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1 Inleiding

1.1 Algemeen
Dit rapport vormt het eindverslag van een onderzoek naar de opvattingen die
onder de bevolking leven omtrent een alimentatieplicht na echtscheiding van
ex-partners jegens elkaar. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in 1980 als ge-
volg van de discussies over wijziging van het alimentatierecht.
In 1981 is met het oog op de werkzaamheden van de Interdepartementale
Werkgroep Limitering Alimentatie reeds een interimverslag uitgebracht
waarin behalve een verantwoording van de opzet en de uitvoering van het on-
derzoek enkele kernuitkomsten zijn vermeld. (1) De belangrijkste conclusie
was dat de meeste Nederlanders aan een tijdelijke alimentatieplicht de voor-
keur geven in alle vier de echtscheidingsgvallen die hen werden voorgelegd.
Mannen en vrouwen verschilden in dit opzicht niet of nauwelijks van mening.
Afhankelijk van de omstandigheden van de scheidenden gaf 15 tot 40% van
de Nederlanders de voorkeur aan een blijvende alimentatieplicht en meende 4
tot 27% dat geen alimentatieplicht zou moeten worden opgelegd.
Intussen is het onderzoekmateriaal nader geanalyseerd onder meer om te
achterhalen of een verband bestaat tussen de geconstateerde verschillen in
opvatting over de alimentatieplicht en andere factoren, zoals opvattingen over
het huwelijk en echtscheiding. De bevindingen van die analyses zijn in dit
eindrapport vervat.
De begeleidingscommissie voor het onderzoek, die werd ingesteld door de Mi-
nister van Justitie, stond onder voorzitterschap van prof. dr. G.A. Kooy, hoog-
leraar in de gezinssociologie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
De volledige samenstelling van de commissie is vermeld in bijlage 9.

1.2 Achtergronden en probleemstelling .
In het interimverslag is uitvoerig aandacht besteed aan de achtergronden en
de probleemstelling van het onderzoek. De belangrijkste punten daarvan wor-
den hieronder kort weergegeven.
Sinds 1 oktober 1971 is in ons land het thans vigerende echtscheidingsrecht
van kracht. Duurzame ontwrichting van het huwelijk is daarbij de enige grond
voor echtscheiding. De vroegere op schuld gebaseerde echtscheidingsgron-
den kwamen daarbij te vervallen. Ook de alimentatieverplichting van ex-echt-
genoten jegens elkaar is in de wet van 1971 in principe niet langer afhankelijk
gesteld van eventuele schuld aan het mislukken van het huwelijk. Volgens de
huidige wet kan de rechter in geval van echtscheiding aan de echtgenoot
die niet voldoende inkomsten tot zijn of haar levensonderhoud heeft en deze
niet in redelijkheid kan verwerven een uitkering tot levensonderhoud ten laste
van de ander toekennen (artikel 157, lid 1, boek 1 BW). Dat is alleen mogelijk
indien die echtgenoot daartoe een vordering of een verzoek indient. De rechter
kan de alimentatie onderling voor bepaalde tijd of onder bepaalde voorwaar-
den toekennen (artikel 157, lid.3, boek 1 BW). Echtgenoten kunnen evenwel
ook de alimentatie onderling bij overeenkomst regelen; daarbij kan ook wor-
den afgesproken dat in het geheel geen alimentatie zal worden betaald, het
zg. nihil-beding (artikel 158, boek 1 BW) (2).
De huidige regeling waarbij de rechter over al deze vragen moet beslissen
wordt onder andere vanwege de veronderstelde hiermee samenhangende
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rechtsongelijkheid en rechtsonzekerhèid door velen als onbevredigend be-
schouwd.
Om aan de bezwaren tegemoet, te komen zijn inmiddels adviezen en normen
opgesteld voor het vaststellen van de hoogte van de alimentatiebedragen (zie
het Rapport van de Commissie Alimentatienormen ingesteld door de Minister
van Justitie (3) en het Rapport van de Werkgroep Alimentatienormen van de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (4)). Over het probleem van de even-
tuele wettelijke beperking van de duur van de alimentatieverplichting heeft de
Commissie Alimentatienormen zich niet uitgesproken aangezien dat niet tot
haar taak behoorde.
Ter bestudering van dit laatste probleem, is in 1979 de zg. Interdepartementale
Werkgroep Limitering ingesteld, die tot taak kreeg een aantal limiteringsmo-
dellen op te stellen en de budgettaire gevolgen daarvan voor de bijstand te be-
rekenen.
Binnen deze werkgroep bleek de behoefte te bestaan aan een onderzoek naar
de opvattingen van gehuwde Nederlanders over de rolverdeling binnen het hu-
welijk en de daarmee samenhangende plichten en rechten van echtgenoten
jegens elkaar. Verwachtingen die de huwelijkspartners in dit opzicht bij elkaar
hebben gewekt (bv. door de beslissing een gezin te stichten) zouden mede be-
palend kunnen zijn voor de rechtsgrond van de alimentatie, en meer in het bij-
zonder voor de duur van de alimentatie, zo opperde de werkgroep.
Dit was aanleiding voor de Minister van Justitie het WODC te verzoeken een
onderzoek te doen naar de opvattingen die onder de bevolking leven omtrent
de alimentatieplicht na echtscheiding en de factoren die met verschillen in
opvatting verband houden.
In het inmiddels gepubliceerde rapport van deze werkgroep zijn de reèds ge-
rapporteerde resultaten van dit onderzoek verwerkt. De vragen waarop in dit
onderzoek naar een antwoord is gezocht zijn hierna vermeld.

1. Welke opvattingen leven in 1980 onder de bevolking omtrent de verplich-
ting om na een echtscheiding aan de ex-echtgenoot (genote) een uitkering
tot het levensonderhoud te doen,* in het bijzonder omtrent de duur hiervan.

2. Met welke factoren hangen eventuele verschillen in die opvattingen over de
alimentatieplicht samen? Houden deze verband met verschillen in opvat-
tingen over het huwelijk, met de opvattingen omtrent rolverdeling van man
en vrouw en - voorzover men gehuwd is of met een vaste partner samen-
woont - met de feitelijke rolverdeling binnen het huwelijk respectievelijk
de relatie en de waardering van de eigen (huwelijks)relatie? Zo ja, hoe sterk
is het verband?

3. Verschillen de opvattingen over de alimentatieplicht van vrouwen met die
van mannen en verschillen zij naar andere sociaal-demografische per-
soonskenmerken?

4. Verschillen de opvattingen over de alimentatieplicht van (huwelijks)part-
ners onderling?

5. Verschillen de opvattingen over de alimentatieplicht van gescheiden men-
sen van die van de rest van de bevolking?

6. Verschillen de opvattingen over de alimentatieplicht van gescheiden vrou-
wen van die van gescheiden mannen?

7. Kan op grond van de veranderingen die gedurende de laatste 10 tot 20 jaar
zijn opgetreden in de opvattingen over het huwelijk, in de opvattingen over
de rol van man en vrouw in de samenleving in het algemeen en in het huwe-
lijk in het bijzonder, in de feitelijke rolverdeling tussen man en vrouw, even-
als in de opvattingen over toelaatbaarheid van echtscheiding worden ge-
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conciudeerd dat daarmee. ook de opvattingen over de alimentatieplicht ten
aanzien van de ex-huwelikspartner zijn veranderd?

De vragen 1, 3, 5 en 6 zijn reeds in het interimverslag behandeld. De vragen 2
en 7 komen in dit rapport aan de orde. Voor de duidelijkheid zijn die vet afge-
drukt. Aan vraag 4 zal een apart rapport worden gewijd waarin ook de onderlin-
ge relaties van de huwelijkspartners worden betrokken.

Een onderzoek als dit kan uiteraard geen pasklaar antwoord opleveren op de
vraag hoe de wet moet luiden. Bij de discussie over herformulering van de wet
kan het echter wel een rol spelen. Gezien het uiteindelijke doel van het onder-
zoek, nl. bij te dragen aan de discussie over mogelijke wetswijziging zijn
bovendien twee zaken nagegaan: le hoe het met de kennis van de wet op dit
punt is gesteld, en 2e welke bezwaren tegen de huidige regeling onder de be-
volking leven.

1.3 Indeling van het rapport
In de hoofdstukken 2 tot en met 6 is een beschrijving gegeven van de resulta-
ten van het onderzoek onder de bevolking als geheel.
In hoofdstuk 2 worden allereerst de opzet van het onderzoek en de belang-
rijkste resultaten zoals vermeld in het interimverslag nogmaals in het kort
weergegeven. Vervolgens wordt de samenhang beschreven tussen de alimen-
tatie-opvattingen en de opvattingen over huwelijk en echtscheiding en over de
rol, van mannen en vrouwen.
In hoofdstuk 3 worden de alimentatie-opvattingen van de gehuwden geplaatst
tegen de achtergrond van de feitelijke rolverdeling in het eigen huwelijk van
de respondenten. Tevens wordt bekeken of de verschillen in alimentatie-op-
vatting verband houden met verschillen in waardering van de eigen huwelijks-
relatie.
In het interimverslag is de verdeling van de alimentatie-opvattingen beschre-
ven naar kenmerken als geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en welstands-
niveau van de ondervraagden. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de vraag of
deze persoonskenmerken meer van de verschillen in alimentatie-opvattingen
verklaren wanneer rekening wordt gehouden met de onderlinge relaties tus-
sen de verschillende kenmerken.
In hoofdstuk 5 wordt het verband aan de orde gesteld tussen de alimentatie-
opvattingen en het belang dat men met het oog op de alimentatiebeslissing
hecht aan bepaalde feitelijke omstandigheden van de scheidenden. Vervol-
gens wordt ingegaan op de vraag of het bekend zijn met alimentatie- en echt-
scheidingsproblemen in het algemeen van betekenis is voor de alimentatie-
opvatting. Hoofdstuk 6 handelt over wetskennis en de bezwaren tegen het hui-
dige wettelijke regeling over de alimentatie.
Vervolgens worden in hoofdstuk 7 de resultaten bij de ooit-gescheidenen
besproken en vergeleken met de uitkomsten bij de totale bevolking.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 aandacht besteed aan de veranderingen in de
alimentatie-opvattingen en huwelijksopvattingen waarbij het accent ligt op de
methodologische aspecten.
Het rapport wordt afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste
resultaten en een slotbeschouwing.
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2 Het verband tussen de alimentatie-
opvatting en de opvattingen over
huwelijk, echtscheiding en emancipatie

De belangrijkste hypothese die aan dit onderzoek ten grondslag lag, is dat de
opvattingen over de alimentatieplicht ten opzichte van de ex-partner na echt-
scheiding samenhangen met de opvattingen over het huwelijk.
De alimentatie-opvatting is in dit onderzoek gemeten door vier gevallen van
echtscheiding voor te leggen aan een steekproef uit de bevolking met het ver-
zoek per geval aan te geven of men van mening was dat een alimentatieplicht
op zijn plaats was en zo ja, voor hoe lang. De respondenten werd gevraagd
hun voorkeur aan te geven aan de hand van zeven antwoordmogelijkheden die
op een kaart stonden vermeld. De antwoordmogelijkheden variëren van geen,
tot blijvende alimentatie waartussen nog diverse vormen van tijdelijke zijn on-
derscheiden. De vier geconstrueerde gevallen van echtscheiding verschillen
op belangrijke punten van elkaar, nl. aanwezigheid of afwezigheid van kinde-
ren, leeftijd van de kinderen, leeftijd van de.vrouw, duur van het huwelijk en be-
roepsarbeid van de vrouw tijdens het huwelijk en mogelijkheden daartoe. Hier-
door kan inzicht worden verkregen in de betekenis van deze factoren voor de
beslissing van de respondenten. De echtscheidingsgevallen luiden als volgt:

Geval A
Een huwelijk wordt na 8 jaar ontbonden. Er zijn twee kinderen, één van vier
jaar en één van zes, jaar. De kinderen blijven bij de moeder. Deze is 29 jaar,
heeft geen beroepsopleiding gehad. De man heeft een behoorlijke baan met
een goed inkomen. De vrouw heeft na haar trouwen niet meer (voor geld) ge-
werkt en stelt dat zij niet in haar eigen onderhoud kan voorzien.

Geval 8
Een huwelijk wordt na 8 jaar ontbonden. Er zijn geen kinderen. De vrouw is 29
jaar, heeft geen beroepsopleiding gehad. De man heeft een behoorlijke baan
met een goed inkomen. De vrouw heeft na haar trouwen niet meer (voor geld)
gewerkt en stelt dat zij niet in haar eigen onderhoud kan voorzien (enig ver-
schil met geval A: er zijn geen kinderen).

Geval C
Een huwelijk wordt na 8 jaar ontbonden. Er zijn twee kinderen, één van vier en
één van zes jaar. De kinderen blijven bij de moeder. De man heeft een behoor-
lijke baan met een goed inkomen. De vrouw heeft vóór haar huwelijk vier jaar
gewerkt als medisch analiste, en heeft, met korte onderbreking, tijdens haar
huwelijk part-time gewerkt en stelt dat zij niet volledig in haar onderhoud kan
voorzien.

Geval D
Een huwelijk wordt na 20 jaar ontbonden. Er zijn twee kinderen, één van 16
jaar en één van 18 jaar. Beiden zitten op de middelbare school. De kinderen
blijven bij de moeder. Deze is 41 jaar, heeft geen beroepsopleiding gehad. De
man heeft een behoorlijke baan met een goed inkomen. De vrouw heeft na
haar trouwen niet meer voor geld gewerkt en stelt dat zij niet in haar eigen on-
derhoud kan voorzien.
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De antwoorden van de steekproef uit de bevolking zijn samengevat in tabel 2.1
hieronder. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de meetprocedure
en de uitkomsten wordt verwezen naar het interimverslag.

Tabel 2.1: De alimentatie-opvatting per geval; representatieve steekproef uit de Nederlandse bevol-
king van 18 t/m 69 jaar, 1980 (N = 1038).

alimentatie-
regeling voor
ex-partner A B

geval

C D
met meeste voorkeur.

geen 3 24 9 5
tijdelijk 62 49 68 49
blijvend 29 21 14 40

overige 1 1 4 1,
weet niet, onbekend 5 5 5 5

totaal 100% 100% 100% 100%

Uit de resultaten vermeld in tabel 2.1 blijkt allereerst dat een grote meerder-
heid van de Nederlandse bevolking vindt dat in eik van de voorgelegde geval-
len de man alimenatie is verschuldigd aan zijn ex-vrouw die niet in staat is zelf
(volledig) in haar onderhoud te voorzien. Het percentage voorstanders is on-
derscheidenlijk 92, 72, 86, 90. Alleen in geval B (geen kinderen) vindt een rela-
tief grote groep (24%) dat 'geen alimentatie' de voorkeur verdient (1).
Gesteld voor de keuze tussen een tijdelijke en een blijvende alimentatieplicht
kiezen de meesten voor een tijdelijke, en wel per geval respectievelijk 62, 49,
68 en 49% van alle ondervraagden. Gegevens over de exacte duur die men dan
verkiest zijn te vinden op bijlage 2.2. Het percentage dat aan een blijvende ali-
mentatieplicht de voorkeur geeft bedraagt respectievelijk 29, 21, 14 en 40 per
geval. In geval D (huwelijk na 20 jr. ontbonden) is het percentage voorstanders
van een blijvende alimentatieplicht dus het hoogste.
Uit deze gegevens blijkt dat de opvatting over de alimentatieplicht afhankelijk
is van de omstandigheden van de scheidenden. Dit is op zich niet opzienba-
rend. Wat ons hier bezighoudt is hoe is te verklaren dat men in hetzelfde geval
tot een verschillend oordeel komt. Uit de in het interimverslag vermelde resul-
taten bleek dat deze verschillen in alimentatie-opvatting naar persoonsken-
merken als geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en politieke voorkeur niet groot
zijn.
Zoals gezegd is de belangrijkste hypothese dat deze verschillen samenhan-
gen met verschillen in opvatting omtrent het huwelijk en de rol van man en
vrouw. Om deze opvattingen te 'meten' zijn de respondenten drie series uit-
spraken voorgelegd met het verzoek aan te geven of zij het eens waren met die
uitspraken. Op basis van de antwoorden op deze uitspraken zijn drie attitude-
schalen geconstrueerd. Deze schalen meten respectievelijk de'moderniteit in
de opvatting over huwelijk en gezin', de houding ten aanzien van het 'behoud
van de eigen zelfstandigheid in de relatie' en de 'egalitaire opvatting over de
rol van mannen en vrouwen' (in de samenleving en in de relatie). Hoe hoger de
score op deze schalen, hoe moderner de gemeten opvatting. Voor een nadere
verantwoording van deze schaalconstructies wordt verwezen naar de 'Metho-
dologische Verantwoording' (zie bijlage 1).
In tabel 2.2 is voor geval A het verband tussen elk van deze drie opvattingen en
de alimentatie-opvatting weergegeven met behulp van percentages. In de op-
vattingen over de alimentatieplicht hebben wij een rangorde aangebracht, lo-
pend van in principe 1) geen alimentatieplicht (mild), (2) een tijdelijke alimen-
tatieplicht tot 3) een blijvende alimentatieplicht (streng) (2).
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Tabel 2.2: Het verband tussen de alimentatie-opvatting in geval A en de opvattingen over huwelijk
en gezin; steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar 1980, (N = 1038)

alimentatie-opvatting

opvatting*) aantal opvatting blij-
respon-
denten

geen
(1)

tijdelijk
(2)

vend
(3)

moderniteit in huwelijk en gezin
1. traditioneel 142 3% 62% 35%
2. 268 3 63 33
3.- 216 4 65 31
4. 135 2 74 24
5. modern 97 7 73 20
Pearson r=-.12

behoud zelfstandigheid in relatie
1. traditioneel 73 6 60 35
2. 293 2 66 32
3. 335 4 65 31
4. 163 4 64 32
5. modern 31 11 73 16
Pearson r=-.05

egalitaire rol man en vrouw
1. traditioneel 60 3 59 38
2. 221 2 60 38
3. 307 4 65 31
4. 206 2 69 29
5. modern 74 12 71 17
Pearson r=-. 13

alle drie de schalen tellen zes categorieën; in deze tabel zijn die samengenomen tot 5 catego-
rieën. In de correlatieberekeningen en de hierna volgende discriminantanalyses is evenwel
steeds gewerkt met zes categorieën.

Wanneer men de percentages beziet, blijkt er inderdaad sprake te zijn van een
verband in de voorspelde richting: naarmate men moderner is in zijn opvattin-
gen over huwelijk, relaties en de rol van man en vrouw, is de alimentatie-opvat-
ting in het algemeen minder streng.
Zo bedraagt het percentage respondenten met een uitgesproken traditionele
opvatting over huwelijk en gezin dat het liefst geen alimentatie zou willen zien
opgelegd in geval A 3 tegen 7 bij de respondenten met een uitgesproken mo-
derne opvatting. Het percentage met een voorkeur voor'blijvende' alimentatie
35 bij de zeer traditioneeldenkenden tegen 20 bij de zeer modernen.
Het verband is niet erg sterk: de correlatiecoëfficiënt bedraagt -.12, dat wil
zeggen dat 1,4% van de variantie in de alimentatie-opvatting bij A door de op-
vatting over huwelijk en gezin wordt verklaard. De opvatting over behoud van
zelfstandigheid in de relatie verklaart slechts 0,2% en de opvatting over de
(egalitaire) rol van man en vrouw 1,7%. Ook wanneer men de respondenten op
één of andere wijze in twee groepen verdeeld op basis van hun mate van 'mo-
derniteit' wordt het verband nauwelijks sterker.
In de andere drie gevallen ontstond een vergelijkbaar beeld zoals uit tabel 2.3
valt af te lezen.

Tabel 2.3: Het verband tussen de alimentatie-opvatting per geval en de opvattingen over huwelijk
en gezin, uitgedrukt in een correlatiecoëfficiënt; steekproef van de Nederlandse bevol-
king van 18 t/m 69 jaar, 1980 (N = 1038)

alimentatie-opvatting
A B c D

moderniteit huwelijk en gezin -.12 -.01 -.09 -.00
behoud zelfstandigheid in relatie -.05 -.05 -.05 -.04
egalitaire rol man en vrouw -.13 -.07 -.16 -.04

Wat in deze tabel opvalt is dat de coëfficiënten - hoewel erg laag - volgens
de verwachting alle negatief zijn. Dat wil zeggen hoe moderner de opvattingen
over het huwelijk en dergelijke hoe milder de alimentatie-opvatting.
Hoewel het verband zwak blijkt te zijn, gaat het voorzover aanwezig dus wel in
de 'voorspelde' richting. Datzelfde geldt als men de items die voor de
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constructie van de schalen zijn gebruikt afzonderlijk bekijkt. Voor vier van
deze items is het verband met de alimentatie-opvatting op bijlage 2.3 weer-
gegeven.

