor enige tijd van elkaar geschei-

den zijn geweest, doet dit onderscheid tussen jong en oud

zich niet voor: binnen beide subgroeperingen heeft zo'n

scheiding in 20% van de gevallen wel eens plaats gevonden.

Geconcludeerd kan worden dat jongere vrouwen niet vaker

dan oudere van hun kind gescheiden waren, maar dat zij

vanwege een minder zelfstandige vorm van wonen minder

vaak in staat waren aan hun situatie naar eigen inzichten
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Objectieve sociale isolatie Subjectieve sociale isolatie

Alleenstaanden Niet-alleenstaanden Alleenstaanden Niet-alleenstaanden

Ouders 82%:contact vol- 92%:contact vol- 86%:kan goed met 91%:kan goed over-
doende.(10%:graag doende ouders overweg weg met ouders
minder contact) 89%:vindt begrip 88%:vindt begrip

bij ouders bil ouders
Broers/zussen 88%:kan goed met 88%:kan goed met

broers/zussen over- broers/zussen over-
weq weg

Beste vriendin 60% heeft beste 40% heeft beste Indien geen beste Indien geen beste
vriendin(zowel bij vriendin(zowel bij vriendin: 37% er- vriendin: 24% er-
intake als bij intake als bij vaart dit als gemis vaart dit als ge-
follow-up) follow-up) mis

Vrienden/ 36% minder vaak 43% minder vaak Indien bij f.u.min- Indien bij f.u.min-
vriendinnen contact bij follow-contact bij follow- der contact:63% er- der contact: 36%

UP UP vaart dit als gemis ervaart dit als
gemis

Kennissen/buurt/ 23% minder vaak 27% minder vaak .
Indien bij f.u.min- Indien bii f.u.min-

verdere familie contact bij fol- contact bij follow- der contact: 24% der contact: 29%
low-up UP ervaart dit als ge- ervaart dit als ge-

mis mis
Andere alleen- 33% heeft contact 20% heeft contact
staande ouders

Praat- ,actie-, 5%  is lid van,go'n groep 21% heeft behoefte 12% heeft behoefte
werkgroep 12% is wel eens,lid geweest aan zo'n groep aan zo'n groep
Vrije-tijdsbe- Gemidd.partic. Gemidd.partic.
steding cijfer: cijfer:

v66r zw.sch.:2,59 v66r zw.sch.: 2,49
bij f.u.: 2,20  bij f.u.: 2,00

Eenzaamheids- Alleenstaanden voelen zich een-
schaal zamer dan niet-alleenstaanden

Discriminatie- Alleenstaanden hebben meer het ge-
schaal voel als groep te worden gediscrimi-

neerd dan niet-alleenstaanden



vorm te geven.

In meer dan de helft van de gevallen (54%) is de moeder de

enige die zich ten tijde van de follow-up met de zorg voor

haar kind belast. Alleenstaande ongehuwde moeders brengen

vaker dan gehuwde of samenwonende vrouwen hun kind op gere-

gelde tijden elders onder. In hoofdstuk 7 zal blijken dat

dit samenhangt met het feit dat alleenstaanden ook vaker een

werkkring buitenshuis hebben.

Voor een regelmatige kinderopvang neemt het kindercentrum

de meest belangrijke plaats in. Dat is met name het geval

voor niet-alleenstaanden: 79% van hen brengt het kind daar

geregeld onder. Voor alleenstaanden bieden - naast het kin-

dercentrum dat door 54% genoemd wordt - de ouders in dit

opzicht vaak uitkomst: 46% maakt geregeld van hun diensten

gebruik. Als het kind regelmatig elders wordt ondergebracht

doet ongeveer 50% van deze respondenten dat voor de duur van

een hele dag. Voor de overigen betreft het steeds een ver-

blijf van kortere duur, meestal voor halve dagen. Meer dan

de helft (57%) van degenen die ook anderen inschakelen bij

de zorg voor hun kind, doet dit gemiddeld meer dan drie keer
per week. Deze hoge frequentie doet zich vooral voor wanneer

de ouders als kinderopvang fungeren: 74%.

Het aantal kindercentra is de laatste jaren sterk toegenomen.

In dit onderzoek blijkt dit onder andere uit het feit dat

80% van de respondenten van mening is dat er binnen redelijke

afstand een kinderopvangplaats is gevestigd. Vaak voorzien

zij in een duidelijke behoefte, getuige het feit dat ongeveer

40% er gebruik van maakt. Wanneer moeders een kinderopvang-

plaats wel redelijk bereikbaar achten, maar er toch geen ge-

bruik van maken, impliceert dat nog niet dat zij er daarom

ook geen behoefte aan zouden hebben. Slechts een minderheid
onder hen (36%) verklaart dat de behoefte aan kinderopvang
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bij hen inderdaad niet aanwezig is. Maar voor 27% van de

respondenten geldt dat het kind nog te jong is, en de res-
terende 37% geeft te kennen dat het kindercentrum in hun om-

geving geen plaats meer biedt, 6f dat plaatsing hun financi-

ele draagkracht te boven gaat, 8f dat men de kwaliteit van
het kindercentrum beneden een voor hen aanvaardbaar niveau

vindt.

De natuurlijke vader is tot op heden nog slechts sporadisch

in het onderzoek rond het ongehuwd moederschap betrokken.

Samenhangend met de wijze waarop ons onderzoek is opgezet,

komt hij ook hier slechts zijdelings ter sprake. Onze vraag-

stelling luidt, in hoeverre hij nog een rol speelt in het
leven van moeder en kind.

In het intake-onderzoek bleek reeds dat het optreden van de

zwangerschap vaker een negatieve dan een positieve invloed

uitoefent op de verhouding tussen ongehuwde moeder en natuur-
lijke vader. De periode die ligt tussen intake (ten tijde

van de zwangerschap) en follow-up wordt vooral gekenmerkt

door het feit dat de relatie tussen beiden geheel wegvalt.

In ongeveer 70% van de gevallen is het contact bij de follow-

up geheel verbroken. Voor de overige 30% geldt, dat het daar

voor het merendeel ongehuwde moeders en natuurlijke vaders

betreft die bij de follow-up met elkaar gehuwd zijn of sa-

menwonend. Een positief contact met de natuurlijke vader

buiten huwelijk of samenwoning komt bijna niet voor; en het-
zelfde is het geval voor een uitgesproken negatief contact.

Er is, met andere woorden, na verloop van tijd 8fwel hele-
maal geen contact meer tussen de vrouw en de vader van haar

kind, Ofwel het contact is gefntensiveerd tot een permanente
en duurzame relatie.

Ongehuwde moeders en natuurlijke vaders die bij de intake de
wens te kennen gaven een duurzame relatie met elkaar te wil-
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len aangaan (dat was het geval voor 33% van de totale onder-

zoekspopulatie), hebben dit voornemen in 40% van de gevallen

weten te realiseren. Men bedenke hierbij dat deze wens bij

de intake soms sterk, maar soms ook slechts zwak, tot uiting
werd gebracht.

Wij hebben de aandacht ook gericht op enkele juridische as-

pecten van de verhouding tussen de natuurlijke vader en het

kind dat hij verwekte. Ten tijde van de follow-up is 26%

van de buitenechtelijke kinderen door de natuurlijke vader

erkend. Er kan een samenhang worden vastgesteld tussen de

aard van de relatie van ongehuwde moeder en natuurlijke va-

der ten tijde van de zwangerschap en al dan niet erkenning

door de natuurlijke vader: naarmate die relatie als positie-

ver werd aangemerkt vond erkenning frequenter plaats.

Er blijkt ook een verband te bestaan tussen erkenning door

de natuurlijke vader en de aard van de relatie tussen onge-

huwde moeder en natuurlijke vader ten tijde van de follow-
up. Als geen erkenning heeft plaats gevonden, dan wordt het
contact veelal (86%) verbroken; heeft de natuurlijke vader

het kind wel erkend, dan wordt de relatie tussen hem en de

ongehuwde moeder vaak (70%) als positief aangemerkt.

Een exact cijfer voor wettiging is op basis van het ter be-

schikking staande materiaal niet te geven. Vast staat wel,

dat practisch alle kinderen in geval van huwelijk van de on-

gehuwde moeder de geslachtsnaam dragen van haar echtgenoot.

