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Nederlandse samenvatting (summary in Dutch)

De verschillende betekenissen van ongehuwd samenwonen 
in Europa: Een studie naar verschillen tussen samenwoners 
in hun opvattingen, plannen en gedrag. 
In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa 

toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van 

en gezinsvorming. Kenmerkend voor deze ontwikkeling is het uitstel van 

wordt vaak verondersteld dat alle samenwonenden dezelfde motieven 
hebben om voor deze relatievorm te kiezen. Deze visie doet geen recht 
aan de complexiteit van leefvormkeuzes in het huidige Europa. Ongehuwd 
samenwonen heeft niet overal en voor iedereen dezelfde betekenis. Het feit 

ook consequenties voor de vormgeving van de relatie en de besluitvorming 

samenwonen tussen individuen en tussen regio’s in Europa. Om dat te 

onderscheiden worden op basis van het al dan niet hebben van de intentie 
om in de toekomst te huwen, hun opvattingen ten aanzien van het instituut 

samenwoners en ga na in hoeverre typen samenwoners van elkaar verschillen 

ander samengewoond heeft, of men kinderen uit een eerdere relatie heeft) 

kinderen heeft, hoe tevreden men is met de relatie). Daarnaast ga ik na in 
hoeverre typen samenwoners onderling verschillen in de vormgeving van 



198 Nederlandse samenvatting

Data
In dit proefschrift is gebruik gemaakt van verschillende databronnen. In 
de eerste plaats de Generations and Gender Survey (GGS). De GGS is een 
grootschalige panel survey gebaseerd op een representatieve steekproef van 

De omvang van de steekproef verschilt per land, maar lag in de eerste 
interviewronde die plaatsvond tussen 2004 en 2009 rond 10,000 interviews 

ik gebruik gemaakt van de data uit de eerste bevragingsronde van de GGS. 

In hoofdstuk 5 gebruik ik longitudinale data uit drie onderzoeksrondes van 
de German Family Panel Pairfam ( “panel analysis of intimate relationships 
and family dynamics”). De eerste interviewronde vond plaats in 2008/09. 
Dit is een representatieve steekproef uit de Duitse bevolking uit de geboorte-

gemaakt van gegevens uit de survey Demodiff (“demographic differences 
in life course dynamics in eastern and western Germany”), welke de twee 
oudere Pairfam cohorten aanvult met een oververtegenwoordiging van 
Oost-Duitse respondenten. De eerste interviewronde vond plaats in 2009/10.

Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk, waarin een overzicht wordt gegeven 
van ontwikkelingen op het gebied van ongehuwd samenwonen vanuit een 

-

de verschillende theoretische verklaringen voor verschillen in historische en 
regionale patronen in ongehuwd samenwonen. Daaruit leid ik de doelstelling 
en de onderzoeksvragen van dit proefschrift af.

Ik beantwoord de onderzoeksvragen in vier empirische hoofdstukken. In 

relaties. Daartoe is een typologie ontwikkeld gebaseerd op het idee dat de 
betekenis die mensen aan hun samenwoonrelatie geven samenhangt met hun 
individuele voorkeuren maar ook met hun sociale, economische en normatieve 
omstandigheden. Met behulp van deze typologie kunnen verschillen in de 
betekenis van ongehuwd samenwonen tussen en binnen landen bestudeerd 
worden. In hetzelfde hoofdstuk ga ik na in welk opzicht de verschillende 
typen samenwoonrelaties van elkaar verschillen. Eerder onderzoek op dit 



199Nederlandse samenvatting

andere woorden: welke individuen of paren hebben een grotere kans om 

vraag centraal staat in hoeverre samenwoners andere relaties hebben dan 
echtelieden. Gebaseerd op dit eerdere onderzoek ga ik na of samenwoners 

samenwoonrelaties. Bovendien onderzoek ik of de gevonden patronen 
verschillen tussen landen.

van samenwoners in diverse typen samenwoonrelaties. Eerder onderzoek 

relatievormen. De diversiteit binnen de populatie van samenwonenden kreeg 

hoeverre verschillende typen samenwoners verschillen in hun verwachtingen 

of er een verband bestaat tussen type samenwoonrelatie en de kinderwens 

ik na of er tussen samenwoners in de verschillende typen samenwoonre-

Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 de rol van samenwonen in de loop van een 

uit elkaar gaan. Ik stel dan de vraag welke typen samenwoners een grotere 

een hoger risico hebben om uit elkaar te gaan.

proefschrift samen en discussieer ik hun implicaties. Bovendien formuleer ik 
aanbevelingen voor toekomstig onderzoek naar aanleiding van deze studie.

In hoofdstuk 1 wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord:

ste
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Uit de analyse van de GGS
samenwonen en dat ze dit gedurende een langere periode doen. Het ongehuwd 

ongehuwd samenwonen, hoe minder selectief deze groep is. Dit heeft ook 
consequenties voor het aantal samenwoners dat uit elkaar gaat. Dit aandeel 

onder samenwoners steeds méér paren bevinden die uit de ervaring van 
het samenwonen de conclusie trekken dat ze niet met elkaar verder willen. 

van af), waardoor paren tegenwoordig langer ongehuwd samenwonen dan 

een relatie onveranderd laag is. 
Hoewel de bovengenoemde trends in alle bestudeerde landen worden 

men concluderen dat deze veranderingen in West- en Noord-Europese landen 

en Oost-Europese landen. Hoe diepgaand de bovenstaande veranderingen 

stellen dat samenwonen slechts duidt op een verandering in de normatieve 
volgorde van gebeurtenissen in de levensloop op het gebied van relatie- en 

privileges verliest.