Uitgesplitst naar geslacht blijkt het verband tussen huwelijksopvattingen en
de alimentatie-opvatting bij beide geslachten aanwezig, met name binnen de
groep gehuwden. Het sterkst is het verband bij de gehuwde vrouwen in geval
A. We zien daar correlatiecoëfficiënten van -.21 en -.19 (zie bijlage 2.4).
Om te achterhalen hoe de respondenten denken over de rol van man en vrouw
in de samenleving is hen gevraagd hoe zij staan tegenover de emancipatie van
de vrouw. Hun antwoorden zijn in tabel 2.4 in verband gebracht met de alimen-
tatie-opvatting.

Tabel 2.4: Het verband tussen de alimentatie-opvatting en de houding tegenover de emancipatie
van de vrouw; steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar; 1980.

houding t.o.v. emancipatie van de vrouw

alimentatie- (helemaal) geen niet voor of
opvatting voor bezwaar keur het af

geval A:
geen 5% 3% 3%

tijdelijk 70 64 61
blijvend 25 33 36
Pearson r=.10

geval B:
geen 25 23 31
tijdelijk 56 56 42
blijvend 18 21 27
Pearson r=.01

geval C:
geen 11 9 11
tijdelijk 78 76 66
blijvend. 11 15 23
Pearson r=.09

geval D:
geen 7 4 7
tijdelijk 53 55 47
blijvend 40 41 46
Pearson r=.05

totaal 100% 100% 100%
(= 379) (= 384) (= 269)

Ook de alimentatie-opvatting en de houding tegenover de emancipatie van de
vrouw blijken, zij het zwak, samen te hangen. Degenen die positief staan te-
genover vrouwenemancipatie zijn in het algemeen wat meer voorstander van
een tijdelijke alimentatie en zij die er negatief tegenover staan meer voor een
blijvende alimentatie. Deze verschillen worden voornfimelijk veroorzaakt door
degenen die extreem positief (sta er helemaal achter) en extreem negatief
(keur-het af) scoren op de oorspronkelijke zes-puntsschaal. Deze zijn in de ta-
bel niet apart vermeld.
Uitgesplitst naar geslacht blijken de antwoordpatronen bij mannen en vrou-
wen weinig te verschillen. Opvallend is alleen dat met name gehuwde mannen
die de emancipatie van de vrouw afkeuren sterk voorstander zijn van een blij-
vende alimentatie (nl. 65% bij geval A). Gehuwde vrouwen die de vrouwen-
emancipatie afkeuren zijn niet sterker vóór een blijvende alimentatie dan ge-
huwde vrouwen die voor emancipatie zijn (resp. 27 en 29% bij geval A).
We willen hier even wat nader ingaan op de invloed van de houding tegenover
emancipatie van de vrouw op de relatie tussen huwelijksopvatting en alimen-
tatie-opvatting. Hoewel verwacht mag worden dat een positieve houding ten
opzichte van de emancipatie van de vrouw over het algemeen gepaard zal
gaan met moderne opvattingen over het huwelijk, zijn deze attitudes niet per
definitie aan elkaar gelijk. Zo blijkt uit ons onderzoek dat inderdaad onder de
gehuwden die niet voor emancipatie van de vrouw zijn een moderne huwelijks-

8



opvatting niet of nauwelijks voorkomt, maar dat van de voorstanders van
emancipatie van de vrouw ruim 20% wel een traditionele huwelijksopvatting
heeft. (de correlatiecoëfficiënt tussen emancipatie-opvatting en huwelijksop-
vatting is -.39). Om die reden hebben we dan ook nagegaan hoe het verband
tussen de 'moderniteit in de opvattingen over huwelijk en gezin' en de opvat-
ting over de duur van de alimentatiebetaling is binnen de categorieën perso-
nen die voor of tegen de emancipatie van de vrouw zijn. De resultaten hiervan
hebben we weergegeven in bijlage 2.5. Over het geheel genomen blijkt het
beeld dat we reeds zagen: naarmate men modernere huwelijksopvattingen
heeft is men minder voor langdurige alimentaties, ongeacht het standpunt ten
aanzien van vrouwenemancipatie. Een opvallende uitzondering vormt evenwel
het omgekeerde verband tussen huwelijksopvatting en alimentatieopvatting
bij geval D: tegenstanders van vrouwenemancipatie met relatief moderne hu-
welijksopvattingen zijn meer voor blijvende alimentatie in geval D dan dege-
nen met relatief traditionele huwelijksopvattingen. Hierbij zij nogmaals aan-
getekend dat in deze subgroep mensen met extreem moderne huwelijksopvat-
tingen niet of nauwelijks voorkomen.
Naast de huwelijksopvattingen en de houding tegenover vrouwenemancipatie
zijn in dit verband de opvattingen over de toelaatbaarheid van echtscheiding
van belang. Ook daarover zijn de respondenten twee vragen voorgelegd. Deze
luiden: 'Als man en vrouw niet met elkaar kunnen opschieten en er zijn geen
kinderen thuis, vindt u echtscheiding dan in alle opzichten ontoelaatbaar;
vindt u dit ongewenst, maar in bepaalde gevallen begrijpelijk; of vindt u het be-
ter als man en vrouw scheiden?' De mening werd eveneens gevraagd in het ge-
val er wel kinderen thuis waren. De antwoorden zijn weergegeven in tabel 2.5.

Tabel 2.5: De opvattingen over de toelaatbaarheid van echtscheiding, steekproef van de Nederland-
se bevolking van 18 t/m 69 jaar, 1980 (N = 1038).

geen kinderen
thuis

wel kinderen
thuis

1. scheiding beter
2. scheiding ongewenst, maar begrijpelijk
3. scheiding ontoelaatbaar
4. weet niet

80
15

3
2

30
50
17

3

totaal 100% 100%

Uit deze gegevens blijkt dat er een grote tolerantie is tegenover echtscheiding
als er geen kinderen thuis zijn: 80% van de bevolking vindt echtscheiding in
dat geval beter en slechts 3% vindt het ontoelaatbaar. Bij aanwezigheid van
kinderen is de tolerantie geringer. In dat geval acht 17% echtscheiding ontoe-
laatbaar, vindt 50% het ongewenst maar begrijpelijk en vindt 30% echtschei-
ding beter.

Het verband tussen deze echtscheidingsopvattingen en de alimentatie-opvat-
tingen is vermeld in tabel 2.6.

Tabel 2.6: Het verband tussen de alimentatie-opvatting per geval en de opvatting over toelaatbaar-
heid van echtscheiding, uitgedrukt in een correlatiecoëfficiënt; steekproef van de Neder-
landse bevolking van 18 t/m 69 jaar, 1980 (N = 1038)

opvatting echtscheiding A B C D

geen kinderen thuis'
wel kinderen thuis

.06

.12
.04
.03

.05

.07
.02
.04

De samenhang tussen alimentatie-opvatting en echtscheidingsopvatting
blijkt eveneens niet sterk te zijn. Wel blijken de verbanden in de voorspelde
richting te wijzen: hoe geringer de tolerantie voor echtscheiding hoe strenger
de alimentatie-opvatting.
De opvatting over toelaatbaarheid van echtscheiding als er kinderen thuis
zijn, verklaart iets meer van het verschil in alimentatie-opvatting dan de opvat-
ting over de toelaatbaarheid van echtscheiding als er geen kinderen thuis zijn.
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Gezien de antwoordverdeling bij de toelaatbaarheid als er geen kinderen thuis
zijn (80% acht dat beter), is het niet verwonderlijk dat de correlatie met de
alimentatie-opvatting in elk der vier gevallen zo zwak is.
In geval A is de samenhang tussen alimentatie-opvatting en de toleratie te-
genover echtscheiding als er kinderen thuis zijn het sterkst (.12). In percenta-
ges uitgedrukt: van de meest tolerante groep (echtscheiding beter) is 21%
voorstander van blijvende alimentatie tegen 40% van de minst tolerante groep
(echtscheiding ontoelaatbaar). Zie verder bijlage 2.6.
Ook wanneer we, rekening houdend met de tolerantie ten opzichte van echt-
scheiding, het verband bepalen tussen de huwelijkspvatting en de opvatting
over de duur van de alimentatiebetaling, dan zien we over het algemeen zeer
zwakke samenhangen (zie bijlage 2.7). Met andere woorden: de opvatting over
toelaatbaarheid van echtscheiding voegt weinig toe aan de verklaringskracht
van de huwelijksopvatting. Behalve in geval A bij degenen die tolerant staan
tegenover echtscheiding wanneer er kinderen zijn. Bij gehuwden is dit ver-
band iets sterker. Wanneer we onderscheid maken naar geslacht, dan blijkt
dit verband vooral bij vrouwen.
Om een beter inzicht te krijgen in de eventuele samenhang tussen bovenbe-
schreven opvattingen en de alimentatie-opvattingen, zijn diverse nadere
analyses uitgevoerd. Allereerst is met behulp van een discriminantanalyse na-
gegaan in hoeverre de groep die vindt dat geen alimentatie betaald behoeft te
worden op grond van de genoemde opvattingen is te onderscheiden van de
groep die meent dat wel alimentatie moet worden betaald (dus 'tijdelijk' en
'blijvend' tezamen). In een discriminantanalyse wordt gezocht naar een opti-
male scheiding van de groepen, waarbij rekening wordt gehouden met de on-
derlinge relaties tussen de variabelen. Voorts wordt verondersteld dat de ver-
banden rechtlijnig zijn. Een handig criterium voor het onderscheidend vermo-
gen is het percentage goed 'voorspelde' analyse-eenheden. Deze percentages
zijn voor alle vier gevallen weergegeven in tabel 2.7, telkens afzonderlijk voor
de groep die `geen' en de groep die 'wel' alimentatie verkiest, en voor het
totaal.
In de analyses zijn telkens de volgende vier variabelen betrokken: 1. moderni-
teit in huwelijk en gezin, 2. behoud zelfstandigheid in relatie, 3. houding tegen-
over echtscheiding als er kinderen thuis zijn en 4. houding tegenover emanci-
patie van de vrouw, en bovendien de variabele geslacht. De schaal egalitaire
rol man en vrouw is buiten de analyses gelaten omdat hij in sterke mate een
doublure vormde van de schaal moderniteit in huwelijk en gezin (r=.69); de
houding tegenover echtscheiding als er geen kinderen thuis zijn is buiten be-
schouwing gelaten vanwege de zwakke samenhang met de alimentatie-opvat-
ting en bovendien omdat hij niet zo relevant is in de drie gevallen waar wel
sprake is van thuiswonende kinderen.
Bij geval B (geen kinderen) is de laatste schaal echter wel opgenomen in
plaats van de echtscheidingsopvatting als er wel kinderen zijn.

Tabel 2.7: Het predictieresultaat met betrekking tot de alimentatie-opvatting (geen versus wel) op
basis van een discriminantanalyse met de vier' attitudeschalen' omtrent huwelijk, echt-
scheiding en emancipatie en geslacht, steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18
t/m 69 jaar, 1980 (N = 1038)

% goed 'voorspeld'

geen wel totaal

geval A 65 59 60')
geval B 58 49 52')
geval C 51 52 52')
geval D 49 53 52*)

niet significant op vijf procentsniveau

Uit deze analyse blijkt dat de gemeten opvattingen over huwelijksrelaties en
echtscheiding nauwelijks enige samenhang vertonen met de alimentatie-
opvattingen. Voor hoogstens 60% van de ondervraagden kan de alimentatie-
opvatting goed worden afgeleid uit de opvattingen omtrent huwelijk, echt-
scheiding en emancipatie. De categorie die zich het beste laat voorspellen is
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'geen alimentatie' in geval A (65% goed voorspeld). Deze categorie bevat rela-
tief veel personen met een naar verhouding moderne huwelijksopvatting die
daarentegen relatief afwijzend staan tegenover echtscheiding als er kinderen
thuis zijn.
Vervolgens is op dezelfde wijze nagegaan of degenen die 'tijdelijk' en 'blij-
vend' alimentatie verkiezen op grond van de opvattingen over huwelijk en
echtscheiding goed van elkaar zijn te onderscheiden. Hiervan blijkt slechts in
geringe mate sprake te zijn, zoals uit tabel 2.8 valt af te lezen.

Tabel 2.8: Het predictieresultaat met betrekking tot de alimentatie-opvatting (tijdelijk versus blij-
vend) op basis van een discriminantanalyse met geslacht en vier'attitudeschalen' om-
trent huwelijk, echtscheiding, emancipatie en geslacht; steekproef uit de Nederlandse
bevolking van 18,tlm 69 jaar, 1980.

% goed voorspeld

tijdelijk blijvend totaal

geval A 58 56 57
geval B 63 61 62
geval C 61 53 59
geval D 50 54 52')

niet significant op vijf procentsniveau

Met de hiervoor beschreven analyses kan men alleen aan het licht brengen of
sprake is van rechtlijnige verbanden: hoe traditioneler de huwelijksopvatting
hoe strenger de alimentatie-opvatting, e.d.. Het is denkbaar dat sprake is van
anderssoortige verbanden, bv. dat extreem 'modernen' en extreem 'traditione-
len' allen meer voor een 'tijdelijke' alimentatie zijn dan degenen wier huwe-
lijksopvatting meer in het midden ligt. Om dit soort verbanden op te sporen is
de HOMALS-techniek gebruikt (voor een toelichting zie bijlage 1). De uitge-
voerde HOMALS-analyses brachten in geen van de vier gevallen sterkere ver-
banden aan het licht tussen de alimentatie-opvatting en de opvattingen over
huwelijk, echtscheiding en emancipatie. Op bijlage 2.8 zijn de resultaten ge-
presenteerd met betrekking tot geval A.
Uit de gegevens in tabel 2.7 blijkt overigens dat de diverse opvattingen over
huwelijk, echtscheiding en emancipatie onderling wel een vrij sterke samen-
hang vertonen. De richting van het verband is zoals men zou verwachten, zo
blijkt bij inspectie van de grafische weergave van de resultaten (hier niet opge-
nomen): naarmate de huwelijksopvatting moderner is, is de tolerantie tegen-
over echtscheiding groter en staat men positiever tegenover vrouwenemanci-
patie.

Concluderend kan worden gesteld dat de alimentatie-opvatting slechts in
beperkte mate verband houdt met opvattingen over het huwelijk, over de mate
van zelfstandigheid in een (huwelijks)relatie, over de rol van man en vrouw en
over de toelaatbaarheid van echtscheiding en de houding ten opzichte van de
emancipatie van de vrouw. Bij gehuwden blijken de samenhangen over het ge-
heel genomen sterker, maar niet zodanig dat van een heel ander beeld kan
worden gesproken.
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3 De alimentatie-opvatting tegen de
achtergrond van de eigen huwelijks-
relatie en de rolverdeling daarbinnen

In dit hoofdstuk komt de vraag aan de orde of de verschillen in alimentatie-
opvatting verband houden met verschillen in de feitelijke rolverdeling binnen
de eigen huwelijksrelatie en met verschillen in waardering van de eigen huwe-
lijksrelatie (1).
Met betrekking tot de feitelijke rolverdeling is de veronderstelling dat de
alimentatie-opvatting strenger is naarmate de feitelijke rolverdeling binnen
het huwelijk traditioneler is. In het bijzonder onder de vrouwen die geen baan
hebben of hebben gehad, zal de alimentatie-opvatting relatief streng zijn. We
gaan eerst op dit deel van de vraagstelling in.
Om een beeld te krijgen van de feitelijke rolverdeling tussen de partners is de
respondenten gevraagd aan te geven hoe, afgezien van eventuele hulp in de
huishouding, de taakverdeling tussen hen was voor wat betreft bezigheden
als schoonmaken, koken, wassen en afwassen. Vervolgens is gevraagd hoe
de taakverdeling was bij de dagelijkse zorg voor de kinderen. De resultaten
met betrekking tot de gehuwden zijn vermeld in tabel 3.1.

Tabel 3.1: De taakverdeling wat betreft de huishouding en de dagelijkse zorg voor de kinderen bij
een steekproef van gehuwden van 18 t/m 69 jaar, 1980.

vrouw doet (bijna) alles
vrouw doet meer dan man
beiden doen evenveel
man doet meer dan vrouw
man doet (bijna) alles

huishouding kinderen

53% 41%
28% 33%
17% 25%

1% 0%

1% 1%

totaal 100% = 770 100% = 540

Uit deze gegevens blijkt dat de rolverdeling in de overgrote meerderheid van
de huwelijken zo is dat de huishoudelijke en verzorgende en opvoedende ta-
ken vrijwel uitsluitend of grotendeels door de vrouw worden verricht. In 17%
van de huwelijken zijn de taken wat betreft de huishouding gelijk verdeeld tus-
sen man en vrouw; aan de dagelijkse zorg voor de kinderen wordt in 25% van
de gevallen door man en vrouw evenveel gedaan. Deze uitkomsten komen
overeen met die van andere onderzoeken (2). Waar het ons hier om gaat is te
zien of de feitelijke rolverdeling in het eigen huwelijk verband houdt met de op-
vatting over de alimentatieplicht. We vergelijken daartoe de meningen van de
respondenten die zeiden dat de betreffende taken vrijwel geheel of groten-
deels door de vrouw werden verricht met die van de respondenten die zeiden
dat man en vrouw het werk gelijk verdeelden. Het resultaat is weergegeven
in tabel 3.2.
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Tabel 3.2: Het verband tussen de alimentatie-opvatting in geval A en de feitelijke taakverdeling wat
betreft de huishouding en de dagelijkse zorg voor de kinderen; steekproef van gehuwden
van 18 t/m 69 jaar; 1980.

alimentatie-opvatting

taakverdeling geen tijdelijk blijvend totaal

huishouding:
vrouw alles of meeste
man en vrouw evenveel

zorg voor de kinderen:
vrouw alles of meeste
man en vrouw evenveel

4% 68% 28% 100%
3% 65% 32% 100%

3% 70% 27% 100%
5% 64% 31% 100%

We zien dat het in het algemeen voor de alimentatie-opvatting weinig of geen
verschil maakt hoe men in het eigen huwelijk de taken onderling heeft ver-
deeld: of men nu een traditionele taakverdeling aanhoudt of niet, in het alge-
meen zijn de opvattingen over de gewenste alimentatieregeling in geval A vrij-
wel gelijk verdeeld.
Voor de leesbaarheid is in tabel 3.2 alleen de'alimentatie-opvatting voor geval
A vermeld. In de overige gevallen is het beeld niet wezenlijk anders. De enkel-
voudigee correlatiecoëfficiënten blijken dan ook alle statistisch niet signifi-
cant te zijn. Het meest opvallende is dat in geval C het percentage responden-
ten dat een blijvende alimentatie verkiest iets hoger is als in het eigen huwe-
lijk een traditionele rolverdeling wordt aangehouden dan bij een gelijke verde-
ling van de taken tussen man en vrouw.'De verschillen zijn echter gering
(respectievelijk 17 en 14% voor blijvend).

Een ander aspect van de rolverdeling in het huwelijk is de beroepsarbeid van
de gehuwde vrouw. We veronderstelden dat gehuwde vrouwen die geen baan
.hebben of hebben gehad in het algemeen een strengere alimentatie-opvatting
hebben dan gehuwde vrouwen die wel een baan hebben (gehad).
Allereerst hebben we de opvattingen van de vrouwen die vóór hun huwelijk
een baan hadden vergeleken met die'waarvoor dat niet geldt. De verschillen
bleken erg klein te zijn (bv. respectievelijk 4 en 3% geen en respectievelijk 33
tegenover 29% blijvend bij A).
Vervolgens is een vergelijking getroffen tussen de vrouwen met en zonder
baan op het moment van ondervraging (dus tijdens het huwelijk), waarbij de-
genen met full-time en part-time banen zijn onderscheiden: De antwoorden
voor geval A en geval C zijn weergegeven in tabel 3.3. Geval C is in dit geval
ook vermeld omdat het daarin gaat om een gehuwde vrouw die part-time werkt
tijdens haar huwelijk.