Niet na te gaan is echter, in hoeveel gevallen dit het gevolg

is van naamsverandering. Op grond van overige gegevens kan

echter worden aangenomen dat dit aantal gering is, zodat in

geval van huwelijk van de moeder het percentage wettigingen

op tenminste 90 mag worden gesteld.

In relatief weinig gevallen verstrekt de natuurlijke vader

alimentatie als bijdrage van zijn kant aan het onderhoud van
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het kind: slechts 15% van de alleenstaande moeders ontvangt

zo'n bijdrage. Eveneens beperkt is het aantal dergenen die

middels een vaderschapsactie getracht hebben alimentatie te

verkrijgen via de burgerlijke rechter.

Hoofdstuk 7 heeft betrekking op de socio-economische aspecten
die te onderkennen zijn aan de positie van de ongehuwde moe-

der in onze samenleving. In een algemeen-orianterende para-

graaf komt 75% van de respondenten tot de uitspraak dat hun

leven in de periode na de geboorte van het kind een positieve

ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dat geldt voor jongeren en

ouderen, voor alleenstaanden en voor niet-alleenstaanden. De

huisvesting blijkt in de begintijd na de bevalling het meest
verbreide probleem, voor jongeren in nog iets meerdere mate

dan voor ouderen. Vervolgens wordt genoemd een gebrek aan
zelfvertrouwen en daarna een tekort aan financiale middelen.

De genoemde problematiek is dus zowel van materidle als van
immateriole aard.

Vraagt men de respondenten hun situatie ten tijde van de
follow-up te vergelijken met die van kort na de bevalling,

dan worden vooral de materiale omstandigheden (huisvesting,

financian) thans gunstiger geacht. Het gevoelen door anderen

te worden geaccepteerd en het zelfvertrouwen blijven daar
enigszins bij achter. Ten aanzien van alle genoemde aspecten

geldt, dat de vrouwen die intussen gehuwd zijn of samenwo-

nend, vaker dan alleenstaande hun situatie van thans als

gunstiger beoordelen.

Reeds werd in een vorig hoofdstuk vermeld dat de woonsituatie

van de ongehuwde moeder ten tijde van de follow-up wordt ge-

kenmerkt door een toenemende verzelfstandiging. Uiteraard

geldt dit vooral degenen die intussen gehuwd of samenwonend

zijn. Voor de alleenstaanden is dat in mindere mate het ge-

val. Van hen is bijna de helft intussen zelfstandig gehuis-
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vest, maar 35% woont nog thuis bij de ouders; de overigen

(15%) zijn op een andere wijze inwonend.

Ook de kwaliteit van de huisvesting is in beschouwing geno-

men. Degenen die niet zelfstandig gehuisvest zijn (in flat
of huis) zijn vaak kleinbehuisd, hetgeen tot uiting komt in

het ontbreken van een aparte slaapkamer voor het kind. Vooral

als men nog bij de ouders inwonend is, is van dit laatste

vaak sprake (60%), maar ook als men op een andere wijze in-

wonend is (35%). Bij de laatste groepering wordt eveneens

vaak melding gemaakt van onvoldoende speelruimte voor het

kind, buitenshuis zowel als binnenshuis. Inwonend zijn - bij

de ouders of anderszins - betekent ook in veel gevallen

(voor ongeveer 40 respectievelijk 30%) dat men over onvoldoen-

de privacy beschikt. Het is duidelijk dat er met betrekking tot

de huisvesting sprake is van een problematische situatie,
zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin.

Nagegaan is welke de bronnen van inkomen zijn voor onze res-

pondenten en hoe hoog hun netto-inkomen per maand is.

Zoals voor de hand ligt vormt de echtgenoot of degene met

wie men samenwoont de belangrijkste bron van inkomen voor
de vrouwen die intussen niet meer alleenstaand zijn. Van de

alleenstaanden voorziet bijna de helft geheel of gedeeltelijk

in het eigen levensonderhoud via het verrichten van arbeid.

Dit percentage overtreft in ruime mate dat van niet-alleen-

staanden die in het arbeidsproces zijn opgenomen: 48 vs. 26 .

De meest belangrijke bron van inkomen voor de alleenstaanden

is nochtans de Gemeentelijke Sociale Dienst, via de Algemene

Bijstandswet. In een voorgaand hoofdstuk is reeds opgemerkt

dat een bijdrage van de kant van de natuurlijke vader niet

vaak v66rkomt. In verband met een al dan niet zelfstandige

positie van de ongehuwde moeder is de constatering belang-

rijk dat hun ouders in slechts zeer weinig gevallen een fi-

nancidle bijdrage leveren.
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Het netto-gezinsinkomen van niet-alleenstaande ongehuwde

moeders ligt gemiddeld duidelijk hoger dan dat van alleen-

staanden. Houdt men een netto-normbedrag aan van f 950,- per

maand (of f 750,- voor bij de ouders inwonenden), dan blijkt

50% van de alleenstaanden zich beneden deze norm te bevinden,

tegen 26% van de niet-alleenstaanden. Van laatstgenoemde
groepering heeft ruim 40% een inkomen van meer dan f 1300,-;
voor alleenstaanden is dat slechts 6%.

De conclusie is dat alleenstaande ongehuwde moeders in finan-

cieel opzicht weliswaar onafhankelijk zijn van hun ouders,

maar dat hun positie in deze  voor velen verre van gunstig
is. Het financiale probleem blijkt zich verder vooral te con-

centreren rond de categorie van alleenstaande vrouwen die

geen beroepsarbeid buitenshuis uitoefent: ongeveer 85% van

hen bevindt zich beneden de minimum-norm van f 950,- (of
f 750,-) netto per maand.

In het onderzoek is voor drie verschillende tijdstippen nage-

gaan in welke mate onze respondenten waren opgenomen in het

arbeidsproces. Dat blijkt een steeds dalend percentage te
zijn. V66r het intreden van de zwangerschap had 84% een werk-

kring buitenshuis. Dit percentage bedraagt enige tijd na de

bevalling 70, maar daarna neemt het nog meer af: ten tijde

van de follow-up oefent nog 36% een beroep uit. Vooral de

vrouwen die intussen gehuwd of samenwonend zijn, zeggen hun

baan op: nog slechts 26% is buitenshuis werkzaam, waar dit

percentage voor alleenstaande vrouwen toch altijd nog 47 be-

draagt. Voor veel ongehuwde moeders betekent huwelijk of sa-

menwoning het (voorlopig ?) einde van de beroepscarri&re.

Vrouwen die ten tijde van de follow-up een beroep uitoefenen,

hebben meestal een full-time baan; dat geldt voor 68% van

hen. Naast de bovenvermelde bevinding dat alleenstaanden va-

ker dan niet-alleenstaanden beroepsmatig actief zijn, blijken
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zij ook relatief vaker full-time te werken: 75 vs. 55%.

Vergelijkt men het niveau van het beroep dat men uitoefende
v66r de zwangerschap  met dat van de follow-up, dan kan wor-

den gesteld dat opwaartse zowel als neerwaartse mobiliteit

tot de hoge uitzonderingen behoren. Degenen die intussen het

arbeidsproces verlaten, behoren relatief vaak tot het lage

beroepsniveau.

Vrouwen die bij het intake-onderzoek het plan te kennen gaven na
de geboorte van hun kind opnieuw te willen gaan werken, hebben

in de meeste gevallen (76%) dit plan ook ten uitvoer weten te

brengen. Van de resterende 24% heeft na de geboorte van het

kind bijna niemand nog pogingen ondernomen om werk te vinden.
Behalve het feit dat de wens tot het aanvaarden van een baan

na de bevalling meestal kon worden gerealiseerd, slaagden de

meeste respondenten erin in hun baan (die van v66r de zwan-

gerschap) terug te keren, indien zij althans te kennen had-
den gegeven dat te ambioren. Het merendeel (88%) van degenen

die bij de follow-up op een plaats, anders dan die ten tijde

van het intake-onderzoek, in het arbeidsbestel werkzaam zijn,

heeft na de bevalling niet meer getracht zijn oude baan te her-

vatten. Vrees voor stigmatisering speelt in dit opzicht slechts
een geringe rol (12%) maakt daarvan melding). Meestgenoemde ar-

gumenten zijn: onvrede met zijn vorige baan en ook de wens

om zelf voor zijn kind te gaan zorgen. De bij het intake-onder-

zoek uitgesproken wens om later full-time of part-time te gaan

werken, kon in de meeste gevallen worden gerealiseerd.

