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
DDQ SRSXODULWHLW JHZRQQHQ PHHVWDO WHQ NRVWH YDQ KHW KXZHOLMN 'H]H
toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van
HHQ EUHGHUH PDDWVFKDSSHOLMNH RQWZLNNHOLQJ RS KHW WHUUHLQ YDQ GH UHODWLH
en gezinsvorming. Kenmerkend voor deze ontwikkeling is het uitstel van
KHW DDQJDDQ YDQ HHQ UHODWLH HQ KHW NULMJHQ YDQ NLQGHUHQ GH YHUPLQGHUGH
EHODQJVWHOOLQJ YRRU KHW KXZHOLMN KHW ORVNRSSHOHQ YDQ GH EDQG WXVVHQ
KXZHOLMNVHNVXDOLWHLWHQJH]LQVYRUPLQJDOVRRNGHWRHJHQRPHQLQVWDELOLWHLW
YDQ UHODWLHV =RZHO LQ KHW SXEOLHNH DOV LQ KHW ZHWHQVFKDSSHOLMNH GHEDW
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
GDW GH PRWLHYHQ YRRU RQJHKXZG VDPHQZRQHQ YHUVFKLOOHQ KHHIW PRJHOLMN
ook consequenties voor de vormgeving van de relatie en de besluitvorming
RYHU]DNHQDOVELMYRRUEHHOGJH]LQVYRUPLQJ
'RHOYDQKHWRQGHU]RHN
0HWGLWSURHIVFKULIWEHRRJLNHHQELMGUDJHWHOHYHUHQDDQGHNHQQLVRPWUHQW
KHW YHUVFKLMQVHO RQJHKXZG VDPHQZRQHQ LQ (XURSD ,N ULFKW PH GDDUELM
LQ KHW ELM]RQGHU RS PRJHOLMNH YHUVFKLOOHQ LQ GH EHWHNHQLV YDQ RQJHKXZG
samenwonen tussen individuen en tussen regio’s in Europa. Om dat te
RQGHU]RHNHQ KHE LN HHQ W\SRORJLH RQWZLNNHOG ZDDUELM VDPHQZRQHQGHQ
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
KXZHOLMNHQKXQHFRQRPLVFKHVLWXDWLH,NRQGHUVFKHLGYHUVFKLOOHQGHW\SHQ
samenwoners en ga na in hoeverre typen samenwoners van elkaar verschillen
ZDW EHWUHIW VRFLDDOGHPRJUD¿VFKH NHQPHUNHQ ELMYRRUEHHOG OHHIWLMG HQ
RSOHLGLQJVQLYHDX  UHODWLHJHVFKLHGHQLV ELMYRRUEHHOG RI PHQ PHW HHQ
ander samengewoond heeft, of men kinderen uit een eerdere relatie heeft)
HQ NHQPHUNHQ YDQ GH KXLGLJH UHODWLH ELMYRRUEHHOG RI PHQ JH]DPHQOLMNH
kinderen heeft, hoe tevreden men is met de relatie). Daarnaast ga ik na in
hoeverre typen samenwoners onderling verschillen in de vormgeving van
KXQUHODWLH KRXGHQ]HKXQ¿QDQFLsQJHVFKHLGHQRIQLHW" LQKXQLQWHQWLHRP
NLQGHUHQWHNULMJHQHQLQGHVWDELOLWHLWYDQKXQUHODWLH

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
GHYROZDVVHQEHYRONLQJ WRWMDDU LQHHQJURRWDDQWDO(XURSHVHODQGHQ
De omvang van de steekproef verschilt per land, maar lag in de eerste
interviewronde die plaatsvond tussen 2004 en 2009 rond 10,000 interviews
SHUODQG7RWQXWRH]LMQYRRUYLMIWLHQODQGHQJHKDUPRQLVHHUGHJHJHYHQVYDQ
GHHHUVWHLQWHUYLHZURQGHEHVFKLNEDDU$XVWUDOLs%HOJLs%XOJDULMH'XLWVODQG
(VWRQLD )UDQNULMN *HRUJLs +RQJDULMH ,WDOLs /LWRXZHQ 1HGHUODQG
1RRUZHJHQ2RVWHQULMN5RHPHQLsHQ5XVODQG,QKRRIGVWXNHQKHE
ik gebruik gemaakt van de data uit de eerste bevragingsronde van de GGS.