Tabel 3.3: Het verband tussen de alimentatie-opvatting en het verrichten van beroepsarbeid op het
moment van ondervraging bij een steekproef van gehuwde vrouwen van 18 t/m 65 jaar;
1980.

waarvan alimentatie-opvatting:

A c
aantal

respon-
denten

geen tijde-
lijk

blij-
vend

geen tijde-
lijk

blij-
vend

1. fulltime baan 28 18% 46% 36% 18% 71% 11%
2. parttime baan 98 3% 59% 38% 11% 69% . 20%
3. geen baan 226 3% 67% 30% 7% 74% 19%

Overeenkomstig de verwachting vinden gehuwde vrouwen die geen full-time
baan hebben vaker dat alimentatie betaald dient te worden dan vrouwen die
wel. een full-time baan hebben. (respectievelijk 97 tegen 82% in geval A en 93
tegen 82% in geval C wel alimentatie). De overige verschillen blijken sta-
tistisch niet significant. .
Het aantal gehuwde vrouwen met een full-time baan is in deze steekproef erg
klein. Dit aantal vormt kwantitatief gezien overigens een redelijk goede af-
spiegeling van de werkelijkheid (3).
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Een ander aspect dat verondersteld werd verband te houden met de alimenta-
tieopvàtting was de waardering van de eigen huwelijksrelatie. Is het zo dat
men naarmate men de eigen relatie positiever beleeft, een alimentatieplicht
dwingender aanwezig acht (dus een strengere alimenatieopvatting heeft)?
Voorts is interessant of in dit opzicht verschil tussen mannen en vrouwen
bestaat.
De vraag naar de beleving van de eigen huwelijksrelatie is mogelijk door velen
als wat te intiem ervaren. Toch is deze vraag slechts door twee gehuwden
(mannen) niet beantwoord. In het geheel gaf 73% van de gehuwden te kennen
dat de relatie goed was en dat er weinig of niets te verbeteren viel, 25% dat er
wel het één en ander beter zou kunnen en 2,5% (19 personen) dat het één en
ander veel beter zou kunnen. Voor mannen en vrouwen maakte dit bijna geen
verschil (4).
Bij bestudering van de gegevens blijkt dat alleen de groep met een slechte re-
latie - bestaande uit 19 personen - een wat afwijkend antwoordpatroon te
zien geeft. In de gevallen A, C en D geven zij relatief vaker de voorkeur aan een
blijvende alimentatie in vergelijking met degenen wier relatie goed of middel-
matig is; in geval B heeft bij hen een tijdelijke alimentatie relatief vaak de
voorkeur, terwijl zij vooral bij geen en blijvend wat lager scoren. Gezien het
kleine aantal respondenten dat te kennen gaf dat het huwelijk niet zo best
was moeten deze gegevens met grote voorzichtigheid worden geïnterpreteerd
(zie bijlage 3.1).
Voor een onderverdeling naar geslacht is het aantal gehuwden met een
slechte relatie te klein om betekenisvolle uitkomsten op te leveren. Wel is ver-
meldenswaard dat de relatief sterke voorkeur voor een blijvende alimentatie
bij een slechte relatie in geval D alleen bij de groep vrouwen is terug te vinden,
terwijl het merendeel van de mannen met een slechte relatie in dat geval aan
een tijdelijke alimentatie de voorkeur geeft. In de overige drie gevallen is de
tendens voor de voorkeur, gelet op de aard van de relatie, voor mannen en
vrouwen wel gelijk.
Eén en ander vormt een aanwijzing dat de kwaliteit van de eigen relatie van in-
vloed is op de alimentatie-opvatting en dat die invloed bij mannen en vrouwen
in sommige gevallen tegengesteld is.
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Het verband tussen de alimentatie-
opvatting en diverse, persoonskenmerken

In het interimrapport is reeds uitvoerig aandacht besteed aan de verdeling van
dé alimentatie-opvattingen naar een aantal persoonskenmerken. Achtereen-
volgens kwamen aan de orde: geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, welstands-
niveau, urbanisatiegraad van de woonplaats, regio, godsdienstige overtuiging
en politieke voorkeur. De belangrijkste uitkomsten waren:

a) dat de opvattingen bij mannen en vrouwen vrijwel gelijk verdeeld waren, zij
het dat de voorkeur van gehuwde vrouwen sterker tendeert naar blijvende
alimentatie dan die van gehuwde mannen;

b) dat van de 18- tot 24-jarigen relatief velen voorstander van een blijvende ali-
mentatie zijn en van de 25- tot 35-jarigen relatief velen van een tijdelijke
alimentatie;

c) dat men in het Westen van ons land relatief weinig voorstander is van een
blijvende alimentatie;

d) dat van degenen die tot een godsdienstige of levensbeschouwelijke groe-
pering behoren relatief veel voorstander zijn van een blijvende alimentatie;

e) dat van de aanhangers van het CDA relatief velen zich voorstander tonen
van een blijvende alimentatie, in tegenstelling tot de aanhangers van D'66
die een relatief sterke voorkeur voor een tijdelijke alimentatie hebben;

f) dat de voorkeur voor een blijvende alimentatie afneemt naarmate men va-
ker van burgerlijke staat is veranderd: ongehuwden zijn vaker voor een blij-
vende alimentatie dan gehuwden en gehuwden vaker dan ooit-geschei-
denen. Van de ooit-gescheidenen zijn relatief velen voorstander van geen
alimentatie, hoewel ook bij hen, net als voor alle onderscheiden deelgroe-
pen, de meerderheid voorstander is van een tijdelijke alimentatie.

Verder waren hier en daar wat zwakke verbanden te bespeuren met wel-
standsniveau en urbanisatiegraad.

De geconstateerde verschillen waren, zoals gezegd, niet erg groot. In de hier
te bespreken analyses hebben we getracht te achterhalen of deze persoons-
kenmerken meer van de verschillen in alimentatie-opvatting verklaren wan-
neer rekening wordt gehouden met de onderlinge relaties tussen de verschil-
lende kenmerken. Allereerst zijn daartoe, net als bij de huwelijks-, echtschei-
dings- en emancipatieopvattingen discriminantanalyses uitgevoerd. Van de
resultaten van deze berekeningen zijn de percentages goed 'voorspelde'
analyse-eenheden in tabel 4.1 vermeld. Zij vormen zoals gezegd een maat voor
het onderscheidend vermogen van de kenmerken (variabelen) die in de bereke-
ning zijn opgenomen.
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Tabel 4.1: Het predictieresultaat met betrekking tot de alimentatie-opvatting op basis van discrimi-
nantanalyses met persoonskenmerken; steekproef van de Nederlandse bevolking van 18
tlm 69 jaar, 1980 (N = 1038)

% goed voorspeld

geen versus wel tijdelijk versus
alimentatie blijvend alimentatie

geval A 67') 62
geval B 61 58')
geval C 62 62
geval D 64') 54')

') niet significant op vijf procentsniveau

Hoewel deze percentages over het algemeen iets hoger liggen dan bij de op-
vattingen over huwelijk, echtscheiding en emancipatie (zie hoofdstuk 2) zijn zij
niet erg hoog te noemen. De persoonskenmerken blijken tezamen slechts wei-
nig te verklaren van het verschil in alimentatie-opvatting. Dat blijkt eveneens
uit de resultaten van de HOMALS. (zie bijlage 4.1)

Voorzover de alimentatie-opvatting zich wel uit de persoonskenmerken laat
verklaren leveren de uitgevoerde analyses weinig nieuwe inzichten op ten op-
zichte van de resultaten die in het interimverslag zijn vermeld en die hiervoor
kort zijn weergegeven.
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5 Het verband tussen de alimentatie-
opvatting, feitelijke omstandigheden en
andere factoren

Uit het feit dat de antwoordpatronen per echtscheidingsgeval verschillen kan
worden afgeleid dat de opvatting over de meest gewenste alimentatievorm
(geen, tijdelijk of blijvend) vrij sterk afhangt van de omstandigheden van de
scheidenden. Zo loopt het percentage Nederlanders dat er de voorkeur aan
geeft geen alimentatieplicht op te leggen, uiteen van ruim 3 bij A tot 24 bij B.
Het enige verschil tussen A en B is dat er bij A wel kinderen zijn betrokken en
bij B niet. Het feit dat er geen kinderen zijn verklaart dus dit verschil in voor-
keur voor geen alimentatie van de respondenten. Het percentage responden-
ten dat een voorkeur voor blijvende alimentatie heeft bij A verschilt daaren-
tegen niet zo sterk van dat bij B (respectievelijk 29 en 21 %).
De voorkeur voor blijvende alimentatie verschilt het sterkst tussen het geval C
en D (respectievelijk 14 en 40% voor blijvend). De gevallen C en D verschillen
in meer dan één opzicht van elkaar en wel in huwelijksduur, leeftijd van de kin-
deren en de vrouw, beroepsopleiding van de vrouw en het verrichten van be-
taalde arbeid door de vrouw tijdens haar huwelijk.
Om nader inzicht te kunnen krijgen in de achtergronden van deze verschillen
in alimentatie-opvatting die wij verwachtten te zullen vinden, zijn in het onder-
zoek een aantal vragen opgenomen die specifiek op de alimentatie betrekking
hebben. Het betreft onder meer de vraag welke factoren men belangrijk acht
voor de beslissing of alimentatie dient te worden opgelegd. De respondenten
werd gevraagd dit aan te geven voor zeven factoren die in tabel 5.1 zijn te vin-
den. In die tabel zijn ook de antwoorden op deze vragen samengevat.

Tabel 5.1: Het belang van een aantal factoren voor de beslissing of alimentatie zal moeten worden
betaald volgens een steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar, 1980
(N = 1038)

(zeer) belangrijk,
1. dat de vrouw onbezorgd de kinderen moet kunnen opvoeden 96%
2. of de vrouw een geschikte baan kan vinden 87%
3. -hoe oud de kinderen zijn 85%
4. hoe oud de vrouw is 74%
5. hoe het gedrag van de man ten opzichte van de vrouw tijdens het huwelijk is geweest 49%
6. hoe het gedrag van de vrouw ten opzichte van de man tijdens het huwelijk is geweest 48%
7. hoe lang het huwelijk heeft geduurd 27%

We zien dat 96% van de respondenten het voor de beslissing over de alimenta-
tie belangrijk of zeer belangrijk vindt dat, de vrouw onbezorgd de kinderen
moet kunnen opvoeden. Zo'n vier procent vindt dat dus niet belangrijk. Voorts
is volgens de meesten (erg) belangrijk met het oog op de beslissing over de ali-
mentatie of de vrouw een geschikte baan kan vinden, hoe oud de kinderen zijn
en hoe oud de vrouw is. De duur van het huwelijk is daarentegen slechts vol-
gens 27% een belangrijke factor. Over de vraag of bij de beslissing rekening
moet worden gehouden met het gedrag van man en vrouw ten opzichte van
elkaar zijn de meningen gelijk verdeeld, voor circa 50% is dit belangrijk. Dit
geldt in gelijke mate voor mannen, als voor vrouwen. Het gaat hier in feite om
de betekenis van de schuldvraag.
De alimentatie-opvatting blijkt geen verband te houden met de laatste twee
factoren, dus met de betekenis die men met het oog op de alimentatiebeslis-
sing toekent aan de schuldvraag. Dat was ook niet te verwachten omdat geen
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informatie over eventuele schuld was gegeven. Men zou hoogstens kunnen
verwachten dat zij die de schuldvraag belangrijk achtten, hadden geantwoord
dat het hen onmogelijk was een voorkeur voor een alimentatieregeling uit te
spreken op basis van de verschafte gegevens over de vier gevallen. Zij hebben
dat evenwel veelal toch gedaan.
De overige vijf factoren - waarover veel informatie was verschaft - blijken
elk afzonderlijk wel een redelijke samenhang te vertonen met de alimentatie-
opvatting, al geldt dat bepaald niet voor elke variabele in eik geval. De
hoogste correlatiecoëfficiënt geeft de factor 'de vrouw moet onbezorgd de
kinderen kunnen opvoeden' (-.20). Het leek daarom interessant te bekijken in
hoeverre deze vijf variabelen tezamen de verschillen in alimentatie-opvatting
`verklaren'. Daartoe zijn weer discriminantanalyses uitgevoerd. Het resultaat
in de vorm van percentages goed voorspelde analyse-eenheden is te vinden in
tabel 5.2. Bij geval B zijn de twee factoren die op de (daar niet aanwezige) kin-
deren betrekking hebben, buiten beschouwing gelaten.

Tabel-5.2: Het predictieresultaat met betrekking tot de alimentatie-opvatting op basis van discrimi-
nantanalyses met de relevantie van vijf beslissingsfactoren; steekproef uit de Neder-
landse bevolking van 18 t/m 69 jaar, 1980 (N = 1038)

goed voorspeld

geen versus wel tijdelijk versus
alimentatie blijvend alimentatie

geval A 79 58
geval B 62') 64
geval C 72 76')
geval D 74 52

') niet significant op vijf procentsniveau

Het blijkt dat het verschil in opvatting wel of niet alimentatie redelijk goed is
te voorspellen op basis van het belang dat aan deze vijf variabelen wordt ge-
hecht, behalve in geval B (geen kinderen). De groepen die tijdelijk respectieve-
lijk blijvend alimentatie voorstaan laten zich evenwel minder goed onderschei-
den met behulp van deze variabelen.
Voorzover op basis van deze vijf variabelen de voorstanders van tijdelijke ver-
sus blijvende alimentatie van elkaar vallen te onderscheiden, komt dat voor-
namelijk door het feit dat van degenen die vóór tijdelijke alimentatie zijn, rela-
tief.velen de beslissing over alimentatie willen laten afhangen van de leeftijd
van de kinderen en in geval er geen kinderen zijn van de leeftijd van de vrouw
(zie bijlagen 5.1 en 5.2).
Eén en ander leidt tot de conclusie dat de opvatting over de alimentatieplicht
(geen, tijdelijk of blijvend) meer afhankelijk is van de feitelijke omstandighe-
den op het moment van de scheiding, zoals de aanwezigheid van kinderen die
moeten worden verzorgd en de mogelijkheden voor de vrouw om een baan te
vinden, dan van de opvattingen over de rolverdeling binnen net huwelijk e.d.
Dit bleek ook reeds uit het feit dat de opvatting over de alimentatieregeling
met de meeste voorkeur verschilt per geval.
Nauw verwant met de vraag of men met het oog op de beslissing over alimen-
tatie voor de ex-vrouw van belang vindt of de vrouw een geschikte baan kan
vinden is de vraag of men het belangrijk vindt dat een gescheiden vrouw
streeft naar financiële onafhankelijkheid. Om de opvatting over dit laatste
vast te stellen is de respondenten gevraagd hoe zij stonden tegenover de uit-
spraak-`Na de echtscheiding moet de vrouw proberen zo spoedig mogelijk
zelfstandig in haar levensonderhoud te voorzien'. Driekwart van de onder-
vraagden was het hiermee'eens, zowel bij de mannen als bij de vrouwen (1).
Deze variabele vertoont in elk van de gevallen een redelijke samenhang met
de alimentatie-opvatting. De correlatiecoëfficiënten bedragen in de vier geval-
len respectievelijk.18, .15, .13 en .17. Overigens blijkt van degenen die van me-
ning zijn dat de vrouw zo snel mogelijk zelf in haar onderhoud dient te voor-
zien toch nog 26% voorstander te zijn van een blijvende alimentatie (geval A).
Kennelijk bedoelen deze mensen aan te geven dat, wanneer ondanks krach-
tige pogingen de vrouw er niet in slaagt voldoende eigen inkomsten te verwer-
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ven, de alimentatie uiteindelijk toch blijvend zou moeten kunnen worden.
In dit verband is interessant te vermelden dat de overgrote meerderheid (75%)
van de respondenten het als een taak van de gemeenschap ziet - om bv. via
de bijstand - in het onderhoud van de vrouw te voorzien wanneer de mogelijk-
heid van een blijvende alimentatie is uitgesloten doordat is bepaald dat de
vrouw niet langer dan bv. 5 jaar of 10 jaar alimentatie ontvangt en zij na die 5
of 10 jaar niet in staat is zelf (genoeg) geld te verdienen om in haar onderhoud
te voorzien. Volgens 11 % van de respondenten moeten alle gescheidenen sa-
men hiervoor zorgen (via een soort fonds voor gescheiden mensen) en volgens
6% alle gehuwden samen (via een soort gehuwdenverzekering), 1% ziet hier
een taak voor haar familie en 3% vindt het desondanks de plicht van de ex-
man de vrouw levensonderhoud te verschaffen (zie voor nadere gegevens bij-
lage 5.3).

Alle tot nu toe besproken factoren verklaren slechts een klein deel van de ver-
schillen in alimentatie-opvatting. De vraag of er belangrijke verklarende varia-
belen zijn te vinden blijft ons bezighouden. Er wordt wel beweerd dat degenen
die bekend zijn met alimentatie- en echtscheidingsproblemen hier duidelijk
andere opvattingen over zullen hebben dan anderen. Daarbij denkt men in de
eerste plaats aan mensen die zelf ooit gescheiden zijn. Over hun opvattingen
hebben wij reeds in het interimverslag gerapporteerd. Zij gaven inderdaad een
wat ander antwoordpatroon te zien dan de rest van de bevolking, hoewel niet
volstrekt anders. In het kort komt het er op neer dat mensen met echtschei-
dingservaring relatief meer voorstander zijn van geen of tijdelijke alimentatie
in vergelijking met de rest van de bevolking. In een volgend hoofdstuk gaan wij
nader in op deze groep gescheidenen, waarbij onder andere ervaring met beta-
len en ontvangen van alimentatie aan de orde komt.
Overigens kan de verklaring voor de verschillen in alimentatie-opvatting in de
bevolking, waar we hier naar zoeken, niet worden toegeschreven aan het al
dan niet hebben van echtscheidingservaring. Gezien het kleine aantal ooit-ge-
scheidenen in deze steekproef (34) is nauwelijks anders te verwachten.
Hier stellen we de vraag aan de orde of het al dan niet bekend zijn met alimen-
tatie- en echtscheidingsproblemen in het algemeen van invloed is op de
alimentatie-opvatting. Een drietal gegevens zijn in dit verband interessant.
Ten eerste of men in de kring van familie, vrienden en bekenden gescheiden
mensen heeft waar men mee omgaat, of de eigen ouders gescheiden zijn en of
men er wel eens over heeft nagedacht of men zelf of de partner bij echtschei-
ding recht zou hebben op alimentatie. Deze laatste vraag is alleen gesteld aan
gehuwden. Het verband tussen deze variabelen én de alimentatie-opvatting in
geval A is weergegeven in tabel 5.3. We bespreken hierna tevens de alimen-
tatie-opvattingen bij B, C en D.