In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksvraag beantwoord:

Om deze vraag de beantwoorden worden GGS gegevens voor tien Europese 

samenwonen met een partner. Drie empirische indicatoren worden gebruikt 

te gaan trouwen, (2) hoe ze in het algemeen staan tegenover het instituut 

drie indicatoren onderscheid ik zes types samenwoners. De meerderheid 
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van de samenwoners vat hun relatie op als een stap voorafgaand aan het 

als 
omdat ze hun relatie nog willen testen (samenwonen als een )  

economische redenen

een achterhaald instituut (samenwonen als alternatief). Anderen willen ook 
niet gaan trouwen maar hebben niet zo’n sterk negatieve opvatting van het 

 
sprekendheid). Interessant genoeg vind ik ook een zesde groep samenwoners: 

conformisten” omdat ze hun 

stimulansen hebben om te gaan trouwen.
In alle bestudeerde landen kunnen de verschillende typen samenwoonre-

samenwoners die graag willen trouwen maar economische belemmeringen 

groter.

Vervolgens wordt in hetzelfde hoofdstuk de samenhang tussen de 

opleidingsniveau, en werkgelegenheid), eerdere relatiegebeurtenissen 
(scheiding, overleden van een partner, eerdere samenwoonrelatie, kind met 

-
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Noord- Europa.

samenwoonrelaties en relatieuitkomsten. De onderzoeksvraag luidde: 

De vraag naar de samenhang tussen typen samenwoonrelatie en kinderwens 

de samenwoonrelatie tegenwoordig een heel gangbare context is waarin een 
kinderwens ontstaat en soms ook gerealiseerd wordt. Maar ook worden er 
verschillen in de sterkte van de kinderwens gevonden tussen verschillende 

sterke kinderwens. De kinderwens is het zwakst onder samenwoners die 

samenwoners worden zowel gevonden onder samenwoners zonder kinderen 
als samenwoners met kinderen. Ook worden deze verschillen tussen typen 
samenwoners zowel in West- als in Oost-Europa gevonden. 

samenwoners hun inkomens vaker apart houden. In alle bestudeerde landen 

meest voorkomende manier voor paren om met hun inkomens om te gaan. 
Verschillen in het geldmanagement tussen gehuwde en ongehuwde relaties 

gehuwden om hun geld gescheiden te houden omdat hun relatie relatief kort 
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zeker is over de levensvatbaarheid van de relatie.

in hoofdstuk 5 op verschillen binnen één nationale context, maar wel één 
met een historisch interessante dimensie. Ik ga na in hoeverre de betekenis 
en duurzaamheid van samenwoonrelaties verschilt tussen het voormalige 
West- en het voormalige Oost-Duitsland. Ik gebruik daartoe longitudinale 
data uit de Pairfam en Demodiff survey van 1,258 samenwoners in Oost- 

te gaan trouwen, en een veel kleinere kans om uit elkaar te gaan dan alle 
andere type samenwoners. Dit betekent dat de manier waarop samenwoners 

staan, een grotere kans hebben om te gaan trouwen dan samenwoners die 

kans om uit elkaar te gaan. Het verband tussen de types samenwoonrelatie en 

Beleidsimplicaties
De groeiende populariteit van ongehuwd samenwonen heeft een levendig 
debat gestimuleerd over de manier waarop de samenleving met samenwonen 
zou moeten worden omgegaan. Het debat wordt gedomineerd door het idee 

ingevoerd waardoor samenwoners hun samenwoonrelatie kunnen laten 

aan het institutionaliseren van de relatie, maar dat de alternatieven voor het 
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Toch geldt ook in dat geval dat enige vorm van legale bescherming nuttig 

kunnen worden.

In dit onderzoek is een typologie van samenwoners ontwikkeld, en is 
nagegaan in hoeverre verschillende typen samenwoners verschillen in 

om hardere uitspraken te doen over causaliteit dan met cross-sectionale data 

GGS data 

verbanden meer direct te onderzoeken. 

Een tweede aanbeveling voor toekomstig onderzoek is om een 

samenwoonpartners kunnen onderling verschillen in hun visie op de relatie 
en op de toekomst daarvan. Toekomstig onderzoek zou na kunnen gaan 
welke implicaties onenigheid tussen partners over de betekenis van hun 
samenwoonrelatie heeft voor hun individuele evaluatie van de relatie en hoe 
dat de relatie verder beïnvloedt. 

Dit onderzoek is uniek doordat de betekenis van ongehuwd samenwonen in 
een groot aantal Europese landen kon worden onderzocht. Een nadeel is echter, 
dat vooral landen in Zuid-Europa, en in mindere mate ook Noord-Europa in 

tussen sociale, culturele en economische context en individueel gedrag met 
hiervoor geschikte methoden (multilevel analysis) te onderzoeken.
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Tenslotte geldt, dat de typologie die ik in dit proefschrift ontwikkel een 
“momentopname” is, die laat zien hoe samenwoners op een bepaalde 

wat samenwonen betekent, zou toekomstig onderzoek zich ook moeten 
richten op de vraag hoe die evalutie van de samenwoonrelatie zich in de 
loop van de levensloop ontwikkeld (Seltzer, 2004). Zoals Kiernan (2001) 

proces worden begrepen en niet als een gebeurtenis’. Longitudinale data van 
samenwoners omtrent de betekenis die ze aan hun relatie hechten, zou het 

loop van een relatie veranderd. Dit type longitudinaal onderzoek wint ook 
aan relevantie vanwege het feit dat samenwoonrelaties tegenwoordig steeds 
langduriger worden.