In hoofdstuk 5 gebruik ik longitudinale data uit drie onderzoeksrondes van
de German Family Panel Pairfam ( “panel analysis of intimate relationships
and family dynamics”). De eerste interviewronde vond plaats in 2008/09.
Dit is een representatieve steekproef uit de Duitse bevolking uit de geboorteFRKRUWHQ   DQG 9HUGHU LV DDQYXOOHQG JHEUXLN
gemaakt van gegevens uit de survey Demodiff (“demographic differences
in life course dynamics in eastern and western Germany”), welke de twee
oudere Pairfam cohorten aanvult met een oververtegenwoordiging van
Oost-Duitse respondenten. De eerste interviewronde vond plaats in 2009/10.
2SERXZYDQKHWSURHIVFKULIW
Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk, waarin een overzicht wordt gegeven
van ontwikkelingen op het gebied van ongehuwd samenwonen vanuit een
(XURSHHVYHUJHOLMNHQGSHUVSHFWLHI$DQVOXLWHQGEHVSUHHNLNGHZHWHQVFKDSSHOLMNHNHQQLVRSGLWRQGHU]RHNVWHUUHLQ'DDUELMULFKWLNPLMLQKHWELM]RQGHURS
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
KRRIGVWXNULFKWLNPLMRSGHYHUVFKLOOHQGHEHWHNHQLVVHQYDQVDPHQZRRQ
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
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WHUUHLQ ULFKWWH ]LFK YRRUDO RS KHW LGHQWL¿FHUHQ YDQ VHOHFWLHIDFWRUHQ 0HW
andere woorden: welke individuen of paren hebben een grotere kans om
YRRURQJHKXZGVDPHQZRQHQGDQYRRUWURXZHQWHNLH]HQ"$QGHURQGHU]RHN
ULFKWWH ]LFK YRRUDO RS GH YHUVFKLOOHQ WXVVHQ UHODWLHYRUPHQ ZDDUELM GH
vraag centraal staat in hoeverre samenwoners andere relaties hebben dan
echtelieden. Gebaseerd op dit eerdere onderzoek ga ik na of samenwoners
PHWEHSDDOGHNHQPHUNHQRYHUYHUWHJHQZRRUGLJG]LMQLQYHUVFKLOOHQGHW\SHQ
samenwoonrelaties. Bovendien onderzoek ik of de gevonden patronen
verschillen tussen landen.