Tabel 5.3: Het verband tussen de alimentatie-opvatting in geval A en de bekendheid met alimen-
tatie- en echtscheidingsproblematiek; steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18
t/m 69 jaar; 1980.

aantal waarvan alimentatie-opvatting
respon-
denten geen, tijdelijk blijvend

1. gaat u om met gescheiden
mensen

ja 478 4% - 70% 26%
neen 559 3 65 32

2. ouders gescheiden
ja 33 9 72 19
neen 1004 3 67 30

3. ooit eerder nagedacht over
alimentatieplicht')

ja 132 4 73 23
neen 646 4 67 29

totaal Nederlandse bevolking 1038 4 65 31

') alleen weergegeven voor gehuwden.
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Ongeveer de helft van de respondenten blijkt in de familie- en kennissenkring
gescheiden mensen te hebben waar men mee omgaat.
Deze groep blijkt in het algemeen een- iets mildere alimentatie-opvatting te
hebben dan de groep mensen die geen contact heeft met gescheiden mensen,
dat wil zeggen dat degenen 'met contact' wat minder voorstander zijn van een
blijvende alimentatie (resp. 26 versus 32% bij A en 18 versus 27% bij B). Maakt
men een opsplitsing naar geslacht dan blijkt deze samenhang bij de vrouwen
evidenter dan bij de mannen. Ook in geval C blijken vrouwen die omgaan met
gescheiden mensen wat minder voorkeur te geven aan blijvende alimentatie
dan vrouwen die niet met gescheiden mensen omgaan (14 tegen 21 %). Bij de
mannen in deze steekproef ligt deze verdeling bij geval C gelijk. In geval D zijn
zowel onder mannen als onder vrouwen met en zonder contact met gescheide-
nen de meningen over de alimentatieplicht gelijk verdeeld.
Binnen de kleine groep (32 respondenten) wier ouders gescheiden zijn valt
eveneens een tendens waar te nemen tot een wat mildere alimentatie-opvat-
ting. Opvallend is dat nu alleen in geval D van statistische significante ver-
schillen sprake is: degenen met gescheiden ouders zijn bij D duidelijk minder
voorstander van blijvende en meer voor tijdelijk of geen alimentatie dan dege-
nen wier ouders niet gescheiden zijn (voorstander van blijvende alimentatie
is respectievelijk 27 en 42%). Gezien de kleine aantallen is een uitsplitsing
naar geslacht niet zinvol.
Een indicatie voor de betrokkenheid bij of bekendheid met de alimentatiepro-
blematiek is voorts het feit of men ooit heeft nagedacht over de vraag of men
zelf of de partner bij echtscheiding recht zou hebben op alimentatie. Voor 132
gehuwde respondenten was dit het geval. Men zou mogen verwachten dat hun
antwoorden op de vragen over alimentatie meer overwogen zijn dan die van de
gehuwden die zeggen hier nog niet eerder bij te hebben stilgestaan. In geen
van de vier gevallen leidde dit echter tot een significant verband tussen de
alimentatie-opvatting en het feit of men ooit serieus over de alimentatieplicht
heeft nagedacht, ook niet bij een onderverdeling naar geslacht. Wel is een
lichte tendens te bespeuren tot een wat mildere alimentatie-opvatting onder
de gehuwden die op het moment van ondervraging wat meer bewust waren,
van problemen rond alimentatie.
Concluderend kan worden gesteld dat bekendheid met alimentatie- en echt-
scheidingsproblematiek slechts een geringe rol speelt bij de opvatting over de
alimentatieplicht. Het belang dat men hecht aan concrete omstandigheden
als kinderen die verzorging behoeven en de mogelijkheden van de vrouw om
een baan te vinden, leggen wat meer gewicht in de schaal.
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6 Oordeel over de huidige wettelijke
regeling en kennis van de wet

De bij dit onderzoek achterliggende vraag is of de vigerende wet voorzover het
betreft de regeling van de alimentatie voor de ex-partner na echtscheiding
moet worden aangepast aan de opvattingen over hoe deze wet zou moeten
zijn. Daarom is in het kader van dit onderzoek eveneens nagegaan of er bezwa-
ren zijn tegen de wet en zo ja, wat voor bezwaren. Om deze informatie over het
bestaan van bezwaren wat meerreliëf te geven is tevens getracht na te gaan
hoe het met de kennis van de wet op dit punt is gesteld. Is het bv. zo dat dege-
nen die bezwaren hebben goed op de hoogte zijn van de wettelijke regeling of
betekent `geen bezwaar' dat men er niet veel van weet?
Tijdens het vraaggesprek is eerst de kennis van het alimentatierecht gepeild.
Daartoe is de respondenten allereerst gevraagd om uit het hoofd te zeggen
wat hierover in de wet staat. 15% antwoordde spontaan dat de vrouw volgens
de wet geen recht heeft op alimentatie als zij zelf in haar levensonderhoud kan
voorzien; dat is correct. Daarentegen meende 14% te weten dat de vrouw vol-
gens de wet altijd alimentatie krijgt; dat is dus niet juist. 9% wist te melden
dat de rechter beslist of de vrouw alimentatie zal ontvangen, dit is juist, hoe-
wel de huwelijkspartners dit volgens de wet ook onderling bij overeenkomst
kunnen regelen. Voorts meende 4% ten onrechte dat de vrouw volgens de wet
voor een bepaalde tijd alimentatie krijgt. Er waren nog legio andere antwoor-
den die ervan getuigden dat men goed dan wel verkeerd was geïnformeerd. De
belangrijkste zijn naar onze mening hiervoor opgesomd.
De wetskennis is vervolgens wat directer gepeild door elf uitspraken voor te
leggen met het verzoek om aan te geven of deze juist (waar) zijn.
Deze uitspraken zijn met de antwoorden van de respondenten weergegeven in
tabel 6.1. De goede antwoorden zijn voorzien van een *.
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Tabel 6.1: De antwoorden op een aantal kennisvragen met betrekking tot het alimentatierecht, in
procenten; steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar, 1980 (N = 1038).

juist onjuist weet niet/
kan niet
zeggen

1. In de wet staat dat de rechter moet uitmaken of
er alimentatie betaald moet worden 83') 7 10

2. In de wet staat dat in ieder geval alimentatie
moet worden betaald als de vrouw voor de kin-
deren moet zorgen 81 10') 9

3. In de wet staat dat alleen alimentatie betaald
hoeft te worden aan de vrouw als zij niet zelf in
haar levensonderhoud kan voorzien 60') 22 18

4. In de wet staat dat de man in ieder geval geen
alimentatie hoeft te betalen als de vrouw schuld
heeft aan het mislukken van het huwelijk 26 50*) 24

5. In de wet staat dat de man in ieder geval wel ali-
mentatie moet betalen als hij schuld heeft aan
het mislukken van het huwelijk 45 37') 18

6. In de wet staat dat man en vrouw samen kunnen
afspreken of er alimentatie betaald wordt 54*) 27 19

7. Wanneer een gescheiden vrouw hertrouwt, of
met een andere partner gaat samenwonen, hoeft
haar ex-man geen alimentatie meer te betalen
volgens de wet. 7*) 5 8

8. Wanneer een gescheiden man hertrouwt, of met
een andere partner gaat samenwonen, hoeft hij
geen alimentatie meer te betalen aan zijn ex-
vrouw volgens de wet. 3 5*) 2

9. De alimentatie die de man aan zijn ex-vrouw
moet betalen, duurt in ieder geval nooit langer
dan het huwelijk heeft geduurd volgens de wet. 4 69') 27

10. Als er geen kinderen zijn, krijgt een vrouw
slechts voor een aantal jaren een overbruggings-
alimentatie volgens de wet. 28 36') 36

11. De rechter kan bepalen dat alimentatie alleen
maar voor een bepaald aantal jaren moet wor-
den betaald. 67*). 13 20

') goede antwoord

De uitspraken 1 en 6 betreffen de wijze waarop een alimentatieregeling tot
stand komt. Daaruit blijkt dat 83% van de Nederlanders weet dat de rechter
moet uitmaken of er alimentatie moeten worden betaald. Dat geldt overigens
alleen wanneer de rechter daartoe een verzoek of een vordering wordt voor-
gelegd. De echtgenoten kunnen nl. ook onderling afspreken of er al dan niet
alimentatie betaald wordt, zonder tussenkomst van de rechter. Van die moge-
lijkheid blijkt slechts 54% van de Nederlanders op de hoogte te zijn.
Wat betreft de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil de rechter een ali-
mentatieverplichting kunnen opleggen weet 60% dat dat volgens de wet al-
leen kan als de vrouw niet zelf in haar levensonderhoud kan voorzien; 81%
denkt daarentegen ten onrechte dat de vrouw in ieder geval recht heeft op ali-
mentatie, als zij voor de kinderen moet zorgen. Hoewel steeds expliciet is ge-
zegd dat het over alimentatie voor de vrouw ging is men hier mogelijk toch in
de war met alimentatie voor de kinderen. Aannemelijker is evenwel dat men
hierover inderdaad een verkeerd idee heeft, omdat het er in de praktijk vaak op
neer komt dat een gescheiden vrouw die de kinderen krijgt toegewezen door
de rechter ook recht op alimentatie voor haar zelf wordt toegekend.
Over het feit dat een gescheiden vrouw die hertrouwt of met een andere part-
ner gaat samenwonen geen recht meer heeft op alimentatie van haar ex-man
is voorts 77% goed geïnformeerd; 75% is er van op de hoogte dat voor een ge-
scheiden man die hertrouwt of met een andere partner gaat samenwonen de
alimentatieplicht volgens de wet niet automatisch vervalt. Dat de huwelijks-
duur volgens de wet geen rol speelt bij het bepalen van de alimentatieduur
weet 69% en dat in de wet niet wordt gesproken over een overbruggingsali-
mentatie voor een aantal jaren als er geen kinderen zijn weet 36% (28% denkt

24



dat dit wel het geval is) en dat de rechter volgens de wet kan bepalen dat ali-
mentatie alleen voor een bepaald aantal jaren moet worden betaald weet 67%
(13% denkt de rechter dat niet kan doen en 20% zegt dit niet te weten).
Resten nog de twee kennisvragen over de schuldvraag, die zoals gezegd sinds
1971 in principe volgens de wet geen rol meer speelt bij de beslissing over de
vraag of alimentatie betaald dient te worden. 45% van de Nederlanders denkt
ten onrechte dat in de wet staat dat de man in ieder geval alimentatie aan zijn
ex-vrouw moet betalen als hij schuld heeft aan het mislukken van het huwe-
lijk. Daarnaast denkt 26% dat in de wet staat dat de man in ieder geval geen
alimentatie hoeft te betalen als de vrouw schuld heeft aan het mislukken van
het huwelijk (37 respectievelijk 50% is goed geïnformeerd over het feit dat de
eventuele schuld van de man respectievelijk de vrouw geen,rol speelt).
Men zou kunnen stellen dat de bevolking redelijk goed op de hoogte is van het
geldende alimentatierecht, zij het dat velen ten onrechte menen dat het
schuldprincipe daarbij een belangrijke rol speelt. Daarbij zij aangetekend dat
de misvatting over de betekenis van de schuld bij ouderen wat sterker is ver-
breid dan bij jongeren; dit is heel begrijpelijk omdat de schuldvraag vroeger
wel een rol speelde. Overigens blijkt de kennis over het alimentatierecht naar
geslacht, leeftijd en burgerlijke staat nauwelijks te verschillen.
Nadat de kennisvragen waren gesteld is aan de respondenten verteld hoe de
wettelijke regeling in feite is en waar dat in de praktijk in grote lijnen op neer
komt. Vervolgens is gevraagd hoe men over deze regeling denkt.
In het geheel gaf 30% van de ondervraagden te kennen één of meer bezwaren
te hebben tegen deze wettelijke regeling en de toepassing ervan. Mannen zei-
den iets vaker bezwaren te hebben dan vrouwen (respectievelijk 35.tegen
26%); verder gaven ouderen en ongehuwden relatief wat minder blijk van be-
zwaren tegen deze regeling dan jongeren respectievelijk gehuwden.
Gevraagd naar de aard van de bezwaren antwoordde 11 % van de responden-
ten (of 37% van hen die bezwaren had) dat er een tijdslimiet moest worden
gesteld. Dit was het meest gehoorde bezwaar. Verder vond 8% dat de man f i-
nancieel te veel gebonden werd, en eveneens 8% dat de schuldvraag zou moe-
ten meetellen, 6% vond dat de vrouw het geld te eenvoudig kreeg, 5% dat de
vrouw verplicht zou moeten worden om een baan te zoeken, en 1 % dat een
vrouw zonder kinderen geen alimentatie zou mogen ontvangen. Voorts vond
1 % dat alimentatie zou moeten worden afgeschaft.
Bij een uitsplitsing van degenen die deze bezwaren noemden naar geslacht,
leeftijd en burgerlijke staat vallen enkele dingen op. Zo blijkt het ontbreken
van een tijdslimiet significant meer door mannen dan door vrouwen te zijn ge-
noemd (nl. respectievelijk door 14 en 9%). Daarentegen is het bezwaar dat de
man financieel te veel gebonden raakt het veelvuldigst door vrouwen ge-
noemd (nl. door 9% van de vrouwen tegen door 6% van de mannen). Hoewel
dit laatste verschil heel goed aan toeval te wijten kan zijn, zou men eerder een
omgekeerde tendens verwachten. Verder blijken naar verhouding meer man-
nen het een bezwaar te vinden dat de schuldvraag niet meetelt dan vrouwen
(respectievelijk 11 tegen 5%). De overige bezwaren waren vrijwel gelijk ver-
deeld naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat.
Om het verband tussen wetskennis en het al dan niet hebben van bezwaren te-
gen de wet inzichtelijk te maken zijn de antwoorden op de elf kennisvragen te-
ruggebracht tot twee kennisscores. De eerste kennisscore is verkregen door
de goede antwoorden op de eerste zes vragen op te tellen; deze vormt een indi-
catie voor de mate van kennis van de factoren waarvan het tot stand komen
van een alimentatieregeling volgens de wet afhankelijk is (kennis wellgeen ali-
mentatie). De goede antwoorden op de vragen 6 t/m 11 vormen de tweede ken-
nisscore; deze geeft aan hoe het met de kennis is gesteld van de factoren
waarvan de duur van de alimentatieplicht afhankelijk is volgens de wet (ken-
nis duur alimentatie). Hoe beter men op de hoogte is hoe hoger de scores. In
tabel 6.2 zijn de gemiddelde kennisscores weergegeven van degenen die be-
zwaren tegen de huidige wettelijke regeling uiten en degenen die geen bezwa-
ren zeiden te hebben.
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Tabel 6.2: Het verband tussen wetskennis en het al dan niet hebben van bezwaren tegen de wette-
lijke regeling van de alimentatie, gemiddelde kennisscores; steekproef uit de Nederland-
se bevolking van 18 t/m 69 jaar, 1980

geen
wetskennis bezwaren bezwaren weet niet

weligeen alimentatie 3,3 2,9 2,2
duur alimentatie 3,6 3,2 2,6

Uit deze gegevens blijkt dat degenen met bezwaren gemiddeld wat beter op de
hoogte, zijn van wat er in de wet staat over de regeling van de alimentatie dan
degenen die geen bezwaren hebben. Dit geldt zowel de factoren waarvan het
tot stand komen van een alimentatieregeling afhangt, als de factoren die van
belang zijn voor de duur van de alimentatie. Erg groot is het verschil in wets-
kennis op deze punten evenwel niet. In het onderzoek over het erfrecht en in
dat over het naamrecht bleek eveneens dat bij degenen die bezwaren hadden
de wetskennis gemiddeld groter was dan bij degenen die geen bezwaren had-
den (1).
Tussen de mate van kennis van het alimentatierecht en de alimentatie-
opvatting bleek geen samenhang aantoonbaar. Gegevens hierover zijn niet in
dit verslag opgenomen.
In het onderzoek is aan de gehuwde respondenten ook de vraag gesteld hoe in
de wet de onderhoudsplicht tijdens het huwelijk is geregeld. Het leek ons inte-
ressant te zien of de ideeën hierover verband houden met de alimentatie-op-
vatting.
Het bedoelde wetsartikel luidt als volgt: `Echtgenoten zijn elkander getrouw-
heid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te
verschaffen'. (artikel 81, boek 1 BW). Dit wetsartikel geldt sinds 1957. Uit dit
artikel blijkt dat het aan de echtgenoten wordt overgelaten om uit te maken
wie de kost moet gaan verdienen. Tot 1957 was dit blijkens het Burgerlijk Wet-
boek de taak van de man.
Bijna 60% van de gehuwden weet te melden dat de wet het aan de echtgeno-
ten zelf overlaat om uit te maken wie de kost moet verdienen zoals gezien bo-.
venvermeld wetsartikel inderdaad het geval is. Eenderde van de gehuwden
denkt evenwel dat dit volgens de wet de taak van de man is, en geen enkele
respondent antwoordde dat dit volgens de wet de taak van de vrouw is. Deze
percentages liggen voor vrouwen en mannen vrijwel hetzelfde.
Degenen die denken dat het volgens de wet de taak van de man is om te voor-
zien in de kosten van het levensonderhoud van de gehuwden zullen voor een
deel aan de oude wetsbepalingen hebben gedacht. Hoe dit zij, het blijkt bij
nadere analyse niet zo dat degenen die denken dat het volgens de wet de taak
van de man is in het huwelijk te voorzien in het levensonderhoud een stren-
gere alimentatie-opvatting hebben. Of men over de onderhoudsplicht tijdens
het huwelijk nu goed of verkeerd is geïnformeerd, voor de alimentatie-opvat-
ting maakt dit in het algemeen nauwelijks of geen verschil. Alleen in geval A
zijn degenen die denken dat het de taak van de man is, relatief sterker voor-
stander van een blijvende alimentatie, ni. 34% tegen 26% van degenen die we-
ten dat echtgenoten dit zelf mogen bepalen.
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Resultaten bij de ooit-gescheidenen

7.1 Inleiding
In het voorgaande hebben wij een beschrijving gegeven van de samenhang
tussen alimentatie-opvatting en diverse andere factoren zoals huwelijks-
opvattingen en persoonskenmerken bij de bevolking als geheel. Een afdoende
verklaring voor de verschillen in alimentatie-opvatting leverde de empirische
gegevens niet op. In dit hoofdstuk willen we bekijken of binnen de groep ooit-
gescheidenenhet verschil in alimentatie-opvatting mogelijk beter is te verkla-
ren. We nemen allereerst dezelfde groepen van variabelen onder de loep.
Daarnaast komen enkele extra variabelen aan de orde die specifiek op ge-
scheidenen betrekking hebben, zoals hertrouw en `alimentatie-ervaring'.
Bovendien is de attitude tegenover alimentatie bij de ooit-gescheidenen ge-
meten met een speciale serie uitspraken, die ook zal worden besproken. Ten-
slotte zal worden ingegaan op de wetskennis en de geopperde bezwaren te-
gen de wettelijke regeling van de alimentatie.
Uit de ooit-gescheidenen is een extra steekproef getrokken omdat hun aantal
in de steekproef uit de bevolking als geheel erg gering was (34 personen). De
extra steekproef telt 384 ooit-gescheidenen waarvan 374 tussen 18 en 70 jaar
oud waren. Met het oog op de vergelijking met de uitkomsten van de totale be-
volking zijn we hieronder van de laatste groep uitgegaan. (Voor een verant-
woording van de steekproef kan worden verwezen naar het interimverslag).
De ooit-gescheidenen is naast de vier bekende echtscheidingsgevallen nog
een extra geval voorgelegd, met het verzoek aan te geven aan welke alimenta-
tieregeling men in dat geval de voorkeur geeft. Dit geval luidt als volgt:

Geval E
Een huwelijk wordt na 2 jaar ontbonden, er zijn geen kinderen. De man heeft
een behoorlijke baan en een goed inkomen. De vrouw heeft voor haar huwelijk
4 jaar gewerkt als medisch analyste. Na haar huwelijk heeft zij niet meer (voor
geld) gewerkt, en stelt dat zij niet in haar eigen onderhoud kan voorzien. De
vrouw is nu 29 jaar.

Tabel 7.1 bevat een overzicht van de verdeling van de alimentatie-opvattingen
.onder de ooit-gescheidenen.

Tabel 7.1: De alimentatie-opvatting per geval; steekproef uit de ooit-gescheidenen van 18 tim 69
jaar, 1980 (N = 374)

alimentatieregeling geval
met meeste voorkeur A B C D E

geen 14 41 21 15 55
tijdelijk 68 47 64 59 36
blijvend 14 9 6 21 7
overige en weet niet 4 4 8 5 2

totaal 100% 100% 100% 100% 100%

Zoals wij in het interimverslag reeds constateerden hebben ooit-geschei-
denen in het algemeen een wat mildere alimentatie-opvatting dan gehuwden
en dan de bevolking als geheel. Zo is bv. in geval A 29% van de bevolking voor-
stander van een blijvende alimentatie tegen 14% van de ooit-gescheidenen;
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voorstander van geen alimentatie bij A is respectievelijk 3 en 14% (vergelijk
tabel 2.1 van dit verslag).
Bovendien bleek dat binnen de groep ooit-gescheidenen de mannen duidelijk
wat milder in hun opvatting zijn dan vrouwen. Dat wil niet zeggen dat geschei-
den mannen en gescheiden vrouwen in het algemeen diametriaal tegenover
elkaar staan; er bestaat tot op zekere hoogte ook consensus tussen hen. De
alimentatie-opvattingen van gehuwde mannen en gehuwde vrouwen verschil-
len daarentegen nauwelijks van elkaar.

7.2 Alimentatie-opvatting en opvattingen over huwelijk, echtscheiding - en
emancipatie van de vrouw
Alvorens over te gaan tot beantwoording van de vraag of bij ooit-geschei-
denen het verschil in alimentatie-opvatting verband houdt met verschil in op-
vatting over huwelijk, echtscheiding en emancipatie, zullen wij bekijken of
ooit-gescheidenen verschilllen in opvattingen over huwelijk, echtscheiding en
emancipatie met de rest van de bevolking. In tabel 7.2 is één en ander weerge-
geven.