Hoofdstuk 8 heeft betrekking op het zelfbeeld van ongehuwde
moeders. Aansluiting wordt gezocht bij het begrippenkader

van de secundaire deviantie-theorie van Lemert. Centraal

staat het interactieproces tussen het als deviant aangemerkte

individu en de ettiketterende en stigmatiserende samenleving.
Twee kwesties worden aan de orde gesteld. Eerst wordt inge-

gaan op de vraag, hoe ongehuwde moeders hun situatie beleven:
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in welke mate komen negatieve gevoelens ten aanzien van hun

situatie tot ontwikkeling ? De houding ten aanzien van de

zwangerschap wordt daarbij vergeleken met de houding ten aan-

zien van het ongehuwd moederschap: data uit het follow-up-
onderzoek worden geconfronteerd met data uit het intake-on-

derzoek. Met behulp van pad-analyse wordt daarna nagegaan

welke factoren van invloed zijn op de mate waarin zich bij

ongehuwde moeders schuld- en schaamtegevoelens manifesteren:

hier beperkt de analyse zich tot gegevens uit het follow-up-
onderzoek.

Tussen de periode van het intake- en het follow-up-onderzoek
hebben zich belangrijke verschuivingen voorgedaan ten aan-

zien van een aantal aspecten die betrekking hebben op de be-

leving van voorechtelijke zwangerschap en voorechtelijke

geboorte. Negatieve gevoelens hebben voor een groot deel

plaats gemaakt voor gevoelens van positieve aard. Schuld-

en schaamtegevoelens treden nog slechts sporadisch naar vo-
ren. De items "ik vind het fijn" en "ik heb nu iets om voor
te leven" zijn toonaangevend: door ongeveer 75% van de res-
pondenten, door alleenstaande in nog grotere mate dan door

niet-alleenstaande, wordun ze beaamd. De conclusie moet

luiden, dat de meeste ongehuwde moeders hun situatie hebben

geaccepteerd.

Ten behoeve van de vraag, waardoor bij de respondenten nog

aanwezige schuld- en schaamtegevoelens worden veroorzaakt,

is een pad-analyse uitgevoerd. Vooraf is met behulp van fac-

tor-analyse en een daarvan afgeleide factorscore op 6on der

factoren, per respondent vastgesteld in hoeverre van deze

gevoelens sprake is. De factorscore vormt de afhankelijke

variabele voor de pad-analyse. Ruim 14% van de variantie
kan worden verklaard, hetgeen niet zo'n hoog percentage ge-

noemd kan worden. Geen enkele onafhankelijke variabele heeft

een direct effect op het v66rkomen van schuld- en schaam-
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tegevoelens. De significante (intervenigrende) variabelen

die de aanwezigheid van schuld- en schaamtegevoelens bein-

vloeden, zijn de volgende: traditionele opvattingen met be-
trekking tot huwelijk en gezin; een restrictieve houding ten
aanzien van de toelaatbaarheid van abortus provocatus; en

de mate waarin men concreet ervaren heeft onderworpen te

zijn aan een discriminatoire behandeling.
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2,5L_N8 escheuying

Als besluit van deze studie lijkt het zinvol de bij de aan-

vang geformuleerde probleemstelling nog eens naar voren te
halen, en zich af te vragen in welke mate de verkregen onder-

zoeksresultaten hebben geleid tot verheldering van de in-

zichten omtrent de positie van de ongehuwde moeder in Neder-
land. Dat van "de" positie van "de" ongehuwde moeder, van-
wege de grote verscheidenheid van levenssituaties waarin de

betrokken vrouwen en meisjes zich bevinden, niet gesproken

kan worden, mag gelden als een gemeenplaats; ook de bevin-

dingen van deze studie hebben bewijzen voor deze stelling aan-

gedragen. Het zal de lezer bovendien duidelijk geworden zijn

dat het ongehuwd moederschap een dynamisch verschijnsel is.

Afhankelijk van de bijzondere culturele context waarbinnen

het zich voordoet, heeft het een inhoud en betekenis die

- zowel voor de individuen die het betreft, als voor de sa-

menleving in zijn geheel - in tijd en ruimte variabel is.

Speciaal met betrekking tot onze studie moet worden opge-
merkt, dat men er niet van uit mag gaan dat de onderzoeks-

populatie een exacte afspiegeling vormt van alle ongehuwde

moeders in Nederland. Het feit dat de respondenten gerecru-
teerd werden uit het cliSntenbestand van de bureaus voor de

ongehuwde moederzorg is daar debet aan. Mogelijkheden om te

controleren in welke hoedanigheden de vrouwen die zich op

zo'n bureau aanmelden verschillen van de totale populatie
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van ongehuwde moeders, zijn er onvoldoende. Dat houdt een

beperking in van de relevantie van de studie; wat niet weg-
neemt dat het onderzoek aanbevelingen kan opleveren tot het

voeren van een beleid met betrekking tot het ongehuwd moe-
derschap in Nederland.

In algemene bewoordingen is het onderzoeksdoel omschreven

als de poging om op het spoor te komen van eventuele facto-
ren die het maatschappelijk weer op gang komen van de onge-
huwde moeder bemoeilijken of blokkeren. Daarbij is er van

uitgegaan dat in de periode van zwangerschap en bevalling de

sociale participatie van alleenstaande vrouwen en meisjes

wordt gereduceerd. Vanuit het intake-onderzoek zijn duide-

lijke indicaties te signaleren die dit uitgangspunt recht-

vaardigen. Hun bestaan is gecentreerd rond de zwangerschap.
De betreffende periode wordt gekenmerkt door onzekerheid en
twijfel: onzekerheid wanneer langzaam het vermoeden van

zwangerschap tot zekerheid uitgroeit; twijfel over de beslis-

singen die genomen moeten worden, vooral die met betrekking

tot het kind. Schuld- en schaamtegevoelens komen tot ontwik-

keling, waardoor een negatief zelfbeeld ontstaat. De school-

loopbaan of de beroepscarri&re wordt afgebroken. Het contact

met anderen (vrienden, vriendinnen, kennissen) neemt af. De

actieradius wordt korter en beperkt zich vaak tot het ouder-
lijk milieu.

In het follow-up-onderzoek is nagegaan wat er van dit beeld

ongeveer drie jaar later terug te vinden is, voor zover het

althans de vrouwen betreft die na de bevalling besloten hun
kind bij zich te houden. Op het moment van onderzoek is de

leeftijd van het kind 2 of 3 jaar.

Tegen de achtergrond van de bijzondere functie en betekenis,

die in het Westerse cultuurpatroon aan het huwelijk wordt

toegekend, is de ontwikkelingsgang die de ongehuwde moeder

vanaf haar ontdekking van de voorechtelijke zwangerschap
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doormaakt, aan te duiden als een deviante carri&re. Lemert's
theoretische concept van de secundaire deviantie-theorie en

Rain's toepassing daarvan op het verschijnsel van het onge-

huwd moederschap, hebben ertoe bijgedragen dat het ongehuwd

moederschap door ons werd aangemerkt als een vorm van de-

viant gedrag: het is op te vatten als normoverschrijdend ge-

drag, dat reacties uitlokt van de sociale omgeving; bovendien

wordt het zelfbeeld er negatief door befnvloed en wel op een

zodanige wijze dat een identiteitsverandering het uiteinde-

lijke resultaat ervan is. De vraag luidt, of de onderzoeks-

resultaten dwingend leiden tot de conclusie dat het bestaan

van dit proces onder ongehuwde moeders empirisch aantoonbaar

is. Aangenomen werd dat de aanwezigheid van een deviant zelf-

beeld bij ongehuwde moeders wordt geyndiceerd door een ver-

minderde objectieve en subjectieve sociale participatie en
door het v66rkomen van schuld- en schaamtegevoelens. Omdat

in het onderzoeksproject als geheel op twee verschillende
tijdstippen (ten tijde van de zwangerschap en gemiddeld drie

jaar na de bevalling) een meting heeft plaats gevonden, kan
ook in de presentatie van de onderzoeksresultaten het pro-

cesmatige karakter van het verschijnsel van het ongehuwd

moederschap worden benadrukt.