,QKRRIGVWXNHQULFKWLNPLMRSYHUVFKLOOHQLQGHLQWHQWLHVHQKHWJHGUDJ
van samenwoners in diverse typen samenwoonrelaties. Eerder onderzoek
ZDV YRRUDO JHULFKW RS GH YHUJHOLMNLQJ WXVVHQ VDPHQZRQHQ HQ DQGHUH
relatievormen. De diversiteit binnen de populatie van samenwonenden kreeg
GDDUELMPLQGHUDDQGDFKW,NULFKWPLMMXLVWRSGLHGLYHUVLWHLW,NJDQDRIHQLQ
hoeverre verschillende typen samenwoners verschillen in hun verwachtingen
HQ KXQ YRUPJHYLQJ YDQ GH UHODWLH ,N NLMN GDDUELM QDDU GULH GLPHQVLHV
JH]LQVYRUPLQJ ¿QDQFLHHO EHKHHU HQ KXZHQ ,Q KRRIGVWXN  RQGHU]RHN LN
of er een verband bestaat tussen type samenwoonrelatie en de kinderwens
HQ RI HU LQ GLW RS]LFKW YHUVFKLOOHQ ]LMQ WXVVHQ ODQGHQ ,Q KRRIGVWXN   JD
ik na of er tussen samenwoners in de verschillende typen samenwoonreODWLHVYHUVFKLOOHQEHVWDDQLQGHPDQLHUZDDURS]HKXQ¿QDQFLsOHPLGGHOHQ
PHWHONDDUYHUYOHFKWHQLVHUVSUDNHYDQJH]DPHQOLMNEHKHHURIKRXGHQGH
SDUWQHUVKXQLQGLYLGXHOHLQNRPHQVDSDUW"
Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 de rol van samenwonen in de loop van een
UHODWLHJHVFKLHGHQLV RQGHU]RFKW ,N PDDN GDDUELM HHQ RQGHUVFKHLG WXVVHQ
SDUHQGLHEOLMYHQVDPHQZRQHQSDUHQGLHXLWHLQGHOLMNWURXZHQHQSDUHQGLH
uit elkaar gaan. Ik stel dan de vraag welke typen samenwoners een grotere
NDQVKHEEHQRPXLWHLQGHOLMNWHJDDQWURXZHQHQZHONHW\SHQVDPHQZRQHUV
een hoger risico hebben om uit elkaar te gaan.
,QGHQDEHVFKRXZLQJLQKRRIGVWXNYDWLNGHEHODQJULMNVWHUHVXOWDWHQYDQGLW
proefschrift samen en discussieer ik hun implicaties. Bovendien formuleer ik
aanbevelingen voor toekomstig onderzoek naar aanleiding van deze studie.
%HODQJULMNVWHEHYLQGLQJHQ
In hoofdstuk 1 wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord:
:HONHRQWZLNNHOLQJHQKHEEHQ]LFKLQGHORRSYDQGHsteHHXZLQ(XURSD
YRRUJHGDDQRSKHWWHUUHLQYDQRQJHKXZGVDPHQZRQHQ"
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Uit de analyse van de GGSJHJHYHQVEOLMNWGDWVWHHGVPppUPHQVHQRQJHKXZG
samenwonen en dat ze dit gedurende een langere periode doen. Het ongehuwd
VDPHQZRQHQLVYRRUVRPPLJHQHHQYRRUEHUHLGLQJRSKHWKXZHOLMNHQYRRU
DQGHUHQ HHQ ODQJGXULJ DOWHUQDWLHI YRRU KHW KXZHOLMN +RH PppU PHQVHQ
ongehuwd samenwonen, hoe minder selectief deze groep is. Dit heeft ook
consequenties voor het aantal samenwoners dat uit elkaar gaat. Dit aandeel
LVÀLQNWRHJHQRPHQHQGLWKDQJWZDDUVFKLMQOLMNVDPHQPHWKHWIHLWGDW]LFK
onder samenwoners steeds méér paren bevinden die uit de ervaring van
het samenwonen de conclusie trekken dat ze niet met elkaar verder willen.
7HJHOLMNHUWLMGVWHOOHQVDPHQZRQHUVKHWKXZHOLMNODQJHUXLW RI]LHQHUKHOHPDDO
van af), waardoor paren tegenwoordig langer ongehuwd samenwonen dan
YURHJHU'HWRHJHQRPHQSRSXODULWHLWYDQRQJHKXZGVDPHQZRQHQEOLMNWRRN
XLWGHYHUDQGHULQJLQGHUHODWLHYRUPZDDULQPHQNLQGHUHQNULMJW+HWDDQGHHO
JHERRUWHQEXLWHQKHWKXZHOLMNLVVWHUNWRHJHQRPHQRPGDWPppUNLQGHUHQLQ
HHQVDPHQZRRQUHODWLHZRUGHQJHERUHQWHUZLMOKHWDDQGHHOJHERRUWHQEXLWHQ
een relatie onveranderd laag is.