Tabel 7.2: Vergelijking van de opvattingen over huwelijk, echtscheidingen emancipatie van ooit-ge-
scheidenen met die van de Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar, 1980.

opvatting traditioneel modern
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

moderniteit in huwelijk
en gezin:

bevolking 17% 31% 25% 15% 10% 2%
ooit-gescheidenen 9 191 27 22 19 5

(phi =.21)

behoud zelfstandigheid in
relatie:

bevolking 1 8 3 6 8 4
ooit-gescheidenen 1 8 23 35 25 8

(phi =15)

egalitaire rol man en vrouw:
bevolking 0 8 25 35 23 9
ooit-gescheidenen 0 3 13 33 33 18

(phi =.22)

opvatting beter ongewenst ontoelaat- weet
echtscheiding maar baar niet

begrijpelijk

(1) (2) (3) (4)

geen kinderen thuis:
bevolking 80% 15% 3% 2%
ooit gescheiden 90 9 1 0

(phi=.41)

wel kinderen thuis:
bevolking 30 50 17 3
ooit-gescheidenen 60 35 4 1

(phi =.28)

opvatting emancipatie voor geen niet
van de vrouw: bezwaar voor

bevolking 38% 37% 26%
ooit-gescheidenen

(phi =10)
47 29 24

Het blijkt dat ooit-gescheidenen wat moderner zijn in hun opvattingen over het
huwelijk en de mate van zelfstandigheid in een relatie dan de bevolking in
haar geheel. Ook staan ze toleranter tegenover echtscheiding, met name als
er kinderen thuis zijn. Voorts is van de ooit-gescheidenen een groter percen-
tage voorstander van emancipatie van de vrouw. De vraag die zich opdringt is
of dit oorzaak of gevolg is van hun persoonlijke ervaringen. Het laatste ligt
onzes inziens het meest voor de hand (2).
Hiervoor hebben we reeds de resultaten met betrekking tot de alimentatie-
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opvatting in herinnering geroepen: ooit-gescheidenen zijn daarin wat milder
dan de rest van de bevolking. In hoeverre de verschillen in opvatting over de
alimentatieplicht tussen de ooit-gescheidenen onderling is te verklaren uit de
opvattingen over huwelijk, echtscheiding en emancipatie is te zien in tabel
7.3. Het betreft uitkomsten van discriminantanalyses.

Tabel 7.3: Vergelijking van het predictie-resultaat met betrekking tot de alimentatie-opvatting van
de bevolking en ooit-gescheidenen op basis van discriminantanalyses met vier'attitude-
schalen' en geslacht omtrent huwelijk en echtscheiding, steekproeven van 18 t/m 69 jari-
gen, 1980.

geval A
geval B
geval C
geval D
geval E

% goed voorspeld

geen versus wel tijdelijk versus
alimentatie blijvend

alimentatie

bevol- geschei- bevol- geschei-
king denen king denen

60') 57 57 53
52') 60 62 58
52') 60 59 63')
52') 61 52') 58

61 66')

') niet significant of vijf procentsniveau.

Het blijkt dat de uitkomsten bij de ooit-gescheidenen nauwelijks verschillen
van die bij de rest van de bevolking. Dat wil zeggen dat ook binnen de groep
ooit-gescheidenen degenen die voorstander zijn van 'geen', 'tijdelijk' of 'blij-
vend' alimentatie slechts in beperkte mate van elkaar zijn te onderscheiden
op grond van hun opvattingen over huwelijk en echtscheiding. Alleen bij geval
E is dat redelijk goed mogelijk, in die zin dat degenen die in geval E een blij-
vende alimentatie verkiezen relatief traditioneel zijn in hun opvatting over het
huwelijk en in het algemeen niet positief staan tegenover vrouweneman-
cipatie.
Wat betreft de houding tegenover de emancipatie van de vrouw kan nog het
volgende worden opgemerkt. Zoals uit tabel 7.2 blijkt gaf 47% van de ooit-
gescheidenen te kennen hier voorstander van te zijn. Dit verschilt niet naar
geslacht. Bij de bevolking als geheel bestaat een zwakke samenhang tussen
de houding tegenover emancipatie van de vrouw en de alimentatie-opvatting,
zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet. Datzelfde geldt voor de gescheidenen;
merkwaardig is alleen dat het verband, voorzover aanwezig, negatief is. Dat
wil zeggen dat degenen die niet voor emancipatie van de vrouw zijn (circa 24%
van de ooit-gescheidenen) er relatief vaak voorstander van zijn geen alimenta-
tie op te leggen. Dat geldt voor alle vijf de gevallen die hen werden voorgelegd.
Bij een opsplitsing naar geslacht blijkt dit zowel voor mannen als voor vrou-
wen te gelden: tegen emancipatie betekent voor relatief velen voor hen ook te-
gen alimentatie. Bij nadere analyse bleek het in nagenoeg alle gevallen te
gaan om gescheiden mannen die nooit alimentatie hadden betaald en om ge-
scheiden vrouwen die nooit alimentatie hadden ontvangen.

7.3 Alimentatie-opvatting en persoonskenmerken
Evenals bij de bevolking als geheel zijn de volgende persoonskenmerken in de
analyses betrokken: geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, welstandsniveau,
urbanisatiegraad van de woonplaats, regio, godsdienstige overtuiging en poli-
tieke voorkeur. De mate waarin op basis van deze kenmerken de groepen met
`geen', `tijdelijke' en 'blijvende' alimentatie als voorkeursregeling zijn te on-
derscheiden is per geval weergegeven in tabel 7.4.
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Tabel 7.4: Vergelijking van het predictieresultaat met betrekking tot de alimentatie-opvatting van
de bevolking en ooit-gescheidenen op basis van discriminantanalyses met persoonsken-
merken; steekproeven van 18 t/m 69 jarigen; 1980

geval A
geval8
geval C
geval D
geval E

% goed voorspeld

geen versus wel tijdelijk versus
alimentatie blijvend

alimentatie

bevol- geschei- bevol- geschei-
king denen king denen

67') 62') 62 62
61 66 58*) 62')
62 66 62 65')
64') 67 54') 69

62 65')

*) niet significant op vijf procentsniveau

Het blijkt dat het discriminerend vermogen van de persoonskenmerken bin-
nen de groep ooit-gescheidenen nauwelijks groter is dan binnen de steek-
proef uit de bevolking als geheel. Voorzover een goede voorspelling is te doen
op basis van deze persoonskenmerken is dat over het algemeen op basis van
dezelfde kenmerken als bij de gehele bevolking. Toch zijn er enige verschillen
in die zin dat binnen de groep ooit-gescheidenen de variabelen welstands-
niveau, geslacht en burgerlijke staat iets meer betekenis hebben.
Zo blijken de ooit-gescheidenen uit de lagere sociaal economische lagen rela-
tief meer voorstander van geen alimentatie dan die uit de hogere lagen. Dat
geldt voor alle vier de gevallen. Hierbij kan worden aangetekend dat van de
respondenten uit de lagere welstandsklassen naar verhouding ongeveer even-
veel ooit zelf alimentatie hebben betaald of ontvangen als die uit de hogere
welstandsklassen.
Geslacht en burgerlijke staat (hertrouw) zijn met name `verantwoordelijk' voor
het te verklaren verschil in tijdelijke en blijvende alimentatie als voorkeur. In
tabel 7.5 is een en ander weergegeven.

Tabel 7.5: De alimentatie-opvatting in geval A naar burgerlijke staat en geslacht, steekproef uit
ooit-gescheidenen van 18 t/m 69 jaar; 1980.

alimentatie-opvatting
aantal

resp. geen tijdelijk blijvend

MANNEN:
niet hertrouwd, niet samenw. 42 17% 79% 5%
nu samenwonend met vaste partner 21 14 81 5
nu hertrouwd 71 14 80 6

TOTAAL 134 15 80 5

VROUWEN:
niet hertrouwd, niet samenw. 139 13% 60% 27%
nu samenw. met vaste partner 22 9 82 9
nu hertrouwd 64 17 72 11

TOTAAL 225 14 66 20

Uit tabel 7.5 blijkt dat gescheiden vrouwen die niet hertrouwd zijn als groep
een relatief strenge alimentatie-opvatting hebben, zowel in vergelijking met
hertrouwde vrouwen als in vergelijking met ooit-gescheiden mannen. Ten op-
zicht van de bevolking als geheel zijn zij evenwel nog steeds wat milder in hun
opvattingen over alimentatie. Bij de gescheiden mannen blijkt hertrouw of sa-
menwonen geen verband te houden met de alimentatie-opvatting.

7.4 Alimentatie-opvatting, feitelijke omstandigheden en andere factoren
In deze paragraaf wordt de aandacht gericht op enkele aspecten die meer spe-
cifiek op de alimentatie betrekking hebben. Allereerst is er de vraag welke fac-
toren men belangrijk acht voor de beslissing of alimentatie dient te worden
opgelegd. De antwoorden met betrekking tot de zeven factoren waarover in dit
verband het oordeel is gevraagd zijn te vinden in tabel 7.6.
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Tabel 7.6: Het belang van een aantal factoren voor de beslissing of alimentatie zal moeten worden
betaald volgens steekproeven uit de bevolking en uit de ooit-gescheidenen van 18 t/m 69
jaar, 1980.

(zeer) belangrijk

1. dat de vrouw onbezorgd de kinderen moet kunnen
opvoeden

2. of de vrouw een geschikte baan kan vinden
3. hoe oud de kinderen zijn
4. hoe oud de vrouw is
5. hoe het gedrag van de man ten opzichte van de vrouw

tijdens het huwelijk is geweest
6. hoe het gedrag van de vrouw ten opzichte van de man

tijdens het huwelijk is geweest
7. hoe lang het huwelijk heeft geduurd

bevolking gescheidenen

96% 86%
87 82
85 80
74 64

49 32

48 30
27 24

Het blijkt dat van de ooit-gescheidenen een lager percentage deze factoren
belangrijk vindt met het oog op de beslissing over de alimentatie dan van de
bevolking in haar totaliteit. Dat geldt voor elk van de factoren. Opmerkelijk is
dat de volgorde van belangrijkheid gelijk is. Verder valt op dat ook volgens een
deel van de ooit-gescheidener de schuldvraag een rol zou moeten spelen bij
de beslissing over de alimentatie, zij het dat van de gescheidenen een lager
percentage dat belangrijk vindt dan van de bevolking als geheel, ni. circa 30
tegen circa 50. Gescheiden mannen hechten iets meer belang aan de schuld-
vraag dan gescheiden vrouwen, zowel wat betreft het gedrag van de vrouw als
dan van de man.
Evenals in de bevolkingssteekproef blijken binnen de groep ooit-geschei-
denen al deze factoren, met uitzondering van die betreffende de schuldvraag
een redelijke samenhang te vertonen met de alimentatieopvattingen; dat
geldt voor bijna alle gevallen.
Het onderscheidend vermogen van deze vijf variabelen tezamen ten aanzien
van de alimentatie-opvatting valt af te lezen uit de gegevens in tabel 7.7. Bij de
gevallen B en E (beide geen kinderen) zijn de factoren over de kinderen niet in
de analyse betrokken.

Tabel 7.7: Het predictieresultaat met betrekking tot de alimentatie-opvatting op basis van discrimi-
nantanalyses met de relevantie van vijf beslissingsfactoren; steekproeven uit de bevol-
king en de ooit-gescheidenen van 18 t/m 69 jaar; 1980. .

geval A
geval B
geval C
geval D
geval E

% goed voorspeld

geen versus wel tijdelijk versus
alimentatie blijvend

alimentatie

bevol- geschei- bevol- geschei-
king denen king denen

79 75 52 77')
62 66 64 67')
72 72 76 83
74 76 52 74

59 73

') niet significant op vijf procentsniveau

Evenals bij de bevolking als geheel blijkt dat binnen de groep ooit-gescheide-
nen zij die geen en wel alimentatie voorstaan redelijk goed van elkaar zijn te
onderscheiden op grond van het feit of men genoemde factoren voor de ali-
mentatiebeslissing belangrijk vindt of niet, althans in de gevallen A, C en D.
Dat geldt ook hier overwegend voor degenen die wel alimentatie verkiezen; het
percentage goed te voorspellen analyse-eenheden dat wel alimentatie ver-
kiest bedraagt in deze gevallen 77 tot 80.
Uit het overzicht op de bijlagen 7.1 en 7.2 valt af te leiden welke van de vijf
variabelen de grootste. bijdrage leveren aan de goede voorspelling. Opmerke-
lijk is dat de factoren 'leeftijd van de kinderen' (voor zover aanwezig) en 'vrouw
moet een geschikte baan kunnen vinden' het meeste gewicht in de schaal leg-
gen; voorstanders van wel alimentatie vinden dat vaak belangrijk. Daarnaast
vinden zij het belangrijk met het oog op de alimentatiebeslissing hoe oud de
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vrouw is.
Bij de bevolking als geheel kwam de factor'de vrouw moet onbezorgd de kin-
deren kunnen opvoeden' als beste voorspeller tussen 'wel en geen' alimenta-
tie naar voren.

Wat betreft het onderscheid tussen hen die tijdelijke en blijvende alimentatie
verkiezen valt op dat dat met behulp van deze vijf factoren binnen de groep

.ooit-gescheidenen beter lukt dan bij de bevolking als geheel. Gezien de ge-
ringe eigénwaarden van de discriminantfuncties is het onderscheidend ver-
mogen toch niet erg groot.
De beste voorspellers zijn hier in geval A en C de leeftijd van de kinderen, in
geval D de duur van het huwelijk en in de gevallen B en E de mogelijkheden
van de vrouw om een geschikte baan te vinden. Voorstanders van tijdelijke ali-
mentatie vinden deze factoren relatief vaak belangrijk.

Concluderend kan worden gesteld dat evenals bij de bevolking bij de ooit-
gescheidenen de opvatting over de alimentatieplicht (geen, tijdelijk of blij-
vend) meer afhankelijk is van het belang dat aan feitelijke omstandigheden
van de scheidenden wordt toegekend dan van de opvattingen over de rolverde-
ling binnen het huwelijk e.d. De factoren die bij de gescheidenen een rol spe-
len zijn evenwel enigszins anders. Dè verklarende kracht van deze factoren is
.overigens zowel bij de gescheidenen als bij de gehele bevolking niet bijzonder
groot.

Bij de rapportering van de uitkomsten bij de bevolking behandelden wij vervol-
gens de vraag of het al dan niet bekend zijn met alimentatie- en echtschei-
dingsproblemen van invloed is op de alimentatie-opvatting. We beschikten
daarvoor over een drietal gegevens die bij deze groep niet interessant zijn om-
dat de gescheidenen allen over persoonlijke ervaringen kunnen spreken. In dit
verband is van meer belang de ervaring met betalen of ontvangen van alimen-
tatie. Hoe deze ervaring in verband staat met de alimentatie-opvatting is weer-
gegeven in tabel 7.8.

Tabel 7.8: Het verband tussen de alimentatie-opvatting en de ervaring met betalen en ontvangen
van alimentatie; steekproef uit de ooit-gescheidenen van 18 t/m 69 jaar, 1980.

mannen vrouwen
alimentatie-opvatting

ooit
betaald

nooit
betaald

ooit
ontvangen

nooit
ontvangen

(N=50) (N=84) (N=73) (N=152)

A: geen 4% 21% 4% 18%
tijdelijk 92 73 69 65
blijvend 4 6 27 17

B. geen 36 62 19 44
tijdelijk 60 37 65 44
blijvend 4 1 15, 12

C. geen 12 37 8 26
tijdelijk 86 58 82 66
blijvend 2 5 10 8

D. geen 10 31 5 15
tijdelijk 82 60 50 62
blijvend 8 9 45 23

E. geen 49 74 45 55
tijdelijk 45 20 49 38
blijvend 6 6 7 8

Zoals eerder opgemerkt spreken wij in dit rapport over de vrouw die al dan niet
recht zou hebben op alimentatie en over de man die al dan niet verplicht is
deze alimentatie te betalen. Het omgekeerde is ook mogelijk, maar komt in de
praktijk zelden voor. Ook in ons onderzoek bleken degenen die ooit alimenta-
tie hadden ontvangen vrouwen te zijn en zij die dit ooit betaalden mannen. Het
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leek daarom reëel de overige vrouwen als nooit-ontvangers te betitelen en de
overige mannen als nooit-betalers.
Uit vergelijking van de alimentatie-opvattingen van de aldus verkregen vier
categorieën blijkt dat de mannen die nooit alimentatie hebben betaald- een re-
latief sterke voorkeur voor geen alimentatie hebben, gevolgd wat dit betreft
door vrouwen die nooit alimentatie hebben ontvangen. Dit verband is niet te-
rug te voeren op verschil in welstandsniveau (zie hiervoor).
Wat gelet op de persoonlijke ervaringen met alimentatie verder opvalt, is dat
zij die ooit alimentatie hebben ontvangen, een relatief sterke voorkeur hebben
voor blijvende alimentatie, met name in vergelijking met degenen die ooit be-
taalden, die een relatief sterke voorkeur voor een tijdelijke alimentatieplicht'
aangeven.

Ter toelichting kan nog worden vermeld dat bijna de helft van de 'nooit-
betalers' en de'ooit-ontvangers' nog steeds alimentatie betaalde respectieve-
lijk ontving op het moment van het onderzoek. Hun aantal is absoluut gezien
zó gering (respectievelijk 25 en 32) dat niet zonder meer mag worden aangeno-
men dat de uitkomsten een betrouwbaar beeld geven van alle gescheidenen
die thans alimentatie betalen en ontvangen. Hun antwoordpatroon blijkt overi-
gens nauwelijks te verschillen van degenen die geen alimentatie meer betalen
respectievelijk ontvangen.

Anders dan in het onderzoek onder de bevolking is bij de ooit-gescheidenen
de houding tegenover alimentatie voor de ex-partner nog op een andere ma-
nier gemeten. Hier is nl. een serie uitspraken over de alimentatie voorgelegd
met het verzoek aan te geven of men het met die uitspraken eens is. Het resul-
taat is weergegeven in tabel 7.9.