Via gegevens uit het intake-onderzoek kon worden vastgesteld

dat ongeveer 40% van de respondenten tijdens de zwangerschap
minder contact onderhoudt met vrienden, vriendinnen, kennis-

sen, buren en niet-naaste familieleden, dan daarvoor. Ten

tijde van het follow-up-onderzoek blijkt de intensiteit van

het contact op hetzelfde niveau te zijn gebleven. Met het

ouderlijk milieu was de relatie v66r de zwangerschap meestal

(80%) goed, en dat is ten tijde van het follow-up-onderzoek

nog het geval. Geconstateerd moet worden dat er sprake is van

objectieve sociale isolatie, maar dat deze zich beperkt tot

ongeveer 40% van de respondenten en dat deze geen betrekking

heeft op het ouderlijk milieu.
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Ook tekenen van subjectieve sociale isolatie zijn aanwijs-
baar. De contacten met het ouderlijk milieu worden als be-

vredigend ervaren; gemis aan contact met de verder verwijder-
de omgeving (buren, kennissen, verdere familie) wordt - voor

zover aanwezig - minder problematisch opgevat; maar wanneer
men geen of te weinig vrienden en/of vriendinnen heeft, wordt

dat vaak als een gemis ervaren. Vooral voor alleenstaanden

is dit laatste het geval: ruim 60% maakt daarvan melding,

tegen 36% van de niet-alleenstaanden.

De eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld is eveneens indi-

catief voor de mate van subjectieve sociale isolatie. Ook op
deze schaal scoren alleenstaande ongehuwde moeders hoger dan

niet-alleenstaande. Zij voelen zich dus eenzamer. De niet-

alleenstaanden uit onze onderzoekspopulatie vertonen een ant-

woordpatroon dat in hoge mate overeenkomt met dat van de ge-

huwde en dat van de ongehuwde vrouwen uit het onderzoek van

De Jong-Gierveld.

Wanneer deze resultaten worden gelegd naast data uit verge-

lijkbare onderzoekingen, dan mag de conclusie zijn, dat er

geen reden aanwezig is ze te handhaven als indicatoren voor

een deviant rolgedrag. Veeleer kan men instemmen met de stel-

ling van Reeder en Reeder, die tot de conclusie kwamen dat

het krijgen en hebben van een kind altijd tot sociale isola-

tie leidt, ook binnen een huwelijk. Resultaten van een Ne-

derlands onderzoek dat betrekking had op de situatie van

jonggehwuden, wijzen in dezelfde richting.
Belangrijk evenwel is de vaststelling, dat er onder alleen-

staande ongehuwde moeders in vrij grote mate sprake is van

eenzaamheidsproblematiek. Ook daar echter lijkt dit niet

indicatief voor een deviante identiteit als gevolg van het

stigma "ongehuwde moeder", omdat - zoals  uit het direct  hier-

na volgende zal blijken - dit niet gepaard gaat met schuld- en

schaamtegevoelens. De afwezigheid van een persoon of van

personen met wie men een vertrouwensrelatie kan onderhouden,
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mag van meer belang worden geacht; bij de niet-alleenstaande

ongehuwde moeders wordt deze functie vervuld door de partner.

Twee soorten van normen zijn door de ongehuwde moeder over-
schreden. De eerste heeft betrekking op het aantasten van

de sexuele code, die sexualiteitsbeleving koppelt aan het

huwelijk. De tweede normoverschrijding staat in verband met
het ter wereld brengen van een kind buiten het daartoe aan-

gewezen instituut van het huwelijk.

Rains is van mening dat de zwangere ongehuwde vrouw·  haar

reputatie (en daardoor haar zelfrespect) verliest, omdat zij
het etiket "promiscu" krijgt opgeplakt. Schuld- en schaamte-

gevoelens zijn daarvan het gevolg. In ons intake-onderzoek

bleek, dat schuld- en schaamtegevoelens, en in het algemeen

een negatieve houding ten opzichte van de zwangerschap, vrij

veelvuldig voorkwamen. Als deze negatieve gevoelens hun

voedingsbodem vonden  in het etiket "promiscu",  dan  is  het
verklaarbaar dat deze gevoelens bij het follow-up-onderzoek
goeddeels zijn verdwenen en dat negatieve gevoelens veelvul-

dig in hun tegendeel verkeerden. Immers, de helft van de

respondenten heeft zich van dit etiket kunnen ontdoen doordat

men een duurzame relatie aanging (via huwelijk of samenwo-

ning), terwijl van de alleenstaanden nog eens meer dan 20%
een vaste vriend heeft. Ruim 70% heeft aldus een vaste rela-

tie met een man. Bovendien mag men aannemen, dat na enkele

jaren moederschap het etiket "moeder" veel meer centraal is
komen staan. Ten aanzien van de sexuele normovertreding heb-

ben ongehuwde moeders zich derhalve in de meeste gevallen
weten te rehabi·literen.

Meer problematisch is de situatie ten aanzien van de tweede

normoverschrijding. Bij het follow-up-onderzoek gaven veel

ongehuwde moeders blijk van de opvatting, dat ook door de
meeste Nederlanders de ontkoppeling van sexualiteit en huwe-

lijk wordt geaccepteerd; zelf waren zij bijna allemaal deze

mening toegedaan. Echter: dat een kind alleen in het huwelijk
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thuis hoort en alleen in een relatie tussen een man en een

vrouw een goede opvoeding kan krijgen, dat zijn meningen

die naar de opvatting van de respondenten nog zeer vast in

het normenpatroon van de samenleving verankerd liggen. Men

mag hieruit de gevolgtrekking maken dat onze respondenten
van mening zijn, dat de verwachtingen van anderen ten aan-

zien van de educatieve kwaliteiten van de alleenstaande

ongehuwde moeder laaggespannen zijn: een vrouw alleen is niet

in staat voor een goede opvoeding zorg te dragen. Bovendien

blijkt, dat ook de ongehuwde moeders zelf in vrij veel geval-

len eenzelfde mening zijn toegedaan; dat geldt in gelijke
mate voor alleenstaanden en voor niet-alleenstaanden. Schuld-
en schaamtegevoelens ten gevolge van overschrijding van de

sexnormen hebben plaats gemaakt voor twijfel aan de opvoe-
dingsmogelijkheden en -kwaliteiten van de alleenstaande on-

gehuwde moeder. Daarheen is het zwaartepunt verschoven.
Heeft een kind een vader nodig ? Het antwoord op deze vraag

is in hoge mate bepalend voor een positieve of negatieve

evaluatie van de positie van de ongehuwde moeder in onze

samenleving. In hoofdstuk 6 werd vastgesteld dat het defini-

tieve antwoord tot op heden niet is gegeven. Wetenschappelijk

onderzoek naar dit onderwerp verdient hoge prioriteit.

Discriminatie
-------------

Hoewel bijna alle respondenten (92%) van mening zijn dat de

laatste jaren het klimaat voor de ongehuwde moeder aan het

verbeteren is, hebben - naar de mening van ongeveer de helft

van het aantal respondenten - ongehuwde moeders het in Ne-

derland erg moeilijk en kan men zeggen dat zij worden gedis-

crimineerd. Vooral alleenstaande ongehuwde moeders zijn deze
mening toegedaan.

Twee ontwikkelingen lijken in dit opzicht van belang:

1.   Het vaker v66rkomen van de consensual union, waardoor

het instituut van het huwelijk wordt gerelativeerd: de
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scheiding tussen ongehuwd en gehuwd wordt daardoor

minder scherp. Dat kan gunstig zijn voor de acceptatie

van niet-gehuwden.

2.   Wanneer men de resultaten van de studies die verschil-
lende vormen van alleenstaand ouderschap tot onderwerp

hebben, met elkaar vergelijkt, dan wordt men getroffen
door de overeenkomsten die er ten aanzien van vele as-

pecten aan hun bestaan te onderkennen zijn. In Neder-
land kunnen o.a. genoemd worden de onderzoekingen naar

weduwnaars met kinderen (1), alleenstaande vrouwen in
de Bijstandswet (2) en het Rapport betreffende de fi-

nanciole positie van de gescheiden vrouwen en haar ge-

zinnen (3).