Hoewel de bovengenoemde trends in alle bestudeerde landen worden
ZDDUJHQRPHQ]LMQHURRNJURWHYHUVFKLOOHQWXVVHQODQGHQ9HUHHQYRXGLJGNDQ
men concluderen dat deze veranderingen in West- en Noord-Europese landen
YURHJHUEHJRQQHQ]LMQHQ]LFKVQHOOHUYROWURNNHQKHEEHQGDQLQ&HQWUDDO
en Oost-Europese landen. Hoe diepgaand de bovenstaande veranderingen
LQ OHHIYRUPHQ ]LMQ LV RQGHUZHUS YDQ HHQ KHIWLJ GHEDW 6RPPLJH DXWHXUV
stellen dat samenwonen slechts duidt op een verandering in de normatieve
volgorde van gebeurtenissen in de levensloop op het gebied van relatie- en
JH]LQVYRUPLQJ DQGHUHQ  ]LMQ YDQ PHQLQJ GDW VDPHQZRQHQ VWHHGV PHHU
IXQJHHUW DOV HHQ YHUYDQJHU YDQ KHW KXZHOLMN GDW ]LMQ VRFLDDOQRUPDWLHYH
privileges verliest.
In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksvraag beantwoord:
:DW ]LMQ GH YHUVFKLOOHQGH EHWHNHQLVVHQ YDQ VDPHQZRQHQ YRRU RQJHKXZG
VDPHQZRQHUVLQKHWKXLGLJH(XURSD"
Om deze vraag de beantwoorden worden GGS gegevens voor tien Europese
ODQGHQ JHEUXLNW 'H VWHHNSURHI EHVWDDW XLW  PDQQHQ HQ YURXZHQ
WXVVHQ GH  HQ  MDDU GLH RS KHW PRPHQW YDQ KHW LQWHUYLHZ RQJHKXZG
samenwonen met een partner. Drie empirische indicatoren worden gebruikt
RP VDPHQZRQHUV WH FODVVL¿FHUHQ   KXQ LQWHQWLHV RP ELQQHQ GULH MDDU
te gaan trouwen, (2) hoe ze in het algemeen staan tegenover het instituut
KXZHOLMN HQ   GH PDWH YDQ HFRQRPLVFKH GHSULYDWLH 2S EDVLV YDQ GH]H
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
KXZHOLMN6RPPLJHQKHEEHQDOSODQQHQRPWHJDDQWURXZHQ VDPHQZRQHQ
als YRRUEHUHLGLQJRSKHWKXZHOLMN $QGHUHQ]LMQHUQRJQLHWNODDUYRRURIZHO
omdat ze hun relatie nog willen testen (samenwonen als een SURHIKXZHOLMN)
RIZHORPGDWKXQHFRQRPLVFKHRPVWDQGLJKHGHQHHQKXZHOLMNVVOXLWLQJQRJ
QLHWPRJHOLMNPDDNW VDPHQZRQHQRPeconomische redenen (U]LMQWZHH
JURHSHQVDPHQZRQHUVGLHQDDUDOOHZDDUVFKLMQOLMNKHLGQRRLWPHWKXQSDUWQHU
WURXZHQ6RPPLJHQKHEEHQJHHQWURXZSODQQHQHQYLQGHQKHWKXZHOLMNRRN
een achterhaald instituut (samenwonen als alternatief). Anderen willen ook
niet gaan trouwen maar hebben niet zo’n sterk negatieve opvatting van het
KXZHOLMN7URXZHQ LV HLJHQOLMN JHHQ HFKWH RSWLH VDPHQZRQHQ DOV YDQ]HOI
sprekendheid). Interessant genoeg vind ik ook een zesde groep samenwoners:
SDUHQGLHQLHWELM]RQGHUSRVLWLHIRYHUKHWKXZHOLMNGHQNHQPDDUZHOYDQSODQ
]LMQRPWHJDDQWURXZHQ,NQRHPGH]HJURHS³conformisten” omdat ze hun
SDUWQHURXGHUVRIGHPDDWVFKDSSLMZLOOHQSOH]LHUHQ]LFKDDQSDVVHQRIDQGHUH
stimulansen hebben om te gaan trouwen.