Tabel 7.9: De antwoorden van ooit-gescheidenen met betrekking tot acht uitspraken over alimenta-
tie, 1980.

uitspraken:

1. Een voordeel van alimentatie is
dat tenminste nog enigszins een
relatie met de ex-partner blijft
bestaan

2. Na een scheiding moet je zo
gauw mogelijk proberen in alle
opzichten op eigen benen te
staan

3. Voor een gescheiden vrouw is het
vervelender om alimentatie te
krijgen dan een uitkering van de
bijstand

4. Voor kinderen is het goed dat
door de alimentatie voor de
vrouw (dus voor hun moeder) nog
een band tussen hun ouders blijft
bestaan

5. Een nadeel van alimentatie is dat
je niet los raakt van je ex-man of
ex-vrouw

6. De alimentatie bederft vaak de
verstandhouding tussen de ex-
partners

7. Gezien de huwelijksbelofte is ali-
mentatie een morele plicht

8. Het is eerder de plicht van de ex-
man dan van de gemeenschap
om in het onderhoud van zijn ex-
vrouw te voorzien

eens noch eens!
noch oneens

oneens geen
mening

7% 10% 82% 1 %

93 5 2 0

42 19 34 5

18 13 65 2

68 7 23 1

59 16 20 5

40 9 50 2

46 13 39 1

33



Het is interessant te zien dat slechts een kleine minderheid van de gescheide-
nen (7%) het als een voordeel van alimentatie ziet dat tenminste nog enigs-
zins een relatie met de ex-partner blijft bestaan. Met de uitspraak dat het voor
de kinderen goed zou zijn dat door de alimentatie voor de vrouw nog een band
tussen hun ouders blijft bestaan zijn ook-weinigen het eens ofschoon hun
aantal iets groter is (18%). Gescheidenen zien het veelal meer als een nadeel
van alimentatie dat je niet los raakt van je ex-partner (68%). In dit beeld past
ook het hoge percentage (93) dat vindt dat je na een scheiding moet proberen
zo gauw mogelijk op eigen benen te staan. (In dit verband kan worden vermeld
dat 82% van de ooit-gescheidenen van mening blijkt te zijn dat een geschei-
den vrouw moet proberen zo spoedig mogelijk zelfstandig in haar levens-
onderhoud te voorzien. Bij de bevolking als geheel is dat 74%).
Verder vindt 59% van de ooit-gescheidenen dat alimentatie vaak de verstand-
houding tussen de partners bederft.
Met betrekking tot de vraag of het voor een gescheiden vrouw vervelender is
om alimentatie te krijgen dan een uitkering van de bijstand zijn de meningen
sterk verdeeld: 42% is het hiermee eens en 34% oneens, 19% staat hier neu-
traal tegenover en 5% geeft geen mening. Ook met betrekking tot de morele
kant van de zaak zijn twee 'kampen' waar te nemen. Zo is 40% het eens met de
uitspraak dat alimentatie, gezien de huwelijksbelofte, een morele plicht is en
50% niet. En voorts vindt 46% dat het eerder de plicht van de ex-man dan van
de gemeenschap is om in het onderhoud van zijn ex-vrouw te voorzien, terwijl
39% van de ooit-gescheidenen het hiermee niet eens is.
Behalve de items 1 en 4 (betreffende het voordeel van continuering van de
band) vertonen alle items een redelijke samenhang met de alimentatie-opvat-
ting in alle vier de gevallen. Dat geldt het sterkste voor de laatste twee items
(de 'morele'): de enkelvoudige correlatiecoëfficiënten variëren tussen -.34 en
-.22. Toch is het verband niet zo sterk als men zou verwachten: van degenen
die alimentatie als een morele plicht zien geeft toch nog 5% de voorkeur aan
geen alimentatie in geval A daarnaast prefereert 72% daarvan tijdelijke en
23% een blijvende alimentatie; van degenen die alimentatiebetaling niet als
een morele plicht zien is 21 % voorstander van geen alimentatie in geval A,
70% van tijdelijke en 9% van blijvende alimentatie. Zij die alimentatie als een
morele plicht zien hebben dus over het algemeen een iets strengere alimen-
tatie-opvatting dan zij die dat niet zo zien.
Met behulp van deze acht items is een schaal geconstrueerd die de attitude
tegenover alimentatie meet, lopend van sterk vóór tot sterk tegen (voor een na-
dere verantwoording zie bijlage 1). Het verband tussen de score op deze
schaal en de alimentatieopvatting varieert van .34 in geval D tot .26 in geval E.
Voorts leek het ons interessant de alimentatieopvattingen te vergelijken van
de leden respectievelijk begunstigers van de diverse belangengroepen, zoals
SOGM en Divortium. Hun aantal in de steekproef bleek daarvoor evenwel veel
te klein: 1 respondent gaf op te zijn aangesloten bij SOGM, 3 respondenten bij
Divortium, en 5 bij een andere belangengroep (3).

7.5 Bezwaren tegen en kennis van de wet
In deze paragraaf zullen we een vergelijking maken tussen de bevolking als
geheel en de ooit-gescheidenen wat betreft bezwaren tegen de huidige wette-
lijke regeling van de alimentatie en van de wetskennis op dit gebied.
Aan de kennis van de wet zullen wij eerst aandacht besteden. Om te beginnen
is gevraagd uit het hoofd te zeggen wat hierover in de wet staat. Opvallend is
dat het antwoordpatroon bij de ooit-gescheidenen vrijwel gelijk is aan dat van
de bevolking als geheel: 17% (tegen 15% van de bevolking) antwoordde cor-
rect dat de vrouw volgens de wet geen recht heeft op alimentatie als zij zelf in
haar levensonderhoud kan voorzien. Eveneens 17% (tegen 14% van de bevol-
king) meende ten onrechte dat de vrouw volgens de wet altijd alimentatie
krijgt. Het aantal dat weet dat de rechter beslist of de vrouw alimentatie zal
ontvangen is onder de gescheidenen duidelijk groter dan onder de bevolking,
nl. 19% tegen 9%, hoewel zoals gezegd de partners dit ook onderling bij over-
eenkomst kunnen regelen. 6% (tegen 4% van de bevolking) meent ten onrech-
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te dat de vrouw volgens de wet voor een bepaalde tijd alimentatie krijgt.
Ook uit de antwoorden op de meer directe vragen blijkt dat wetskennis van de
ooit-gescheidenen op de meeste punten niet veel groter is dan bij de totale be-
volking. Een uitzondering vormen de betekenis van de schuldvraag en de mo-
gelijkheid de alimentatie onderling te regelen. Ooit-gescheidenen zijn beter
op de hoogte van het feit dat de schuldvraag volgens de wet in principe geen
rol (meer) speelt bij de beslissing of alimentatie betaald moet worden. Toch
meent minstens 31% van de ooit-gescheidenen dat dit nog wel het geval is;
dat geldt ook voor hen die na 1971 zijn gescheiden, het jaar waarin de schuld
als formele rechtsgrond voor alimentatie is vervallen.
Over de mogelijkheid alimentatie onderling te regelen zijn ooit-gescheidenen
eveneens beter geïnformeerd, 71 % is hiervan op de hoogte tegen 54% van de
totale bevolking. Toch meent 19% van de ooit-gescheidenen ten onrechte dat
dit niet onderling kan worden geregeld.
Voorts weet van de ooit-gescheidenen een groter percentage dan van de be-
volking in haar geheel (nl. 53 tegen 36) dat het niet zo is dat de vrouw volgens
de wet slechts voor een aantal jaren een overbruggingsalimentatie krijgt als
er geen kinderen zijn. 17% van de ooit-gescheidenen meent te weten dat in de
wet wel een dergelijke bepaling is opgenomen. Voor de verdeling van de ant-
woorden wordt verder verwezen naar bijlage 7.3.

Nadat de respondenten vervolgens was verteld hoe de wettelijke regeling in
feite was en waar dat in de praktijk op neer komt is hen gevraagd wat zij van
de regeling dachten. 52% van de ooit-gescheidenen bleek één of meer bezwa-
ren te hebben; bij de bevolking als geheel is dit 30%. Bezwaren blijken meer te
zijn geuit door mannen (67%) en hertrouwden (62%) dan door respectievelijk
vrouwen (47%) en niet-hertrouwden (50%).
Wat betreft de aard van de bezwaren en het aantal malen dat deze werden ge-
noemd is het beeld vrijwel identiek aan dat bij de bevolking. Het meest voorko-
mende bezwaar is het ontbreken van een tijdslimiet; dit is door 21% van de
ooit-gescheidenen genoemd. Daarnaast noemde 15% als bezwaar dat de man
financieel te gebonden is, 10% dat de vrouw het geld te eenvoudig krijgt, 8%
dat de vrouw verplicht moest worden een baan te zoeken en 7% vond dat de
schuldvraag moest meetellen. De drie laatstgenoemde bezwaren werden door
mannen veelvuldiger genoemd dan door vrouwen, de eerste twee betreffende
de tijdslimiet en de financiële gebondenheid werden door mannen en vrouwen
relatief even vaak genoemd.
De kennis van het alimentatierecht blijkt voorts iets groter te zijn bij degenen
die bezwaren er tegen noemden dan bij hen die' zeiden geen bezwaren te
hebben.
Een verband tussen de mate van kennis van het alimentatierecht en de ali-
mentatieopvatting blijkt niet aanwezig.
Tenslotte is er nog de vraag hoe de onderhoudsplicht tijdens het huwelijk in
de wet is geregeld. 57% van de ooit-gescheiden weet dat de wet aan de echt-
genoten zelf overlaat dit te regelen. 33% leeft ten onrechte in de veronderstel-
ling dat dit volgens de wet de taak van de man is, terwijl 9% zegt het niet te
weten. Tussen mannen en vrouwen bestaat wat dit aangaat geen verschil. De
gehuwden vertonen een zelfde antwoordpatroon zoals we hebben gezien.
Onder degenen die menen dat het volgens de wet de taak van de man is om in
een huwelijk de kost te verdienen bestaat anders dan bij de bevoling als ge-
heel in drie van de vier gevallen een relatief sterke voorkeur voor geen alimen-
tatie, (respectievelijk 21 tegen 11% bij A), terwijl daarnaast net als bij de be-
volking een blijvende alimentatie iets meer de voorkeur heeft van degenen die
denken dat de man wettelijk verplicht is de kost te verdienen. (respectievelijk
18 tegen 14% bij A en 25 tegen 21 % bij C). De idee dat tijdens het huwelijk de
man tot taak heeft de kost te verdienen werkt dus bij de ooit-gescheidenen
niet rechtstreeks door in de opvatting over de onderhoudsplicht na echtschei-
ding, maar eerder omgekeerd. Bij dé bevolking als geheel was alleen in geval
A een dergelijk rechtstreeks verband aanwijsbaar, zij het zwak.
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Veranderingen in de alimentatie. en
huwelijksopvattingen

Rest tenslotte de vraag te beantwoorden of opvattingen over de alimentatie-
plicht van ex-partners jegens elkaar de laatste twintig jaar aan verandering
onderhevig zijn geweest.
Aangezien zo'n tien tot twintig jaar geleden in ons land geen vergelijkbaar on-
derzoek is gedaan naar de opvattingen over de alimentatieplicht, stelden wij
ons voor de aard van die opvattingen af te leiden uit wel eerder onderzochte
opvattingen die onzes inziens verondersteld mochten worden verband te hou-
den met de alimentatie-opvattingen. Als mogelijke 'voorspellers' van de
alimentatie-opvatting hebben wij enkele gangbare vragen over de rol van man-
nen en,vrouwen en over toelaatbaarheid van echtscheiding opgenomen.
Hiervoor is evenwel gebleken dat deze opvattingen weliswaar. een indicatie
voor de alimentatie-opvatting vormen, maar slechts in beperkte mate. Gezien
de geringe voorspellende waarde heeft het dus geen zin na te gaan hoe'het
met die opvattingen in de voorgaande decennia was gesteld. Toch willen wij
hier enige resultaten bespreken, niet om inhoudelijke maar om methodologi-
sche redenen en met het oog op een mogelijk toekomstige replicatie.
Vanuit de methodologie is bekend dat het bijzonder moeilijk is om zuivere ver-
gelijkingen te maken bij het gebruik van uitkomsten van verschillende onder-
zoeken. Men moet in zo'n geval nI. bedacht zijn op storende invloeden van ver-
anderingen in de onderzoekprocedures. Ten eerste moeten de vragen op de-
zelfde manier geformuleerd en gecodeerd zijn: Verder kan eenzelfde vraag in
een andere context een andere betekenis (inhoud) krijgen, kunnen steekproef-
procedures en de non-response verschillen, kan de groep enquêteurs verschil-
lend zijn samengesteld of anders zijn geïnstrueerd (1).
Dat dergelijke storende invloeden bepaald niet denkbeeldig zijn, moesten wij
constateren bij vergelijking van de antwoorden van vergelijkbare groepen
respondenten op een aantal van 'onze' vragen die in hetzelfde jaar (1980) even-
eens waren gesteld in het kader van het onderzoek Culturele Veranderingen
van het Sociaal- en Cultureel Planbureau. De uitkomsten gaan weliswaar in
grote lijnen in dezelfde richting, maar de verschillen zijn toch wel zo groot dat
(weer eens) duidelijk is dat men zich bij de opstelling van jaarreeksen kritisch
moet afvragen of de gegevens wel vergelijkbaar zijn (zie bijlage 8.1). Blijkens
de uitkomsten van beide onderzoeken wordt de geschiktheid van de vrouw om
kleine kinderen op te voeden in het algemeen hoger aangeslagen dan die van
de man, maar in het WODC-onderzoek ligt het percentage dat vrouw geschik-
ter acht tien punten hoger (respectievelijk 65 en 55% is het er absoluut mee
eens). Bovendien is de extreme antwoordcategorie 'absoluut mee eens' bij
deze uitspraak in het WODC-onderzoek veel sterker gevuld dan in het onder-
zoek Culturele Veranderingen.
Wat is de oorzaak van deze verschillen? Welke uitkomsten zijn het meest be-
trouwbaar? Het is een kostbare, tijdrovende zaak dit aan het licht te brengen.
Onzes inziens zijn de verschillen niet te verklaren uit verschillen in samenstel-
ling van de steekproeven.
Hoe het zij, of men bv. de resultaten uit 1965 betreffende tolerantie tegenover
echtscheiding nu vergelijkt met die van het WODC-onderzoek uit 1980 of met
die van het onderzoek 'Culturele Veranderingen' uit 1980 beide gèvallen leidt
dit tot de conclusie dat de tolerantie tegenover echtscheiding in die periode is
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toegenomen.
Wat betreft de andere twee uitspraken - die over de opvoedingskwaliteiten
van de vrouw en die over het belang van een goede schoolopleiding voor een
meisje - gaan de gegevens niet verder terug dan 1970. Ook hier maakt het
geen wezenlijk verschil welk gegeven over 1980 men kiest voor de vergelijking
met 1970. In beide gevallen blijkt dat in 1980 minder Nederlanders van mening
zijn dat een vrouw geschikter is om kleine kinderen op te voeden dan een man.
Voorts blijkt in beide gevallen dat in 1980 minder mensen het er mee eens zijn
dat een goede schoolopleiding voor een meisje niet zo belangrijk is als voor
een jongen dan in 1970. Als men de alimentatie-opvatting zou gaan afleiden
uit deze vragen zal het voor de uitkomst echter wel verschil maken welke men
als uitgangspunt kiest.
In dit kader is het van belang te vermelden dat sinds 1965 een steeds kleiner
deel van de bevolking het als een bezwaar ziet dat in een gezin met kinderen
de vrouw naast haar huishouding een werkkring heeft (2). In de onderzoeken
naar Culturele Veranderingen zijn nog een aantal andere vragen over de taak
en de rol van vrouwen en mannen opgenomen. Op grond van de onderzoekuit-
komsten stelt het Sociaal- en Cultureel Planbureau in haar rapport over 1978
en 1980 vast, dat sinds 1970 de traditionele oordelen over de rolverdeling tus-
sen mannen en vrouwen steeds verder in betekenis zijn afgenomen. Voorts
blijkt uit die onderzoeken dat het werken van gehuwde vrouwen sinds 1965
steeds meer gewoon wordt gevonden (2). Deze herhaalde metingen met resul-
taten die in dezelfde richting wijzen vormen een garantie voor betrouwbaar-
heid van de resultaten. Replicatie-onderzoek kan ook wat betreft eventuele
veranderingen in de alimentatie-opvattingen belangwekkende uitkomsten
opleveren. Men moet zich evenwel realiseren, dat dit met veel omzichtigheid
dient te gebeuren.
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9 Samenvatting en slotbeschouwing

Onderzocht zijn de opvattingen van de bevolking over de alimentatieplicht van
ex-partners na echtscheiding, met name voor wat betreft de duur van de ali-
mentatieverplichting. Het onderzoek is gestart op verzoek van de Minister van
Justitie met het oog op de discussies over wijziging van het alimentatierecht.
De verzameling van het materiaal vond plaats rond de zomer van 1980. Niet al-
leen werd nagegaan hoe deze opvattingen luidden, maar tevens of en in hoe-
verre er sprake is van verschillen in dit opzicht tussen mannen en vrouwen, ge-
huwden en gescheidenen, jongeren en ouderen. Daarnaast werd nagegaan of
de opvattingen over de alimentatieplicht ten opzichte van de ex-partner na
echtscheiding samenhangen met de opvattingen over het huwelijk.
De alimentatie-opvatting is in dit onderzoek gemeten door vier gevallen van
echtscheiding voor te leggen aan een steekproef uit de bevolking, met het ver-
zoek per geval aan te geven of men van mening was dat een alimentatieplicht
op zijn plaats was en zo ja, voor hoe lang. De respondenten werd gevraagd
hun voorkeur uit zeven antwoordmogelijkheden aan te geven. Deze antwoord-
mogelijkheden varieerden van 'geen' tot `blijvende' alimentatie waartussen
nog diverse vormen van `tijdelijke' zijn onderscheiden. De vier geconstrueerde
gevallen van echtscheiding verschilden op belangrijke punten van elkaar, ni.
aanwezigheid of afwezigheid van kinderen, leeftijd van de kinderen, leeftijd
van de vrouw, duur van het huwelijk en beroepsarbeid van de vrouw tijdens het
huwelijk en mogelijkheden daartoe. Hierdoor kan inzicht worden verkregen in
de betekenis van deze factoren voor de beslissing van de respondenten. De
echtscheidingsgevallen luidden als volgt:

Geval A
Een huwelijk wordt na 8 jaar ontbonden. Er zijn twee kinderen, één van vier
jaar en één van zes jaar. De kinderen blijven bij de moeder: Deze is 29 jaar,
heeft geen beroepsopleiding gehad. De man heeft een behoorlijke baan met
een goed inkomen. De vrouw heeft na haar trouwen niet meer (voor geld) ge-
werkt en stelt dat zij niet in haar eigen onderhoud kan voorzien.

Geval B
Een huwelijk wordt na 8 jaar ontbonden. Er zijn geen kinderen. De vrouw is 29
jaar, heeft geen beroepsopleiding gehad. De man heeft een behoorlijke baan
met een goed inkomen. De vrouw heeft na haar trouwen niet meer (voor geld)
gewerkt en stelt dat zij niet in haar eigen onderhoud kan voorzien. (enig ver-
schil met A: er zijn geen kinderen)

Geval C
Een huwelijk wordt na 8 jaar ontbonden. Er zijn twee kinderen, één van vier en
één van zes jaar. De kinderen blijven bij de moeder. De man heeft een behoor-
lijke baan met een goed inkomen. De vrouw heeft voor haar huwelijk vier jaar
gewerkt als medisch-analiste, en heeft, met korte onderbreking, tijdens haar
huwelijk part-time gewerkt en stelt dat zij niet volledig in haar eigen onder-
houd kan voorzien.
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Geval D
Een huwelijk wordt na 20 jaar ontbonden. Er zijn twee kinderen, één van 16
jaar en één van 18 jaar. Beiden zitten op de middelbare school. De kinderen
blijven bij de moeder. Deze is 41 jaar, heeft geen beroepsopleiding gehad. De
man heeft een behoorlijke baan met een goed inkomen. De vrouw heeft na
haar trouwen niet meer (voor geld) gewerkt en stelt dat zij niet in haar eigen
onderhoud kan voorzien.

Aan de ooit-gescheidenen is nog een vijfde geval voorgelegd (geval E). Dit ge-
val luidt als volgt:

Geval E
Een huwelijk wordt na 2 jaar ontbonden, er zijn geen kinderen. De man heeft
een behoorlijke baan en een goed inkomen. De vrouw heeft vóór haar huwelijk
4 jaar gewerkt als medisch-analiste. Na haar huwelijk heeft zij niet meer (voor
geld) gewerkt, en stelt dat zij niet in haar onderhoud kan voorzien. De vrouw is
nu 29 jaar.

De vraag of men vindt dat alimentatie betaald zou moeten worden is in feite
alleen van belang in die gevallen dat de financiële draagkracht van de alimen-
tatieplichtige dat mogelijk maakt. Bovendien kan een ex-echtgenoot slechts
aanspraak maken op alimentatie van de ander wanneer er sprake is van be-
hoeftigheid, dat wil zeggen dat de verzoekende of eisende partij niet zelf in het
levensonderhoud kan voorzien. Vandaar dat in dit onderzoek alleen de mening
over de gewenste alimentatieregeling is gevraagd in gevallen waar de man
een goed inkomen had, dat wil zeggen financieel draagkrachtig genoeg is om
alimentatie te betalen en de vrouw niet in staat is volledig in haar onderhoud
te voorzien.
Voorts is, behalve naar gewenste duur van een eventuele alimentatieplicht in
de vraagstelling niet nader gedifferentieerd naar de omvang van de alimenta-
tie en dergelijke (volledige, beperkte of afnemende alimentatie).