Met name ongehuwde moeders zijn in het verleden vaak

als een aparte categorie beschouwd. Dat bevorderde het
isolement waarin zij verzeild raakten. Door haar een

plaats te geven binnen de grotere categorie van alleen-
staande ouders, kan dat isolement worden doorbroken.

Het uitgroeien van de bureaus voor de ongehuwde moeder-
zorg tot bureaus voor alleenstaande ouders, is in

dat opzicht als een positieve ontwikkeling aan te
merken.

Structurele aspecten

Naast bovenbehandelde culturele aspecten die het resultaat

zijn van het interactieproces tussen ongehuwde moeder en

samenleving, is in de studie de verschijningsvorm van het

ongehuwd moederschap ook beschouwd als het resultaat van de

feitelijke consequenties die het voor de betrokken indivi-

duen met zich meebrengt. Structurele aspecten staan hier

centraal. Zij hebben betrekking op het rolconflict, voor

zover daarvan sprake is in de situatie van de ongehuwde

moeder; en op de practische problemen die zich voordoen op
het terrein van huisvesting, inkomen en opvoeding van het kind.
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Rgiconflicten

Hoewel men - zoals opgemerkt - mag aannemen dat de vrouw

die zich, binnen of buiten huwelijk, gesteld ziet voor de

taak een kind te verzorgen en op te voeden, minder dan voor-

heen contacten onderhoudt buiten haar gezin, ontstaan onder

alleenitaande ongehuwde moeders vaker eenzaamheidsgevoelens

dan bij niet-alleenstaande. Ondanks eenzelfde mate van ob-

jectieve sociale participatie buiten het gezin, kunnen zich

verschillen voordoen in de mate van subjectieve sociale iso-
latie. Als er geen vaste partner is, blijken alleenstaande

ongehuwde moeders vaak behoefte te hebben aan primaire soci-
ale contacten. Primair sociaal contact is onmisbaar: als dit
niet tot stand komt via een vaste partner wordt van de be-

hoefte daaraan vaak melding gemaakt.

De rolverdeling tussen mannen en vrouwen vormt al sinds

langere tijd een onderwerp dat in veler belangstelling staat.

Met name de bewegingen die zich actief betonen op het ter-

rein van de vrouwenemancipatie, moeten in dit opzicht worden
genoemd. Hoewel het traditionele stereotiepe sex-rolpatroon

(de man is kostwinner, de vrouw doet de huishouding) veel

van zijn vanzelfsprekendheid heeft verloren, blijkt in be-

paalde situaties het vertrouwde handelingenpatroon toch vaak

nog sterke navolging te ondervinden. Zo zal de alleenstaande

man met gezinsverantwoordelijkheid, geconfronteerd met het

rolconflict wanneer zijn vrouwelijke partner er niet meer is,

meestal op de eerste plaats zijn kostwinnersrol intact hou-

den en een oplossing zoeken voor de vervulling van overige

rollen. Daarentegen staat voor de alleenstaande vrouw met
6on of meer kinderen meestal de moederrol centraal en wordt

van haar verwacht dat zij voor de overige rollen zodanige

oplossingen kiest dat deze moederrol adequaat kan worden ver-
vuld. De alleenstaande vrouw die een kind en een baan heeft,

zal in het geval zij een permanente relatie aangaat met een

man, vaak eerst de kostwinnersrol aan hem delegeren.
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De resultaten van ons onderzoek sluiten hier op aan. Gehuw-

de of samenwonende vrouwen uit de onderzoekspopulatie blij-
ken de kostwinnersrol vaak af te stoten naar hun partner;

nog 26% van hen heeft een baan. Van de alleenstaande ongehuw-

de moeders oefent bijna de helft (47%) een beroep buitenshuis

uit ten tijde van het follow-up-onderzoek. Alleenstaande
vrouwen hebben bovendien vaker dan niet-alleenstaande een

full-time baan: 75 vs. 55%.

Rolconflicten treden vaak op wanneer de vrouw zich geplaatst

ziet voor de taak om arbeid en opvoeding van het kind te com-

bineren. Voor alleenstaanden geldt dat ongeveer 40% van me-

ning is onvoldoende tijd en gelegenheid te hebben om voor

het kind te zorgen. En bijna de helft van hen zegt dat de

combinatie werk-moederschap problemen oplevert.
Het al dan niet hebben van een baan buitenshuis oefent geen

invloed uit op de mate van verdere sociale participatie in

de vrije tijd; dat geldt voor alleenstaanden en voor niet-
alleenstaanden. Men bedenke echter, dat het uitoefenen van

een baan buitenshuis op zich een vorm van sociale participa-
tie is.

Arbeid
------

Van de gehuwde vrouw wordt het minstens geaccepteerd dat zij

geen werkkring buitenshuis heeft. Als zij een of meer kinde-
ren heeft, wordt het door velen zelfs beter gevonden dat zij

niet gaat werken, omdat anders de opvoeding van het kind ge-

acht wordt in gevaar te komen. Het hebben van een kind is een

door de omgeving geaccepteerde reden om niet te gaan werken.

Voor de alleenstaande ongehuwde moeder kan dat niet zonder

meer worden gesteld. De mate waarin - met een ABW-uitkering

als inzet - druk op haar wordt uitgeoefend om een baan te

aanvaarden, verschilt van de ene gemeente tot de andere;
uniformiteit is er niet. In voetnoot 4 van hoofdstuk 6 is

terloops ingegaan op de vraag, wat het effect is van het

buitenshuis werken van de gehuwde vrouw op de ontwikkeling
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van het kind uit haar gezin. Onderzoek heeft intussen uit-

gewezen dat negatieve effecten niet te wijten zijn aan het

al dan niet buitenshuis werken op zichzelf, maar dat andere

factoren van belang zijn; zoals de houding van de moeder

tegenover het werk, de houding van de overige gezinsleden,

de relatie met de echtgenoot, haar geestelijke gesteldheid,

de voorzieningen die zij voor het kind weet te treffen en de

wijze waarop zij erin slaagt rekening te houden met de bij-
zondere behoeften van het kind.

Genoemde factoren zijn te beschouwen als even zovele voor-

waarden waaronder deelname van de vrouw met gezinsverant-

woordelijkheid aan het arbeidsproces succesvol kan verlopen.

Analoog daaraan kan men stellen dat de keuze van de alleen-

staande ongehuwde moeder voor een werkkring buitenshuis wordt

vergemakkelijkt wanneer voor een aantal consequenties daar-

van passende oplossingen worden aangereikt. Genoemd kunnen

worden: een goede en betaalbare kinderopvang, aangepast aan

werktijden en tevens soelaas biedend bij ziekte (ook het

kinderziekteplan van de FIOM (4) biedt hier aanknopingspunten)

en vacantie; verder: uitbreiding van de mogelijkheden tot het

verrichten van part-time arbeid en van arbeid met variabele
werktijden; en tenslotte het bevorderen van deelname aan

scholing en vorming: bijscholing omdat de ongehuwde moeder

vaak een begonnen opleiding bij de zwangerschap heeft afge-

broken en bij- en herscholing om op een geschikt moment op

een haar bevredigende plaats in het arbeidsbestel te kunnen
inspringen.

Huisyestfing

Voor de periode direct na de bevalling wordt de huisvesting

genoemd als het meest nijpende probleem. Het verdient daar-
om aanbeveling te zoeken naar oplossingen van tijdelijke

aard, bedoeld als overbrugging naar een definitieve woon-
Vorm.