In alle bestudeerde landen kunnen de verschillende typen samenwoonreODWLHVZRUGHQZDDUJHQRPHQ,Q:HVWHQ1RRUG(XURSD]LMQHUQLHWDOOHHQ
PppU VDPHQZRQHUV GDQ LQ &HQWUDDO HQ 2RVW (XURSD PDDU ]H ]LMQ RRN
PLQGHUJHULFKWRSKHWKXZHOLMN,Q&HQWUDDOHQ2RVW(XURSDLVKHWDDQGHHO
samenwoners die graag willen trouwen maar economische belemmeringen
HUYDUHQ HQ KHW DDQGHHO VDPHQZRQHUV GLH YDQ SODQ ]LMQ WH WURXZHQ PDDU
WHJHOLMN PLQGHU SRVLWLHI RYHU KHW KXZHOLMN ]LMQ GH FRQIRUPLVWHQ  UHODWLHI
groter.
Vervolgens wordt in hetzelfde hoofdstuk de samenhang tussen de
YHUVFKLOOHQGHW\SHQVDPHQZRRQUHODWLHVHQLQGLYLGXHOHNHQPHUNHQ OHHIWLMG
opleidingsniveau, en werkgelegenheid), eerdere relatiegebeurtenissen
(scheiding, overleden van een partner, eerdere samenwoonrelatie, kind met
H[SDUWQHU HQNHQPHUNHQYDQGHKXLGLJHUHODWLH UHODWLHGXXUJH]DPHQOLMNH
NLQGHUHQUHODWLHWHYUHGHQKHLG EHVWXGHHUG,NVWHOPHGDDUELMGHYUDDJ
+RHYHUVFKLOWGHDFKWHUJURQGYDQGHGLYHUVHW\SHQVDPHQZRQHUVYDQHONDDU
HQ]LMQGH]HYHUVFKLOOHQLQDOOHEHVWXGHHUGH(XURSHVHODQGHQKHW]HOIGH"
8LW GH DQDO\VHV EOLMNW GDW KRRJRSJHOHLGH VDPHQZRQHUV ]LMQ RYHUYHUWHJHQZRRUGLJGELMGHW\SHQVDPHQZRRQUHODWLHVGLHHUJRSWURXZHQJHULFKW]LMQ
WHUZLMOODDJRSJHOHLGHVDPHQZRQHUV]LMQRYHUYHUWHJHQZRRUGLJGLQGHJURHS
GLHGHUHODWLHDOVHHQDOWHUQDWLHIYRRUKHWKXZHOLMN]LHWHQELMGHJURHSGLH
KHWKXZHOLMNRPHFRQRPLVFKHUHGHQXLWVWHOW+RHRXGHUVDPHQZRQHUV]LMQ
KRHZDDUVFKLMQOLMNHUKHWLVGDW]LMKXQUHODWLH]LHQDOVHHQYHUYDQJHUYDQKHW
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KXZHOLMN6DPHQZRQHUVPHWHHQJH]DPHQOLMNNLQG]LMQRRNYDNHULQGH]H
JURHSWHYLQGHQ'H]HJHQRHPGHYHUVFKLOOHQ]LMQLQDOOHRQGHU]RFKWHODQGHQ
WH YLQGHQ PDDU ]LMQ VWHUNHU LQ &HQWUDDO HQ 2RVW (XURSD GDQ LQ:HVW HQ
Noord- Europa.