9.1 De alimentatie-opvattingen: resultaten van het onderzoek
Uit de resultaten blijkt allereerst dat een grote meerderheid van de Nederland-
se bevolking vindt dat in elk van de voorgelegde gevallen de man alimentatie
is verschuldigd aan zijn ex-vrouw indien deze niet in staat is (volledig) in haar
onderhoud te voorzien. Het percentage voorstanders is voor de vier voorgeleg-
de gevallen onderscheidenlijk 92, 72, 86, 90. Alleen in geval B (29-jarige vrouw
zonder kinderen) vindt een relatief grote groep (24%) dat `geen alimentatie' de
voorkeur verdient.
Gesteld voor de keuze tussen een tijdelijke en een blijvende alimentatieplicht
kiezen de meesten voor een tijdelijke, en wel per geval respectievelijk 62, 49,
68 en 49% van alle ondervraagden. Het percentage dat aan een blijvende ali-
mentatieplicht de voorkeur geeft bedraagt respectievlijk 29, 41, 14 en 40 per
geval. In geval D (huwelijk na 20 jaar ontbonden) is het percentage voorstan-
ders van een blijvende alimentatieplicht dus het hoogste.
Globaal samengevat houdt één en ander in dat alimentatiebetaling onder om-
standigheden wel op zijn plaats wordt geacht, maar dat deze volgens het over-
grote deel van de bevolking dan van beperkte duur dient te zijn.
Uit de gegevens blijkt dat de opvatting over de alimentatieplicht afhankelijk is
van de omstandigheden van de scheidenden, dat wil zeggen of er kinderen
zijn, de leeftijd van de vrouw en van de kinderen, de duur van het huwelijk en of
de vrouw een baan heeft, al is het maar part-time. Deze omstandigheden zijn
echter, gelet op de verschillen in de verkregen antwoorden, niet alléén bepa-
lend voor het oordeel omtrent een op te leggen alimentatie. Het onderzoek
was dan ook gericht op het vinden van een verklaring voor de spreiding. Uit de
in het interimverslag vermelde resultaten blijkt dat de verschillen in alimen-
tatie-opvatting naar persoonskenmerken als geslacht, leeftijd, burgerlijke
staat en politieke voorkeur niet groot waren.
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De belangrijkste hypothese was dat deze verschillen samenhangen met ver-
schillen in opvatting omtrent het huwelijk en de rol van man en vrouw. Om
deze opvattingen te meten zijn de respondenten drie series uitspraken voorge-
legd met het verzoek aan te geven of zij het eens waren met die uitspraken. Op
basis van de antwoorden op deze uitspraken zijn drie attitudeschalen ge-
construeerd. Deze schalen meten respectievelijk de 'moderniteit in de opvat-
ting over huwelijk en gezin', de houding ten aanzien van het `behoud van de
eigen zelfstandigheid in de relatie' en de 'egalitaire opvatting over de rol van
mannen en vrouwen'.
Tussen deze opvattingen blijkt inderdaad een, zij het niet al te sterk, verband
te bestaan in de voorspelde richting: naarmate men moderner is in zijn opvat-
tingen over het huwelijk, de mate van zelfstandigheid in de relatie en de rol
van man en vrouw, is de opvatting over de alimentatieplicht in het algemeen
minder streng. Ook het veronderstelde verband met de opvatting over toelaat-
baarheid van echtscheiding blijkt aanwezig: hoe toleranter tegenover echt-
scheiding hoe meer voorkeur men heeft voor een in de tijd gelimiteerde ali-
mentatie in plaats vaneen blijvende alimentatie. Hetzelfde geldt voor de hou-
ding tegenover emancipatie van de vrouw: voorstanders van vrouwenemanci-
patie zijn in het algemeen wat meer voor een in de tijd gelimiteerde alimenta-
tieplicht en minder voor een blijvend alimentatieplicht dan zij die niet positief
staan tegenover vrouwenemancipatie.
Binnen de groep gehuwden zijn de verbanden over het geheel iets sterker dan
bij de bevolking als geheel.
Dit alles geldt in het algemeen ook als men alleen de mannen of vrouwen in
ogenschouw neemt.
De hypothese dat de opvattingen over de alimentatieplicht samenhangen met
de opvattingen over het huwelijk en de rol van man en vrouw wordt dus on-
dersteund door de feiten. Toch blijken nog relatief velen met een moderne hu-
welijksopvatting voorstander van een blijvende alimentatie in de voorgelegde
gevallen, evenals relatief veel van hen die vóór emancipatie van de vrouw zijn.
Andere factoren, zoals kenmerken van de eigen huwelijksrelatie en de taak-
verdeling daarbinnen, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, sociale klasse, poli-
tieke voorkeur, bekendheid met echtscheidingsproblematiek en kennis van
het alimentatierecht blijken slechts van beperkte betekenis voor de verklaring
van de verschillen in alimentatie-opvatting bij de bevolking als geheel.
Bij de onderzochte groep ooit-gescheidenen, die als groep een minder strenge
alimentatie-opvatting heeft dan de bevolking als geheel, zijn deze samenhan-
gen nauwelijks anders. Bij hen blijkt evenwel de eigen ervaring met alimenta-
tie vrij duidelijk samen te hangen met de alimentatie-opvatting: degenen die
alimentatie betalen of betaald hebben zijn vergeleken met degenen die nooit
betaalden relatief sterk voorstander van tijdelijke alimentatie en minder van
een blijvende alimentatie, met name in de gevallen A en D, terwijl degenen die
alimentatie ontvangen of ontvangen hebben een sterkere voorkeur voor een
blijvende alimentatie uitspreken.

9.2 De onderzoekresultaten nader beschouwd
De alimentatie-opvatting blijkt samen te hangen met de opvattingen over hu-
welijk, echtscheiding en vrouwenemancipatie. Het verband hiertussen is ech-
ter niet sterk. Een mogelijke verklaring hiervoor zou gevonden kunnen worden
in de opzet van het onderzoek. De respondenten is gevraagd zich in te leven in
de voorgelegde casus, dat wil zeggen in de situatie van anderen. Met name de-
genen met moderne huwelijksopvattingen - en een mogelijk dienovereen-
komstige taakverdeling met hun partner - kunnen zichzelf in de voorgelegde
casus mogelijk niet hebben herkend. Bij de beantwoording van de vragen zou-
den zij daarom veelal niet van hun eigen huwelijksopvattingen zijn uitgegaan
maar puur van de feitelijke situatie en de kennelijk achterliggende huwelijks-
opvattingen van de scheidenden. Als deze redenering juist is, zouden de ant-
woorden op de vraag welke alimentatieregeling men zou verkiezen als het
eigen huwelijk op een echtscheiding zou uitlopen, sterkere samenhangen met
de huwelijksopvattingen te zien hebben gegeven. Dit lijkt ons evenwel niet de
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verklaring te zijn voor de geringe samenhang. Immers: de zeer traditioneel
denkenden zijn het onderling ook bepaald niet volledig eens over de gewenste
alimentatieregeling in de gevallen die sterk het stempel dragen van het tradi-
tionele huwelijk (A en D). Desalniettemin lijkt het de moeite waard bij een
eventueel vervolg op dit onderzoek ook een vraag over de mogelijke alimenta-
tieregeling voor de eigen situatie op te nemen.
Een tweede in de opzet van het onderzoek gelegen verklaring voor de gevon-
den zwakke samenhangen tussen de huwelijksopvattingen e.d. enerzijds en
de alimentatie-opvatting anderzijds, zou gelegen kunnen zijn in de methode
waarmee die opvattingen zijn gemeten. Juist om dit euvel te vermijden hebben
wij ons echter op dit punt wel bewust aangesloten bij ander onderzoek (1).
Een verklaring voor de zwakte van de gevonden verbanden die naar onze me-
ning meer voor de hand ligt, is dat de hypothese over het samengaan van een
moderne opvatting over de rol van man en vrouw in huwelijk en samenleving
met een milde opvatting over de alimentatieplicht slechts ten dele juist is. Het
streven naar financiële zelfstandigheid van de vrouw leidt logischerwijs tot
een milde opvatting over de alimentatieplicht. Driekwart van de ondervraag-
den onderschrijft ook het principe dat de gescheiden vrouw zo spoedig moge-
lijk in haar eigen onderhoud moet voorzien. De praktische problemen die de
gescheiden vrouw vaak op haar weg vindt bij pogingen om dit streven te reali-
seren, kunnen echter ook voor emancipatoir denkende mannen en vrouwen
een argument zijn om voor een langer durende alimentatie te pleiten. Dit ach-
ten wij de meest aannemelijke verklaring voor de gevonden uitkomst dat de
samenhang tussen moderne opvattingen over huwelijk en de positie van de
vrouw enerzijds en een milde opvatting over de alimentatieplicht anderzijds
minder sterk is dan men zou kunnen verwachten (2).
Een andere externe factor die de alimentatie-opvattingen zal beïnvloeden, is
de mogelijkheid een beroep te doen op de Algemene Bijstandswet. Deze om-
standigheid betekent dat er voor degenen die in principe van mening zijn dat
er al dan niet blijvend alimentatie betaald zou moeten worden, een alternatief
aanwezig is. Dit alternatief kan vooral in de lagere inkomensklassen zowel
voor de man als de vrouw financieel aantrekkelijk zijn. De vrouw heeft een gro-
tere zekerheid op een geregelde uitkering en de man blijft vrij van de verplich-
ting een deel van zijn inkomen af te dragen. Sommige mannen en vrouwen die
qua overtuiging naar een strenge alimentatie-opvatting tenderen, zullen op
grond van deze praktische overweging toch voor een korte alimentatieduur of
zelfs'geen oplegging van alimentatie kiezen. Dit kan een verklaring zijn voor
de geringe samenhang tussen traditionele huwelijksopvattingen en een stren-
ge alimentatiemoraal. Zeker is dat deze overweging in de praktijk een belang-
rijke rol speelt. Bedacht moet immers worden dat slechts 20% van de geschei-
den vrouwen alimentatie ontvangt en dat hiervan slechts ongeveer 20% een
alimentatie ontvangt die boven de bijstandsnormen voor alleenstaanden uit-
gaat (3).
Hoe het zij, onder de huidige maatschappelijke omstandigheden blijken de
meeste Nederlanders voorstanders van een tijdelijke alimentatie ten behoeve
van de ex-huwelijkspartner die niet in staat is in eigen levensonderhoud te
voorzien. Een alimentatieplicht wordt dwingender aanwezig geacht als het hu-
welijk langer heeft geduurd en de vrouw dientengevolge ouder is en meer
moeite zal hebben een geschikte baan te vinden. Deze laatste drie factoren
zijn niet goed los van elkaar te zien, al kwam uit dit onderzoek wel naar voren
dat de huwelijksduur op zich in het algemeen niet zo belangrijk wordt geacht
met het oog op de alimentatiebeslissing.

9.3 Vergelijking van de alimentatie-opvatting met die in enkele andere landen
De resultaten van het onderzoek waren aanleiding om een vergelijking met en-
kele andere landen van de Westerse wereld te trekken. In de gestaag toene-
mende hoeveelheid literatuur uit binnen- en buitenland hebben we gezocht
naar de resultaten van vergelijkbaar onderzoek. Dergelijke studies hebben wij
niet kunnen vinden. Wel hebben wij onderzoek aangetroffen naar opvattingen

42



over alimentatie in Frankrijk, België en Californië. Naar een verband -met
huwelijksopvattingen is in die studies niet gezocht (4). De resultaten van de
onderzoeken in Frankrijk en België laten bovendien een vergelijking met onze
resultaten niet toe, omdat in de daarin voorgelegde casus evenals in de wet
nadrukkelijk over schuld wordt gesproken (5). Het Californische onderzoek
lijkt ons echter uiterst relevant binnen het kader van deze beschouwing.
Alvorens die onderzoekresultaten kort weer te geven, lijkt het nuttig in het kort
het geldende alimentatierecht in Californië en de toepassing ervan uiteen te
zetten. In Californië kan volgens de Civil Code de rechter een onderhoudsver-
plichting opleggen, met een bedrag en een duur die hij rechtvaardig en rede-
lijk acht. Daarbij dient de rechter rekening te houden met de mogelijkheden
van elk der ex-echtgenoten om zelfstandig inkomen te verwerven, de behoef-
ten en de wederzijdse stand en fortuin, de duur van het huwelijk, minderjarige
kinderen die verzorging behoeven en daardoor de arbeidsmarktpositie vermin-
deren, de benodigde tijd voor her- en bijscholing en het zoeken van een baan,
de leeftijd en de gezondheid van beide partijen, en alle andere factoren die de
rechtbank rechtvaardig en billijk acht (paragraaf 4801 Californian Civil Code).
In Californië staan de factoren waarmee bij het vaststellen van de alimentatie
rekening moet worden gehouden dus expliciet in de wet. In de praktijk spelen
in Nederland dezelfde factoren een belangrijke rol, te weten: de aanwezigheid
van minderjarige kinderen, de duur'van het huwelijk, c.q. de leeftijd van de
vrouw in verband met de arbeidsmarktpositie en, zoals expliciet in de wet
staat, de behoeftigheid van degene die om een onderhoudsuitkering vraagt (6).
In Californië bleek in 1977 bij 17% van de scheidingen een alimentatie te zijn
opgelegd, hetgeen weinig verschilt van de 16 tot 20% die uit de verschillende
bronnen voor Nederland naar voren kwamen (7). Bij kortstondige huwelijken
komen in Californië minder alimentaties af, met een lager gemiddeld bedrag
per maand dan bij langere huwelijken (in 1977 werd bv. bij slechts 5% van de
huwelijken die korter dan 5 jaar duurden een alimentatie opgelegd tegen 45%
bij huwelijken die 15 jaar of langer hadden geduurd). Ongeveer tweederde deel
van de alimentaties had een vastgestelde duur (die alleen bij vonnis van de
rechtbank kan worden verlengd wanneer dat in het oorspronkelijke vonnis
was vastgelegd), waarvan de helft korter dan twee jaar (8).
Wat betreft de opvattingen over de alimentatie onder gescheidenen in Califor-
nië (1978) zien we sterke overeenkomsten met het beeld dat uit ons onderzoek
naar voren komt. Zo is 87% van de gescheiden vrouwen en 66% van de ge-
scheiden mannen van mening dat alimentatie op zijn plaats is na een lang hu-
welijk en bij een hogere leeftijd van de vrouw, waardoor zij moeilijk aan de
slag kan komen; 67% van de vrouwen en 63% van de mannen acht alimentatie
op zijn plaats wanneer er jonge kinderen zijn en de vrouw thuis wil blijven om
ze te verzorgen en op te voeden (9).
Dit overziende kan de conclusie luiden dat tussen Californië en Nederland-een
sterke overeenkomst in alimentatierecht en in opvattingen over alimentatie
bestaat. Er is echter een in het oog lopend verschil ni. het feit dat in Californië
tweederde van de gevallen waarin alimentatie werd toegekend een maximum
duur van de alimentatiebetaling werd vastgesteld, wat in Nederland slechts
sporadisch voorkomt. Er dient hierbij echter wel te worden bedacht dat (al-
thans in 1968) slechts 18% van de gescheiden vrouwen in Californië (het be-
treft cijfers over Los Angeles) als huisvrouw werd omschreven in de dossiers
(10). De meerderheid van de vrouwen had een betaalde baan.
Interessant is tenslotte te vermelden dat de opvattingen van gescheidenen in
Nederland en Californië sterk overeen blijken te komen wat betreft de beteke-
nis die de schuldvraag voor de alimentatie zou moeten hebben: evenals in Ne-
derland blijkt in Californië eenderde deel van de gescheidenen van oordeel
dat eventuele `schuld' aan het mislukken van het huwelijk een rol moet spelen
bij de beslissing over de alimentatie (11).

Behalve buitenlands onderzoek bieden ook wetgevende ontwikkelingen in het
buitenland inzicht in de aldaar bestaande opvattingen over alimentatie. Als il-
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lustratie hiervoor kan de situatie in Zweden dienen. Daar is sinds enkele jaren
(1979) nog slechts dan sprake van een alimentatieverplichting wanneer er nog
minderjarige kinderen zijn die verzorging behoeven, of wanneer de her-of om-
scholing of het zoeken naar werk dit noodzakelijk maakt. Alleen langdurige
huwelijken, waarbij het wegens de leeftijd grote moeite kost dm werk te vin-
den kunnen tot langdurige uitkeringen leiden, soms zelfs van onbepaalde tijd.
Overigens bleek al vóór het van kracht worden van het nieuwe recht in Zweden
dat in slechts 10% van de gevallen een alimentatie werd opgelegd, waarvan
de helft gelimiteerd was tot vier jaar of minder. De belangrijkste oorzaak hier-
van is de hoge mate waarin ook gehuwde vrouwen in Zweden aan het ar-
beidsproces deelnemen. Dit wordt gestimuleerd zowel door de opvoeding als
het belastingsysteem. Hiermee gepaard gaat tevens een betere mogelijkheid
tot kinderopvang dan in Nederland. Wanneer de vrouw wel recht op alimenta-
tie zou hebben, doch haar ex-echtgenoot daartoe niet voldoende draagkracht
bezit, is er niet een vangnet als onze bijstandswet.-Wel kan een scholingsbij-
drage worden verkregen, waarin de kosten van levensonderhoud zijn verdis-
conteerd. Dit houdt verband met de arbeidsmarktpolitiek in Zweden. Wanneer
men langdurig niet in staat is om een baan te vinden, dan kan men in aanmer-
king komen voor een zg. vervroegd pensioen, hetgeen inhoudt: leven op een
bestaansminimum.
Hoewel het dus op het eerste gezicht erop lijkt dat het alimentatierecht en de
daaraan ten grondslag liggende opvattingen in Zweden sterk verschillen van
de situatie in Nederland, lijkt de uitwerking ervan toch niet zo sterk af te wij-
ken, althans in de sfeer van de opvattingen. Ook in Nederland zagen we dat
alimentatie in geval er minderjarige kinderen waren, vaker op zijn plaats,werd
geacht en dat bij een langdurig huwelijk en een hogere leeftijd vaker aan blij-
vende alimentatie werd gedacht. De vrouw dient alles in het werk te stellen om
in eigen onderhoud te voorzien. Lukt dat niet, dan is er toch een bestaansmini-
mum gegarandeerd, dat wil zeggen in Nederland via de Algemene Bijstands-
wet en in Zweden via het vervroegde pensioen. Het grote verschil met de Ne-
derlandse situatie is dat in Nederland nauwelijks • een tijdslimiet wordt
gesteld, terwijl het niet stellen van een tijdslimiet in Zweden uitzondering is.
De verschillen op het gebied van de alimentatiewetgeving en praktijk tussen
Zweden, Californië en Nederland, alle drie hoog geïndustrialiseerde landen in
de Westerse wereld, zijn niet groot. Duidelijk is wel dat alimentaties in Neder-
land minder vaak aan een tijdslimiet worden gebonden. Dit verschil lijkt, al-
thans ten dele, terug te voeren op het verschil in de mate waarin gehuwde
vrouwen aan het arbeidsproces deelnemen. Dat betekent tevens dat de rege-
ling van de alimentatieproblematiek en de feitelijke alimentatiepraktijk voor
een deel worden bepaald door maatregelen welke deelname van vrouwen in
het arbeidsproces beïnvloeden.
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8. WEITZMAN, L.J. en R.B. DIXON, t.a.p. blz. 157-162.
Hierbij zijn niet meegeteld de symbolische alimentaties van bv. een dollar
per jaar of per maand, die wel worden opgelegd om de mogelijkheid open
te houden bij eventuele veranderingen van omstandigheden in de toe-
komst alsnog alimentatie toe te kennen.

9. WEITZMAN, L.J. en R.B. DIXON, blz. 150 e.v.

10. WEITZMAN, L.J. en R.B. DIXON, blz. 166 noot 61.

11. WEITZMAN, L.J. en R.B. DIXON blz. 151.
Hoewel de rechter in Californië rekening mag houden met de schuld bij
het al dan niet toekennen van alimentatie (als één van de andere factoren
die de rechtbank `fust en equitable' acht, paragraaf 4801 Civil Code), zijn
er duidelijke aanwijzingen dat dit sinds de invoering van de nieuwe wet in
1970 in de praktijk niet zo vaak meer voorkomt. Zie WEITZMAN en DIXON,
t.a.p. blz. 160 en 161.
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Bijlagen



Bijlage 1

Bijlage 1: Methodologische verantwoording
In dit hoofdstuk wordt een verantwoording gegeven van enkele methodologi-
sche aspecten van het onderzoek. Achtereenvolgens komen aan de orde het
verloop en de duur van de vraaggesprekken, en de schaalconstructies. Over
de vragenlijst is reeds één en ander vermeid in hoofdstuk 2 van het interim-
verslag. Voor een verantwoording van de steekproeven kan worden verwezen
naar bijlage 3 van het interimverslag.