Hoewel de algemene trend ten aanzien van de huisvesting van
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ongehuwde moeders in de periode na de bevalling tot aan het

tijdstip van het follow-up-onderzoek  wijst op verzelfstan-

diging, woont van de alleenstaande vrouwen nog steeds 50%

niet zelfstandig: 35% woont bij de ouders, 15% is anderszins
inwonend. Met name voor degenen die nog bij hun ouders wonen

laat de situatie vaak te wensen over: 60% is zo klein behuisd

dat het kind geen eigen slaapkamer heeft en 40% vindt dat

men onvoldoende privacy heeft.
Aanknopingspunten voor een beleid in deze zijn te vinden in

de FIOM-huisvestingsnota, waarin 3 typen van huisvestings-

projecten worden genoemd: huisvestingspanden, flats en bege-
leide woonprojecten. Voorts kan aansluiting bij een "centraal

wonen-project" een oplossing zijn. Met enkele zaken dient

rekening te worden gehouden: het bijeen wonen van meerdere

ongehuwde moeders mag niet leiden tot ghetto-vorming, reden

waarom de FIOM-huisvestingsprojecten ook als doorstroompro-

jecten moeten worden beschouwd; en vaak is begeleiding ge-

wenst wanneer ongehuwde vrouwen met hun kind min of meer

zelfstandig gaan wonen.

Financion
---------

De financidle situatie van ongehuwde moeders die inmiddels

getrouwd zijn of samenwonen, is veel beter dan die van dege-

nen die alleenstaand zijn. Van de alleenstaande ongehuwde

moeders betrekt ongeveer de helft inkomsten uit het verrich-

ten van arbeid; maar de meest belangrijke bron voor hen is
de ABW: 60%.

Zonder meer slecht is de financidle situatie van alleenstaan-

de ongehuwde moeders zonder baan: 85% zit beneden een door

ons gehanteerde minimum-norm die gekoppeld is aan het mini-
mum-inkomen.

Voor verbetering van de situatie kan aansluiting gezocht wor-

den bij de discussie die daarover thans gaande is ten aanzien

van de financidle positie van gescheiden vrouwen en haar ge-

zinnen. (Zie Rapport van de Interdepartementale Werkgroep
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Onvolledige Gezinnen (5). Inmiddels heeft de FIOM ten behoe-

ve van deze discussie op genoemde Rapport gereageerd (6).

Ook de voorlichting met betrekking tot de rechten op een
ABW-uitkering lijkt tekort te schieten. In het rapport "Bij-
standsverlening aan vrouwelijke gezinshoofden" (7) treft men

de volgende passage: "Bij de ongehuwde moeders is de onwe-

tendheid over deze rechten (bedoeld zijn: de rechten op een

bijstandsuitkering) het grootst. Het gaat hier vooral om

minderjarigen, die na de geboorte van hun kind bij de ouders
thuis blijven wonen en deel blijven uitmaken van dezelfde

gezinshuishouding. Vooral deze ongehuwde moeders weten niet

dat ze in die situatie recht kunnen doen gelden op bijstand".

De status van het buitenechteliik qeboren kind

Gesteld is dat de evaluatie van de positie van de ongehuwde

moeder  in hoge mate afhankelijk is van de vraag, of een kind

een vader nodig heeft. De beantwoording van deze vraag heeft

eveneens verregaande consequenties voor de positie van het

buitenechtelijk geboren kind. Ongeacht echter het antwoord

op de vraag, kan men het eens zijn met hetgeen de Commissie

Wiarda (8) naar voren brengt met betrekking tot de rechts-

positie van dit kind. "Op de eerste plaats wekt het gebruik
van de term "onwettig" de indruk dat een kind dat buiten een

huwelijk is geboren, ook op de een of andere manier buiten

de wet zou vallen. In de term ligt een waarde-oordeel opge-

sloten, ontleend aan de verhouding tussen de moeder en de

verwekker (het ontbreken van een huwelijk tussen hen); dit

waarde-oordeel wordt echter gehecht aan het kind waardoor

dit kind volkomen ten onrechte een etiket krijgt opgeplakt
dat hem op een stigmatiserende wijze onderscheidt van andere

kinderen ..... Het te boek staan als "onwettig kind" kan een

levenslange debetpost zijn. In de tweede plaats is de rechts-

positie van het onwettige kind een andere - en wel een met

minder rechten - dan die van het wettige kind". De Commissie

stelt daarop voor niet meer te spreken van wettige en onwet-
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tige kinderen, omdat het gebruik van deze termen nodeloos

discriminerend is. Bovendien wordt voorgesteld de verschillen
in rechtspositie op te heffen.

Slot
----

Onderzoek naar problematische aspecten aan het bestaan van

ongehuwde moeders - en, meer in het algemeen, van alleenstaan-
de ouders - blijft noodzakelijk, omdat het de enige mogelijk-
heid is om op het spoor te komen van de speciale moeilijkhe-

den waarmee de betrokkenen te kampen hebben. Een exclusieve

belangstelling, echter, voor de problematische aspecten, kan

ertoe leiden dat de mogelijkheden voor de ongehuwde moeder

om samen met haar kind vorm te geven aan een eigen wijze van

bestaan, niet in beeld komen. Die mogelijkheden zijn er; ze
moeten ontdekt en geoxploiteerd worden. Een citaat van Bramall

diene ter afsluiting: "Many men, women and children achieve

fulfilment in their family lives even though those families
are incomplete" (9).
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BIJLAGE 1:

De onderzoekspopulatie bij intake- en follow-up-onderzoek;

een vergelijking ten behoeve van de vraag, in hoeverre de

onderzoekspopulatie bij het follow-up-onderzoek representa-
tief is voor de vrouwen uit de intake-onderzoekspopulatie

die besloten hun kind bij zich te houden. In de eerste kolom

is de intake-onderzoekspopulatie weergegeven (de potentidle

respondenten, N = 243), in de tweede kolom de follow-up-on-

derzoekspopulatie (de actuele respondenten, N = 154); in

percentages (k.b.z. = kind bij zich).

Tabel 1: Leeftijd t.t.v. de conceptie.

k.b.z. intake follow-up

< 15 jaar                      2              2

15 - 19 jaar 50 50

20 - 24 jaar                     38               38
  25 jaar                      10              10

Totaal 100 100

Tabel 2: Burgerlijke staat t.t.v. conceptie.

k.b.z. intake follow-up

ongehuwd                        94              95
gehuwd                           1               1

gescheiden                        4                3

weduwe                           1               1

Totaal 100 100
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Tabel 3: Nationaliteit.

k.b.z. intake follow-up

Nederlandse                      86               89

Surinaamse/Antilliaanse          9                7

Anders                            5                4

Totaal 100 100

Tabel 4: Plaats van herkomst, naar urbanisatiegraad.

k.b.z. intake follow-up

zeer grote steden
(> 100.000 inwoners)             48               44

steden                           25               29

verstedelijkt platte-
land, forensengem.               13               11

plattelandsgemeenten              8               10
buitenland                        6                6

Totaal 100 100

Tabel 5: Plaats van herkomst, naar woongebied.

k.b.z. intake follow-up

Noord                            10               10

Oost                            14              18

West                             49               50

Zuid                             21               16

Buitenland                        6                6

Totaal 100 100
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Tabel 6: Religie.

k.b.z. intake follow-up

Rooms Katholiek 38              35

Ned. Hervormd                   10              12

Gereformeerd                     9              10

Anders                                    4                    5
Geen godsdienst                  39               38

Totaal 100 100

Tabel 7: Rangnummer van het kind.

k.b.z. intake follow-up

eerste kind                     94              94

niet-eerste kind                 6               6

Totaal 100 100

Tabel 8: Opleidingsniveau (C.B.S.-indeling).

k.b.z. intake follow-up

hoog 1                                 1

midden 53 53

laag 46               46

Totaal 100 100
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Tabel 9: Huisvesting t.t.v. conceptie.

k.b.z. intake follow-up

thuis bij ouders 58              57

bij familie                       2                3

op kamer(s)                      19               20

tehuis, internaat                 1                1

interne baan                      9                9

zelfstandig (eigen
flat, huis)                       9               9
anders                            2                1

Totaal 100 100
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BIJLAGE 2: FACTORANALYSE; 13 items die betrekking hebben op

de houding van ongehuwde zwangere vrouwen t.a.v.

hun zwangerschap.