,QKRRIGVWXNHQRQGHU]RHNLNGHYHUEDQGHQWXVVHQYHUVFKLOOHQGHW\SHV
samenwoonrelaties en relatieuitkomsten. De onderzoeksvraag luidde:
9HUVFKLOOHQ VDPHQZRQHUV LQ GH GLYHUVH W\SHQ VDPHQZRRQUHODWLHV LQ KXQ
NLQGHUZHQVGHPDQLHUZDDURSKHWLQNRPHQZRUGWEHKHHUGHQWRHNRPVWLJH
WUDQVLWLHVQDDUKXZHOLMNRIVFKHLGLQJ"
De vraag naar de samenhang tussen typen samenwoonrelatie en kinderwens
NRPWLQKRRIGVWXNDDQGHRUGH,QGLWKRRIGVWXNEHSHUNLNPLMQDQDO\VH
WRW YURXZHOLMNH VDPHQZRQHUV WXVVHQ GH  HQ  MDDU HQ PDQQHOLMNH
VDPHQZRQHUVPHWHHQSDUWQHULQGH]HOHHIWLMGVFDWHJRULH,NYHUJHOLMN
VDPHQZRQHUV PHW JH]DPHQOLMNH NLQGHUHQ HQ  VDPHQZRQHUV ]RQGHU
JH]DPHQOLMNHNLQGHUHQLQQHJHQ(XURSHVHODQGHQ8LWGHUHVXOWDWHQEOLMNWGDW
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
W\SHQ VDPHQZRQHUV 9RRUDO ]LM GLH VDPHQZRQHQ DOV HHQ YRRUEHUHLGLQJ
RSKHWKXZHOLMN]LHQHQ]LMGLH]LFKFRQIRUPHUHQDDQKHWLGHHGDWMHKRRUW
WH WURXZHQ RRN DO ]LMQ ]H GDDU ]HOI PLQGHU YDQ RYHUWXLJG KHEEHQ HHQ
sterke kinderwens. De kinderwens is het zwakst onder samenwoners die
VDPHQZRQHQDOVDOWHUQDWLHIYRRUKHWKXZHOLMNEHVFKRXZHQRIVDPHQZRQHQ
HLJHQOLMN HHQ YDQ]HOIVSUHNHQGKHLG YLQGHQ 'H]H YHUVFKLOOHQ WXVVHQ W\SHQ
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.
,QKRRIGVWXNYHUJHOLMNLNKRHJHKXZGHHQVDPHQZRQHQGH
SDUHQ LQ ]HV (XURSHVH ODQGHQ KXQ JH]DPHQOLMNH ¿QDQFLsQ EHKHUHQ ,N JD
QDZDDURPJHKXZGHQYDNHUHHQJH]DPHQOLMN¿QDQFLHHOEHKHHUKHEEHQHQ
samenwoners hun inkomens vaker apart houden. In alle bestudeerde landen
LV JH]DPHQOLMNH EHKHHU YDQ KHW JHOG µDOOHV RS ppQ KRRS¶  YHUUHZHJ GH
meest voorkomende manier voor paren om met hun inkomens om te gaan.
Verschillen in het geldmanagement tussen gehuwde en ongehuwde relaties
]LMQHFKWHUNOHLQHULQ2RVWGDQLQ:HVW(XURSD9HUVFKLOOHQWXVVHQJHKXZGH
HQRQJHKXZGHSDUHQLQKXQ¿QDQFLHHOEHKHHUNXQQHQPDDUYRRUHHQGHHO
YHUNODDUG ZRUGHQ 2QJHKXZGHQ ]LMQ RQGHU DQGHUH YDNHU JHQHLJG GDQ
gehuwden om hun geld gescheiden te houden omdat hun relatie relatief kort
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EHVWDDWHUQRJJHHQMRQJHNLQGHUHQLQKHWKXLVKRXGHQ]LMQHQPHQPLQGHU
zeker is over de levensvatbaarheid van de relatie.