Matrix van correlatie-codfficionten

1234 5 6 7 8 9  10  11  12  13

1  11 .50-.51 .15 .09 .13-.02-.05 .21 .02 .21 .16 .21

2      A :46 .12 .08 .05 .17-.15-.12-.05 .26 .09.21
3         A -.14-.03 .04-.19 .17-.10 .10-.19 .06-.13

4               x  .61-.04 .05-.13 .16 .03 .36:03 .08

5                    1 -.04-.01-.19 .16-.07 .29 .03 .08

6                        *  .01 .01 .07 .10 .00 .04 .10

7                            11 :11-.02 .07:04 .06 .11

8                          A -.07 .03-.12 .13-.20

9                        1 .18 .14 .05 .14
10                           1 .03 .14 .03

11 K .06 .16

12                                               A -.02

13                                                   *

Factorstructuur na varimax-rotatie voor 2 factoren

FF12

1. Ik vind dat ik pech heb gehad 0.25 0.74

2. Ik vind het stom van mezelf 0.17 0.78

3. Ik heb het zelf gewild -0.19 -0.74

4. Ik schaam me t.o.v. ouders, broers
en zussen 0.83 -0.08

5. Ik schaam me t.o.v. vrienden en
kennissen 0.82 -.017

6. Ik sta er vrij onverschillig tegenover -0.05 0.17

7. Ik vind dat ik mijn ouders heb
teleurgesteld -0.03 0.30

8. Ik vind het fijn -0.34 -0.16

9. Ik vind dat alles de schuld is van de
vader van het kind 0.39 0.00

10. Ik vind dat het de schuld is van mijn
ouders 0.02 -0.03

11. Ik vind dat ik slecht heb gehandeld 0.60 0.19

12. Ik heb nu iets om voor te leven -0.02 0.15

13. Ik vind het erg een stuk van mijn
vrijheid kwijt te zijn 0.23 0.37

Ladingen, hoger dan 0.50 zijn onderstreent.
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BIJLAGE 3: FACTORANALYSE; 10 uitspraken die betrekking heb-
ben op opvattingen van ongehuwde moeders op het

terrein van huwelijk en gezin.

Matrix van correlatie-coBfficiGnten

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

1  x .51 .34 .01 .25 .43 .11 .56 .38 .07
2     A .31 .OC .25 .33 .06 .40 .25 .08

3          K -.01 .15 .37 .01 .30 .15 .06

4              * -.03-.01 .03 .02 .20 .03

5             x .25-.03 .28 .29 .21

6                   M -.07 .38 .25-.09

7                    1 .03 .05 .18
8                                                           A    . 48  .10

9                                   *  .08

10                                            *

Factorstructuur na varimax-rotatie voor 2 factoren

FF12

1. Je kunt als mens pas in het huwelijk
echt gelukkig worden -0.79 0.08

2. Kinderen krijgen is het doel van het
huwelijk -0.68 0.05

3. Sexualiteit is iets dat alleen binnen
het huwelijk thuishoort -0.57 -0.14

4. De meeste huwelijken worden op den
duur een sleur -0.02 0.30

5. Een kind heeft een vader nodig -0.47 0.24

6. Een kind kan alleen binnen een relatie
tussen een man en een vrouw een goede
opvoeding krijgen -0.69 -0.31

7. G66n vader is beter dan een slechte
vader -0.01 0.62

8. Kinderen horen eigenlijk alleen in een
huwelijk thuis -0.76 0.12

9. Een ongehuwde moeder kan in het belang
van het kind het best zo snel mogelijk
trouwen -0.58 0.29

10. Niet trouwen is beter dan slecht
trouwen -0.06 0.73

Ladingen, hoger dan 0.50 zijn onderstreept.
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SUMMARY

In 1974, a report was published on a sociological enquiry
into the living conditions of 406 unmarried mothers who had

applied for help to one of the bureaus for the care of
unmarried motherhood in The Netherlands in 1971. In this

enquiry a number of sociological and socio-psychological

aspects of these living conditions was analysed. Emphasis
was on:

- period in life in which conception took place

- situation during pregnancy

- plans for the future

The study presented here can, in a way, be regarded as a

follow-up to the earlier report. It deals with an enquiry
into the factors which affect the life of those mothers in

the first survey who decided (after their child was born)

to keep it. At the time of the investigation these children

were between 2 and 3 years old. Roughly, the investigation
tries to determine the factors which are most likely to ob-

struct or block the process of the mothers' re-entry into
the community. (Pregnancy and childbirth can be regarded as

periods of decreased social participation). On the basis of

data collected via the method of survey-research from 154

respondents, a research-report was drawn up, which pays
attention to the situation of these women from a sociologi-

cal angle. In it a distinction is made between cultural and
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structural aspects, which are analysed mainly by means of
the labelling theory and the theory of social role.

The phenomenon of unmarried motherhood can be studied profi-

tably against the background of the function and significan-

ce of marriage and family in our society. To define the

problem, considerable attention has been given to the litera-
ture on the sociology of the family.

The circumstances in life of unmarried mothers can be divided

into two distinct sets of characteristics. In the first

place, the situation of unmarried mothers can be regarded as

a result of the practical consequences of being pregnant,

for instance the acute and actual problems of finding suita-
ble housing and the need to secure an adequate income. In

addition the position of the unmarried mother can be regar-
ded as a complex of mutually conflicting elements (salaried

work, care and upbringing of the child, housekeeping respon-

sibilities, participation in social life etc.) which may

manifest themselves in the role-conflict. Structural aspects

are central here; the role-theory is the most appropriate
theoretical approach here.

Secondly, the position of the unmarried mother can be regar-

ded as a result of the interaction-process between the woman
concerned and her social environment. Because she breaks

certain rules which are regarded as cornerstones, her beha-

viour will be disapproved of by society. This adverse reac-

tion deeply affects her experience of her own situation, as
well as the self-concept which she develops. Indicative in

this respect is the question, for instance, whether and to

which extent feelings of shame and guilt exist. The aspects
dealt with are mainly of a cultural nature; the labelling
theory is applicable here in particular.

Below is a brief survey of the contents.

Chapter 1: The enquiry is put intc its context. Within the

framework of research in the social sciences on the subject

of unmarried motherhood, this enquiry is a continuation of
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earlier enquiries of a cultural-anthropological and social-
statistical nature. The results obtained are supplementary

to studies carried out in psychiatric and psychological

research.

Chapter 2: The labelling theory is explained here. Unmarried
motherhood is described as a deviant career in the sense of

Lemert's theory of secondary deviancy. The views of Rains
on unmarried motherhood are also taken into consideration.

The chapter is concluded by the formulation of the problem

and the set-up of the research.

Chapter 3: Gives the composition of the research population.
The question is raised which characteristics distinguish the

group of women who keep their child, from those who gave up
their child or who underwent an abortion. The data collected

refer to the 406 respondents of the first report (1974). The

path analysis was used to analyse the decisions of the va-

rious groups of women. Furthermore, a number of basic facts

about the research population is given; from these details

a first impression can be formed of the 154 respondents -

mothers who kept their child - who form the subject of this

study.

Chapter 4: Function and significance of marriage and family

in Western society are discussed. Against this background,

cultural and structural aspects to be observed in the posi-
tion of the unmarried mother are distinguished. With the

help of the theory of reference-group behaviour, an attempt
is made to discern to which extent unmarried mothers re-

gard marriage as a fulfilment in life which they try to

reach. The enquiry examines in which degree unmarried

mothers experience role conflicts as a result of the fact

that the demands which different roles entail cannot be

reconciled adequately.

Chapters 5, 6, 7 and 8 take a closer look at a large number

of aspects connected with unmarried motherhood. Among these

397



aspects: social participation and isolation, objective and

subjective (Ch.5); status of (acknowledgement, legitimation)

and care for the child, the relationship with the putative

father (Ch.6); housing, income and conditions of work

(Ch.7); the self-concept of the unmarried mother, judged

either as negative or positive, based on the replies to

questions about the feelings of guilt and shame (Ch.8).