7HUZLMO LN PLM LQ KRRIGVWXN  HQ  ULFKWWH RS ODQGHQYHUVFKLOOHQ IRFXV LN
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 OostHQ :HVW'XLWVODQG 8LW GH DQDO\VHV EOLMNW GDW :HVW'XLWVH VDPHQZRQHUV
YDNHU RS KHW KXZHOLMN JHULFKW ]LMQ HQ 2RVW'XLWVHUV KXQ UHODWLH YDNHU DOV
HHQ ODQJGXULJH DOWHUQDWLHI YRRU KHW KXZHOLMN ]LHQ 6DPHQZRQHUV GLH HUJ
RS KHW KXZHOLMN JHULFKW ]LMQ EOLMNHQ HHQ YHHO JURWHUH NDQV WH KHEEHQ RP
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
QDDUKXQKXLGLJHUHODWLHNLMNHQLHWVYHUWHOWRYHUKRHKHWPHWKXQUHODWLHLQ
GHWRHNRPVWYHUGHUJDDW9HUGHU EOLMNW GDW VDPHQZRQHUV GLH QLHWYDQSODQ
]LMQ RP ELQQHQNRUW WH WURXZHQ PDDU ZHO SRVLWLHI WHJHQRYHU KHW KXZHOLMN
staan, een grotere kans hebben om te gaan trouwen dan samenwoners die
KHWKXZHOLMNQLHWEHODQJULMNYLQGHQ'HODDWVWHJURHSKHHIWRRNGHJURRWVWH
kans om uit elkaar te gaan. Het verband tussen de types samenwoonrelatie en
UHODWLHWUDQVLWLHVLVYHUJHOLMNEDDULQ2RVWHQ:HVW'XLWVODQG
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
GDWKRHPHHUVDPHQZRQHUVHU]LMQHQKRHODQJHUGH]HUHODWLHVGXUHQKRHJURWHU
GHEHKRHIWHRPPHQVHQLQGH]HUHODWLHYRUPZHWWHOLMNWHEHVFKHUPHQ,QGH
DIJHORSHQGHFHQQLDKHEEHQVWHHGVPHHUQDWLRQDOHUHJHULQJHQZHWVZLM]LQJHQ
ingevoerd waardoor samenwoners hun samenwoonrelatie kunnen laten
UHJLVWUHUHQ+LHUGRRUZRUGWGHVDPHQZRRQUHODWLHLQMXULGLVFKRS]LFKWYRRU
HHQEHODQJULMNGHHOJHOLMNJHVWHOGDDQKHWKXZHOLMN'LWLVPHWQDPHUHOHYDQW
YRRUVDPHQZRQHUVGLHQDDUPHHUOHJDOHEHVFKHUPLQJVWUHYHQELMYRRUEHHOG
RPGDW]LMHHQNLQGNULMJHQRIHHQKXLVZLOOHQNRSHQ8LWGHUHVXOWDWHQYDQPLMQ
SURHIVFKULIWEOLMNWGDWHHQVLJQL¿FDQWGHHOYDQGHVDPHQZRQHUVGLWEHODQJULMN
YLQGW'HEHYLQGLQJGDWHULQ2RVW(XURSHVHODQGHQ]RYHHOVDPHQZRQHUV]LMQ
GLHQLHWHFKWSRVLWLHIRYHUKHWKXZHOLMNGHQNHQPDDUZHOYDQSODQ]LMQRP
WHJDDQWURXZHQOLMNWHURSWHGXLGHQGDWHULQGH]HODQGHQEHKRHIWHEHVWDDW
aan het institutionaliseren van de relatie, maar dat de alternatieven voor het
KXZHOLMNWHEHSHUNW]LMQ$OVKHWLQPHHU2RVW(XURSHVHODQGHQPRJHOLMN
]RX ]LMQ RP HHQ VDPHQZRRQUHODWLH GH ODWHQ UHJLVWHUHQ ]RX KHW DDQGHHO
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³FRQIRUPLVWHQ´ZDDUVFKLMQOLMNNOHLQHUZRUGHQ0LMQUHVXOWDWHQODWHQHFKWHU
RRN]LHQGDWHHQEHKRRUOLMNGHHOYDQGHVDPHQZRQHUVYRRUGH]HOHYHQVYRUP
NLHVW MXLVW RPGDW ]LFK QRJ  QLHW WH VWHUN DDQ KXQ SDUWQHU ZLOOHQ ELQGHQ
ZDDUELM]HGXVKHWWHNRUWDDQOHJDOHEHVFKHUPLQJPDDURSGHNRRSWRHQHPHQ
Toch geldt ook in dat geval dat enige vorm van legale bescherming nuttig
]RX]LMQDOOHHQDOYDQZHJHKHWIHLWGDWVDPHQZRQHQVRPVODQJHUGXXUWGDQ
JHSODQGHQSDUWQHUVYHHOJH]DPHQOLMNHEDQGHQKHEEHQRQWZLNNHOGGLHELM
XLWHONDDUJDDQRSHHQ]RSLMQORRVPRJHOLMNHPDQLHURQWZDUG]RXGHQPRHWHQ
kunnen worden.