In the final chapter the results are summarized, and conclu-

sions stated. Based on these conclusions, policy-recomman-

dations for the counselling of unmarried mothers are made.
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ERRATA bij:  P. A. M. van den Akker, 'Niet-gehuwd moeder zijn  ....  en dan  ? '
pag. 31, regel  5,  lees:  "...  van het in tabel 1.2. weergegeven..."
pag. 81, regel 17, lees: "...een uitermate belangrijke vraagstelling..."
pag. 93, tabel 3.1., kolom  2, i.p.v. "afstand gedaan", lees: "afstand"
pag. 94, regel  14,  lees: "... Inderdaad brengt  70% dit plan..."
pag. 109, regel 2, lees: "...opgenomen. (Zie voor de betekenis der variabelennummers tabel 3.5. op

pag. 119). Schematisch..."

pag. 130 tabel 3.9.:
-de pad-coEffici0nt tussen variabele 3 en variabele 14 bedraagt: 0.14.
- lees in het blokje dat variabele 18 weergeeft:  "plan  m.b. t  het kind:  kind tij zich/anders"

pag. 141, tabel 3.20: i.p.v. "27" , lees: "28"
pag. 141, regel 6 van onder, lees: "...in tabel 3.20. de teruggang..."

pag. 141, regel  3 van onder,  lees:  "...Uit  tabel 3.21. blijkt echter..."

pag. 154, regel 7 van onder, lees: "...Nederland. 14% Noemt de..."
pag. 154, regel  5 van onder, lees:  ". .21 tegenover,  dat..."
pag. 154, regel 2 van onder, lees: "...Nederland: 3%.."
pag. 157, regel 1, lees. "...eenzaamheidsproblematiek: 5696.."
pag. 187, regel  25, lees: "...oplevert. Voor alleenstaanden  is dit percentage significant hoger dan voor

niet-alleenstaanden. Men mag..
"

pag. 201, regel 20, lees: "...tabellen (5.2. t/m 5.4.) verschaffen..."

pag. 201, regel  6 van onder,  lees: "...te noemen:  71% van  hen..."
"

pag. 207, regel 3, lees: "...verhouding dezelfde...
pag. 221, regel 6, lees: "...soorten van activiteiten..."
pag. 223, regel 1, lees: "...activiteiten. Ten..."
pag. 226, regel 1, lees: "...(gamma) is aangegeven..."

"
pag. 228, regel 15, lees. "..maken even vaak.
pag. 243, regel 14 van onder, lees: "...is in 20%van..."
pag. 248, tabel 6.6., i.p.v. "N - 72", lees: "N - 69"
pag. 249, regel 9, lees: "...waarom niet ? (zie tabel 6.7.)."
pag. 257, tabel 6.9.: i.p.v. "72", lees: "74"
pag. 262, regel 23, lees: "...6.11. blijkt dat..."
pag. 262, regel 30/31, lees: "...relatie niet positief, dan erkent..."
pag. 263, regel 1 van onder, lees: "...Tabel 6.12. laat zien..."
pag. 265, tabel 6.13.: (*) komt te verv len
pag. 268, regel 11, lees: "...22%zou thans..."

pag. 268, regel 23 t/m 25, lees: "...Vooral voor niet-alleenstaande ongehuwde moeders voorziet het in
een behoefte: bijna 80% brengt  het  kind daar geregeld onder. Alleenstaanden brengen  hun
kind in  54% van de gevallen onder  in een kinderopvangplaats. Maar daarnaast..."

pag. 268, regel  3 van onder, lees: "...verbroken:  69%.."

pag. 273, regel 4, lees: "...daarover op het..."
pag. 273, regel 4 van onder, lees: "...tekort aan voldoende financidle... "

pag. 279, regel 3, lees: "...en woont 11%op 66n..."

pag. 302, regel 15, lees:  "...slechts  13% van  de..."
"

pag. 312, regel  12/13, lees: "...varimax rotatie-programma  ook.
pag 347, regel 12, lees: "...voor niet-alleenstaanden 35%.."

pag. 347, regel 19, lees. "...ervaren: 26 vs. 48% Eveneens..."

pag. 349, regel 11, lees. "...nemen. 76%Geeft te kennen..."

pag. 354, regel 1, lees: "...slechts 13%van de..."
pag. 355, regel  1/2, lees:  "...de ovengen  zijn  op..."
pag. 355, regel 8, lees: "...sprake (59%), maar..."
pag. 355, regel 9, lees: "...is (36%). Bij..."
pag. 370, regel 3, lees: "...nog steeds 48%.."
pag. 370, regel 4, lees: "...de ouders, 17%is anderszins..."



STELLINGEN

1.   In de practijk  van de sexuele opvoeding wordt al te nadrukkelijk het toe-

komstperspectief van het huwelijk als richtsnoer gehanteerd. Voor per-

sonen die niet huwen kan dat leiden tot gevoelens van onzekerheid en

dissatisfactie.

(Zie o. a. dit proefschrift; H. Kentler, Seksuele opvoeding, Utrecht/

Antwerpen  1971; en J. de Jong-Gierveld, De ongehuwden, Alphen aan den

Rijn 1969).

2.  De pogingen om relaties,  die als alternatieven voor het huwelijk worden

aangedragen, juridisch en sociaal te onderbouwen, zijn op zichzelf posi-

tief te waarderen. De keerzijde van de medaille is, dat het alleen-zijn

van degenen die aan zo'n relatie geen deel hebben, erdoor kan worden

geaccentueerd.
(Cfr. Bevolking en welziin in Nederland, Den Haag 1977, pag. 191-193).

3.  Het niveau van het buitenechtelijk vruchtbaarheidscijfer is allengs minder
te beschouwen als een betrouwbare indicator voor het aantal ongewenste

geboorten uit niet-gehuwde vrouwen.

4.  Gelet op de in onze samenleving heersende opvatting dat het biologisch

ouderschap het sociaal ouderschap impliceert, is het niet waarschijnlijk
dat door gehuwden gemakkelijk zal worden ingegaan op de mogelijkheid

orn afstand te doen van echtelijke kinderen, zoals door Nota in bepaalde

gevallen wordt bepleit.

(Nota, J. o.a. in: Metamedica, 50, 3, maart 1971).

5.  De implicaties van de verschillende vormen van vader- (en ook van moe-

der-)loosheid in de westerse samenleving, zijn tot op heden onvoldoende

onderzocht. Met name zou het van belang zijn na te gaan, welke daarvan

de invloed is op de sociale en psychische ontwikkeling van de kinderen

die in zo'n situatie opgroeien.

6.  De ontkoppeling van huwelijk en voortplanting heeft tot op heden wel geleid

tot een bredere acceptatie van huwelijk zonder voortplanting, maar in

veel mindere mate van voortplanting zonder huwelijk.
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7.  Gelet op de aard van de problemen waarmee ongehuwde moeders te kampen
hebben, valt het door de samenwerkende organisaties op het terrein van de

ongehuwde moederzorg ondernomen initiatief om de hulpverlening uit te
breiden tot alleenstaande ouders,   toe te juichen. Het initiatief kan  ook  bij -
dragen tot de opheffing van het isolement waarin de groepering van onge-
huwde moeders zich in het verleden steeds heeft bevonden.

8. De bijzondere relatie die er bestaat tussen maatschappelijk werker en
client is er oorzaak van, dat de rol van eerstgenoemde in het sociaal

onderzoek slechts een beperkte kan zijn. Wel zijn zijn strategische positie
in het veld en zijn know-how voor de sociaal-wetenschappelijk onderzoeker
van zodanig belang, dat reeds vanaf een vroeg stadium in het onderzoek

intensief overlegtussen de factor maatschappelijk werk en de factor

onderzoek aanbevelenswaardig is.

9.  De aandacht die in het Rapport van de Staatscommissie Bevolkingsvraag-
stuk aan het verschijnsel van de buitenechtelijke vruchtbaarheid en het

ongehuwd moederschap wordt geschonken, moet als onvoldoende en onge-
nuanceerd worden aangernerkt. Bovendien is er sprake van een onjuiste

weergave van de feitelijke ontwikkeling van het buitenechtelijk vrucht-

baarheidscijfer.
(Bevolking en welziin in Nederland, Den Haag 1977, pag. 56).

10. Johnson's bevinding dat aan "opportunity structures" zulk een belangrijke
rol moet worden toegekend waar het gaat om het tot stand kornen van
extramaritale sexuele relaties, kan in goed Nederlands worden weerge-

geven als: "De gelegenheid schept het lief".
(Johnson,  R., "Some correlates of extramarital coitus", in: Journal of

marriage and the family, august 1970, pag. 449-455).

Stellingen behorende bij: Akker, P. van den, Niet-gehuwd moeder ziin.....
en dan ?, Amsterdam 1977.
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