$DQEHYHOLQJHQYRRUWRHNRPVWLJRQGHU]RHN
In dit onderzoek is een typologie van samenwoners ontwikkeld, en is
nagegaan in hoeverre verschillende typen samenwoners verschillen in
KXQ LQWHQWLHV HQ JHGUDJLQJHQ 'H PHHVWH DQDO\VHV RS GDW SXQW ]LMQ HFKWHU
JHEDVHHUGRSFURVVVHFWLRQHOHGDWD(U]LMQORQJLWXGLQDOHGDWDQRGLJRPPHHU
LQ]LFKWWHNULMJHQLQGHYUDDJLQKRHYHUUHYHUVFKLOOHQGHW\SHQVDPHQZRQHUV
]LFKLQGHUGDDGDQGHUVJHGUDJHQ'LWW\SHRQGHU]RHN]RXKHWPRJHOLMNPDNHQ
om hardere uitspraken te doen over causaliteit dan met cross-sectionale data
PRJHOLMNLV+HWSODQRPHHQNLQGWHNULMJHQELMYRRUEHHOG]RXKHWJHYROJYDQ
HHQEHSDDOGHYLVLHRSGHVDPHQZRRQUHODWLHNXQQHQ]LMQPDDUKHW]RXRRN
NXQQHQ ]LMQ GDW JH]LQVYRUPLQJVLQWHQWLHV GH YLVLH RS GH VDPHQZRRQUHODWLH
EHwQYORHGHQ ,QPLGGHOV ]LMQ HU YRRU YLMI ODQGHQ ORQJLWXGLQDOH GGS data
EHVFKLNEDDU,QGHWRHNRPVW]DOKHWGDDURPPRJHOLMN]LMQRPGH]HFDXVDOH
verbanden meer direct te onderzoeken.
Een tweede aanbeveling voor toekomstig onderzoek is om een
SDDUSHUVSHFWLHI WH KDQWHUHQ ELM GH EHVWXGHULQJ YDQ VDPHQZRRQUHODWLHV 'H
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
KHWRQGHU]RHNRQWEUHNHQ5HFHQWHHQYHUJHOLMNEDUHGDWDYRRU=XLG(XURSHVH
HQPHHU1RRUG(XURSHVHODQGHQ]RXKHWPRJHOLMNPDNHQRPKHWYHUEDQG
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
PRPHQWQDDUKXQVDPHQZRRQUHODWLHNLMNHQ2PHHQYROOHGLJLGHHWHNULMJHQ
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)
KHWIRUPXOHHUGHµVDPHQZRQHQ±]HOIVPHHUGDQKHWKXZHOLMN±PRHWDOVHHQ
proces worden begrepen en niet als een gebeurtenis’. Longitudinale data van
samenwoners omtrent de betekenis die ze aan hun relatie hechten, zou het
PRJHOLMNPDNHQRPWHRQGHU]RHNHQKRHGHEHWHNHQLVYDQVDPHQZRQHQLQGH
loop van een relatie veranderd. Dit type longitudinaal onderzoek wint ook
aan relevantie vanwege het feit dat samenwoonrelaties tegenwoordig steeds
langduriger worden.