1 De schaalconstructie
De opvattingen omtrent huwelijk en gezin zijn geoperationaliseerd in een drie-
tal uitsprakenbatterijen, die men zou kunnen omschrijven als 'moderniteit in
de opvattingen over huwelijk en gezin', 'behoud van eigen zelfstandigheid in
de relatie' en 'egalitaire opvattingen over de rollen van mannen en vrouwen'.
De uitspraken zijn ontleend aan ander onderzoek, mede ter validatie van dat
andere onderzoek. Ze werden aan een steekproef uit de Nederlandse bevol-
king voorgelegd 1) met de vraag erop te reageren in termen van 'absoluut mee
eens' tot 'absoluut niet mee eens'. Van deze drie uitsprakenbatterijen werden
via de methode van de summated ratings attitudeschalen geconstrueerd.2)

1.1 De methode van schaalconstructie
De schaalconstructie via de methode van de summated ratings geschiedt
door de scores per item voor eik individu afzonderlijk op te tellen. De Bomsco-
re geeft dan iemands plaats op de betrokken attitudeschaal weer. Eén van de
problemen met de constructie van attitudeschalen is echter dat de betrokken
items weliswaar bedoeld zijn om de betekenisruimte van het te meten begrip
te indiceren, maar dat dit in feite geenszins het geval behoeft te zijn. In zo een
geval zouden in de somscore de scores van één of meer items meetellen, ter-
wijl die items niet tot de betekenisruimte van het gemeten begrip horen. Door
nu de items die het beeld verstoren uit de schaal te verwijderen ontstaat een
betekenisruimte die door de gebruikte items wordt omsloten. In deze bijzonde-
re betekenis moet men unidimensionaliteit dan verstaan wanneer als toets op
unidimensionaliteit de toets op discriminerend vermogen wordt voorgesteld.
De methode van dè summated ratings gaat uit van de veronderstelling dat een
hoge totaalscore alleen verkregen kan worden door hoge itemscores. Dat wil
dus zeggen dat men slechts een hoge totaalscore kan verkrijgen wanneer op
elke der items afzonderlijk een hoge score bereikt werd. Immers, een lage
itemscore duidt op een negatieve houding, en vanuit die negatieve houding
zullen dan ook lage scores op de overige items verwacht mogen worden. Voor-
waarde is hierbij natuurlijk wel dat elk item zodanig wordt gescoord dat een
hoge score een positieve houding indiceert, terwijl een negatieve houding
door een lage score wordt weergegeven.

1) Voor de representativiteit van de steekproef, zie: COZIJN, C. en C. VAN DER WERFF, Meningen
van de Nederlandse bevolking over alimentatie na echtscheiding, Den Haag, Staatsuitgeverij,
1981.

2) Voor deze methode zie hierna, en A.L. EDWARDS, Techniques of attitude scala construction,
New York, 1957. -
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Lang niet eik individu is echter zo consequent en rechtlijnig in het beoordelen
van de items dat men uitsluitend hoge of uitsluitend lage scores geeft. Deze
personen uit de analyse verwijderen, wat door sommigen wordt gepropa-
geerd, moet worden ontraden: het geven van één of meer'inconsequente' ant-
woorden maakt de respondent nog niet tot een waardeloze of nutteloze infor-
mant. Beter is het om de items die het bovengeschetste beeld verstoren, uit de
analyse te verwijderen. Er is immers reden om aan te nemen dat de inhoud van
de betrokken items niet tot dezelfde betekenisruimte als de overige items be-
hoort. Het verwijderen van de storende items geeft als resultaat een helderder
en scherper residubeeld.
Het zoeken naar de items die het beeld verstoren geschiedt langs verschillen-
de wegen. Veelal gebruikt men de zg. item-totaalcorrelatie als criterium. Hier-
bij is de veronderstelling dat, wanneer alle items dezelfde betekenisruimte in-
diceren, elk der items een sterke samenhang met de totaalscore heeft. Een
item met een lage item-totaalcorrelatie behoort dan-kennelijk niet tot de ge-
meenschappelijke betekenisruimte van de overige, en kan dus worden gèmist.
Hoewel het moeilijk te bepalen is wanneer een samenhang sterk geoordeeld
moet worden, kan in ieder geval als eis worden gesteld dat deze statistisch
significant van 0 (nul) moet verschillen.
Likert stelde voor een toets op discriminerend vermogen van de items. Hierbij
worden de itemscores van de 25 procent personen met de hoogste totaalsco-
res vergeleken met de itemscores van de 25 procent personen met de laagste
totaalscores. Wanneer de gemiddelde itemscore van de hoogscoorders niet
significant verschilt van die van de laagscoorders, dan discrimineert het item
niet. De interpretatie hiervan is dat het item of niet tot de betekenisruimte be-
hoort en dus niet kan discrimineren of indifferent is en dus gemist kan wor-
den. In beide gevallen moet het item verwijderd worden zodat het er (gelukkig)
niet toe doet om welke reden de verwijdering uiteindelijk is geschied.
Likert stelde de toets op discriminerend vermogen voor als toets op unidimen-
sionaliteit. Zoals hiervoor reeds gezegd veronderstelt dit een bijzondere inter-
pretatie van het begrip unidimensionaliteit. Zowel de toets op discriminerend
vermogen als de methode van de item-totaalcorrelatie geven wel inzicht in de
vraag of een item deel uitmaakt van de gemeenschappelijke betekenisruimte,
maar niet op de dimensionaliteit van die betekenisruimte. Die moet langs,
andere weg worden vastgesteld.
Factoranalyse, en met name de zg. principale componentenanalyse kan ons
hierbij van dienst zijn. Deze analysetechniek zoekt, op basis van de samen-
hang tussen de verschillende items, naar clusters van onderling sterk samen-
hangende variabelen. Deze clusters worden zodanig bepaald dat ze onderling
volkomen onafhankelijk zijn; ze zijn op te vatten als nieuwe variabelen, en wor-
den factoren genoemd. De meest gebruikelijke weergave van de resultaten
van de factoranalysé is de factormatrix, waarin aangegeven wordt door mid-
del van correlatiecoëfficiënten (of: factorladingen) hoe sterk de samenhang is
tussen de oorspronkelijke variabelen (items) en de'getrokken' factoren. Wan-
neer we nu de dimensionaliteit van de betekenisruimte opvatten als het aantal
onafhankelijke criteria met behulp waarvan die ruimte adequaat beschreven
kan worden,3) dan geeft het aantal getrokken factoren de dimensionaliteit
aan.
Factoranalyse extraheert echter altijd evenveel factoren als er oorspronke-
lijke variabelen zijn, zodat het aantal geëxtraheerdè factoren sec ons niet ver-
der helpt. Waar het om gaat is dus een betekenisvolle beperking van het aan-
tal factoren te maken, terwijl de betekenisruimte door dat beperkte aantal fac-
toren nog adequaat kan worden beschreven. Een algemeen aanvaard crite-
rium is, tenzij men specifieke veronderstellingen heeft omtrent het aantal te
extraheren factoren, in ieder geval geen factoren te trekken die minder bij-

3) Inde geometrie wordt een lijnstuk bepaald door een dimensie, te weten de lengte. Een oppervlak
door twee onafhankelijk factoren, ni. lengte en breedte. Een kubus of blok wordt door drie facto.
ren adequaat beschreven, nI. lengte, breedte en hoogte.
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dragen dan de gemiddelde bijdrage van alle theoretisch bepaalbare factoren.
Dit komt erop neer dat factoren met een zg. Eigenwaarde die kleiner is dan 1
verder buiten beschouwing kunnen blijven.
Wanneer we nu factoranalyse toepassen om te bepalen of alle variabelen in-
derdaad tot een en dezelfde betekenisruimte zouden kunnen behoren, kunnen
we de factorextractie onmiddelijk na de eerste factor beëindigen. Alle variabe-
len moeten dan een hoge lading op die ene factor hebben.

1.2 De constructie van de schaal `moderniteit in de opvattingen omtrent huwelijk
en gezin'
Voor deze schaal werden de uitspraken gebruikt die in de vragenlijst onder
vraag 16 werden opgenomen. De verdeling van de antwoorden (voor weging)
wordt weergegeven in tabel 1.2.1. Uitspraak d ('Als de kinderen uit school ko-
men hoort er iemand thuis te zijn om ze op te vangen') moest uit de analyse
worden verwijderd, omdat 84% het met deze uitspraak volledig eens was. De
items a en j werden 'omgepoold', zodat alle scores in dezelfde richting wer-
ken, nadat eerst aan de antwoordcategorieën 'volledig eens' tot 'volledig on-
eens' de scores 1 tot en met 5 waren toegekend. Die respondenten die op één
van de items geen mening uitspraken werden buiten de analyse gelaten. Het
resultaat hiervan is dat 9 items werden opgenomen met een minimumscore
van 9, en een maximumscore van 45. -In tabel 1.2.2 wordt de werkelijke verde-
ling van de scores weergegeven. Uit de in tabel 1.2.3 weergegeven resultaten
van de toets op discriminerend vermogen blijkt dat alle items discrimineren
tussen moderniteit traditionaliteit in de opvattingen omtrent huwelijk en ge-
zin. Dat ze vermoedelijk dezelfde betekenisruimte indiceren blijkt uit de item-
totaalcorrelaties, die eveneens in tabel 1.2.3 worden weergegeven. Met een
laagste correlatiecoëfficiënt van r = 0,48 mag worden geconcludeerd dat alle
correlaties hoog zijn.
De uitgevoerde factoranalyse wijst niet alleen in de richting dat alle items de-
zelfde betekenisruimte indiceren (alle items 'laden' hoog op de eerste princi-
pale component), maar wijst tevens in de richting van, unidimensionaliteit,
doordat slechts één factor werd geëxtraheerd die een Eigenwaarde van
minstens 1,0 heeft (zie tabel 1.2.4).
De Eigenwaarde van de tweede principale component lag met 0,99 echter zo
dicht bij de grens van 1,0 dat we besloten een afzonderlijke analyse uit te voe-
ren over de eerste twee principale componenten. Zoals uit tabel 1.2.5 blijkt
wordt de interpretatie van die oplossing bemoeilijkt door het feit dat item b
(huwelijk is de meest unieke band die mensen in hun leven kunnen hebben) op
beide factoren hoog laadt. Er is ook nauwelijks verschil tussen de ladingen op
beide factoren, zodat uit dat verschil geen indicatie kan worden afgeleid tot
welke factor dit item het meest bijdraagt in de interpretatie. Deze tweefactor-
oplossing moeten we dan ook afwijzen ten gunste van de éénfactoroplossing.
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Tabel 1.2.1: Verdeling van de antwoorden op de items 'Moderniteit in oe opvatting omtrent huwelijk
en gezin' (ongewogen)

Ik ga u nu een aantal uitspraken noemen. Kunt u telkens met behulp van deze kaart aangeven of u
het er mee eens of oneens bent?

volledig grote noch grote volledig geen
eens lijnen eens, lijnen oneens mening

eens noch oneens
oneens

a. het huwelijk en ongehuwd samenwo-
nen betekenen emotioneel hetzelfde 267 285 76 158 216 33

b. het huwelijk is de meest unieke band
die mensen in hun leven kunnen heb-
ben 485 229 108 95 104 14

c. de verantwoordelijkheid voor het in-
brengen van geld hoort vooral bij de
man te liggen, de verantwoordelijk-
heid voor de kinderopvang en huis-
houding vooral bij de vrouw 285 269 128 164 183 6

d. als de kinderen uit school komen,
hoort er iemand thuis te zijn om ze
op te vangen 870 134 14 4 6 7

e. het is het beste als de moeder de
kinderen opvangt als ze uit school
komen 447 204 127 114 137 6

f. echtscheiding betekent toch in feite
dat de huwelijkspartners gefaald heb-
ben 345 293 154 142 65 36

g. van echtscheiding zijn de kinderen
altijd de dupe 708 228 50 33 12 4

h. paarvorming is een natuurlijk gege-
ven, de mens is bestemd om als paar
door het leven te gaan 381 306 110 131 88 19

i. als de gehuwde man en vrouw apart
op vakantie gaan dan vraag je om
moeilijkheden. 446 175 123 146 134 11

j. de leukste situatie is als in een gezin
man en vrouw beiden halve dagen
werken en als zij het werk voor kin-
deropvang en huishouden verdelen 253 212 131 173 238 26

Tabel 1.2.2: Totaalscore over de items 'moderniteit in de opvattingen over huwelijk en gezin'

absoluut % cum %

9-14 160 17,5 17,5
15-20 287 31,4 48,9
21-26 230 25,2 74,1
27-32 138 15,1 89,2
33-28 79 8,6 97,8
39-45 20 2,2 100,0

Totaal 914') 100,0

Totaalscore

') Exclusief 124 personen die op één of meer der uitspraken geen mening gaven.

Tabel 1.2.3: Item-analyse (toets op discriminerend vermogen) op de items' moderniteit inde opvat-
tingen over huwelijk en gezin'

item gemid. gemid. verschil T P item-totaal
hoogste laagste correlatie

25% 25%

a. 4,10 2,07 2,03 17,77 0,000 0,52
b. 3,45 1,15 2,30 24,72 0,000 0,71
c. 4,29 1,47 2,82 32,97 0,000 0,73
e. 3,69 1,31 2,38 23,54 0,000 0,67
f. 3,17 1,63 1,54 14,39 0,000 0,48
g. 2,03 1,10 0,93 12,38 0,000 0,48
h. 3,37 1,41 1,96 18,95 0,000 0,59

3,86 1,27 2,59 28,44 0,000 0,68
j. 4,15 1,94 2,21 19,45 0,000 0,55
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Tabel 1.2.4: Factoranalyse over de items 'Moderniteit in de opvattingen over huwelijk en gezin'

Item Factor Communaliteit

a 0,48 0,23
b 0,73 0,53
c 0,76 0,57
e 0,69 0,48
f 0,47 0,22
g 0,51 0,26
h 0,60 0,36

0,69 0,48
0,50 0,25

verklaarde variantje 0,38 0,38

Tabel 1.2.5: Twee factoroplossing 'Moderniteit in de opvattingen over huwelijk en gezin' (varimax)

Item Factor 1 Factor 2 Communaliteit

a 0,05 0,63 0,40
b 0,52 0,51 0,53
c 0,43 0,64 0,59
e 0,38 0,60 0,50
t 0,78 0,12 0,63
g 0,58 0,14 0,36
h 0,51 0,33 0,37

0,62 0,36 0,51
0,02 0,69 0,48

verklaarde variantje 0,24 0,49

De paragraaf samenvattend bleek dat één item op grond van te extreme popu-
lariteit uit de analyse moest worden verwijderd. De overige items bleken alle
bleken alle te discrimineren volgens de toets op discriminerend vermogen.
Volgens de item-totaalcorrelatie eveneens, terwijl de factoranalyse tot uni-
dimensionaliteit deed besluiten.

1.3 De constructie van de schaal `behoud van de eigen zelfstandigheid in de
relatie'
In diverse studies blijkt dat samenlevingsvormen kunnen worden geordend
naar de wijze waarop het gezamenlijkheidsaspect tot uitdrukking komt.4) Ge-
dacht kan hierbij worden aan samenlevingen waarbij in de totale belevingswe-
reld van de participanten de participanten als het ware niet meer zijn dan de
atomen die een molucuul vormen: het samenlevingsverband is de eenheid, of-
wel waar het molecuul gaat gaan ook de atomen. Het andere type is dan de
samenleving waarbij de participanten de eigen identiteit en zelfstandigheid in
de samenleving niet méér opzij zetten dan voor het instandhouden van de sa-
menleving noodzakelijk is. Men zou hier een parallel kunnen zien met de struc-
tuur van het atoom: kern en electronen kunnen tamelijk zelfstandig bewegen
(een electron kan zelfs van de ene naar de andere kern overgaan) maar hoe de
bewegingen plaatsvinden wordt toch weer door de relatie tussen het atoom
en de electronen bepaald. Zo kunnen de participanten aan een samenlevings-
vorm een eigen beroep uitoefenen, eigen vrienden hebben enz., maar om van
een samenleving te kunnen spreken moet er een bepaalde `grond' aan ge-
meenschappelijkheid aanwezig zijn, die het individuele optreden begrenst.
Eén van de belangrijkste problemen is dan ook het met behoud van eigen
zelfstandigheid afstemmen van de eigen activiteiten op die van de andere
partners.

4) Zie o.a. STRAVER, C.J., A.M. VAN DER HEIDEN en W.C.J. ROBERT, Tweerelaties, anders dan het
huwelijk. Zeist, NISSO, 1979, die in dit verband spreken van 'samen delen' en 'samen
zelfstandig'.
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Omdat de houding ten opzichte van de alimentatie wel eens afhankelijk zou
kunnen zijn van de beleving van bovengenoemd onderscheid ('samen delen'
versus 'samen zelfstandig') in de zin dat zij die de eigen identiteit en zelfstan-
digheid benadrukken meer afwijzend tegenover alimentatie staan, hebben we
getracht de houding te meten ten opzichte van die benadrukking van de
zelfstandigheid. Daartoe hebben we aan de bevolking een aantal aspecten
voorgelegd met het verzoek aan te geven of men deze positief waardeerde, of
juist negatief. Het resultaat hiervan geven we weer in tabel 1.3.1.

Tabel 1.3.1: Verdeling van de antwoorden op de items 'behoud van eigen zelfstandigheid in de
relatie' (ongewogen).

Ik ga u nu een aantal zaken noemen die op een man-vrouw-relatie of andere paarrelatie van toepas-
sing kunnen zijn. Wilt u van elk van deze punten aangeven of u ze positief of negatief waardeert? Als
u een zaak positief waardeert betekent dit dus dat de relatie beter is wanneer dat aspect aanwezig is
dan wanneer het afwezig is. U kunt voor de beantwoording van deze vraag deze kaart gebruiken.

a. veel samen doen
b. zelfopoffering
c. ieder aparte vrienden

hebben
d. ruzie
e. voor jezelf opkomen
f. samen oud worden
g. financieel onafhankelijk

van elkaar zijn
h. sexuele trouw
i. samen eigen kinderen

hebben
J. ieder eigen dingen doen
k. aanpassen aan elkaar

erg beetje niet beetje erg geen
posi- posi- pos./ nega- nega- - me-

tief tief niet
neg.

tief tief ning

839 159 24 8 3 4
409 344 139 82 40 22

105 175 168 231 345 13
66 264 141 171 383 12

514 347 111 42 14 8
908 89 19 6 3 11

172 204 239 163 211 48
859 118 37 8 6 9

855 86 56 10 8 21
533 321 101 47 26 9
878 137 17 4 -

De respondenten die bij één of meer van de items'geen mening' als antwoord
gaven werden buiten de analyse gelaten. Alle items werden zodanig gescoord
dat een hoge score een benadrukking van het behoud van de eigen zelfstan-
digheid aangaf.5) De items a (veel samen doen), f (samen oud worden), h (sexu-
ele trouw), i (samen eigen kinderen hebben) en k (aanpassen aan elkaar)
moesten op grond van extreme populariteit uit de analyse worden verwijderd.
Opvallend in deze is wel dat dit juist alle items zijn die het opgaan van de part-
ners in de relatie tot onderwerp hebben. Een interpretatie hiervan zou kunnen
luiden dat men het over alle 'gezamenlijkheids'-aspecten wel eens is, en dat
het verschil in waardering van al deze aspecten niet anders tot stand komt
dan door een verschil in waardering van de aspecten die het belang van het
behoud van de eigen zelfstandigheid benadrukken. Eén en ander had overi-
gens wel tot gevolg dat slechts zes van de elf items voor de verdere schaal-
constructie van belang bleven. De minimum totaalscore bedroeg dus 6, en het
maximum 30. De aangetroffen verdeling geven we weer in tabel 1.3.2.

Tabel 1.3.2: Totaalscores over de items 'Behoud van de eigen zelfstandigheid in de relatie'.

Totaal Absoluut % Cum %

6- 9 7 0,7 0,3
10-13 79 8,3 9,1
14-17 312 32,8 41,9
18-21 344 36,2 78,1
22-25 174 18,3 96,4
26-30 34 3,7 100,0

Totaal 950*) 100,0

') exclusief de personen die op één of meer van de items geen mening gaven.

5) Hiertoe moesten de items c, d, e, f en j worden omgepoold.
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De toets op discriminerend vermogen bleek voor alle zes items positief uit te
vallen. Ook de item-totaalcorrelaties waren alle hoog (zie tabel 1.3.3). Dit wijst
in de richting dat de zes items inderdaad dezelfde betekenisruimte indiceren.
De factoranalyse laat echter een opvallend beeld zien. De ladingen op de
eerste principale component zijn hoog, behalve bij item b (zelfopoffering).6) Dit
duidt er op dat de inhoud van dit item toch voor een groot deel buiten de ge-
meenschappelijke betekenisruimte van de overige items moet worden ge-
zocht. De factoranalyse leverde twee factoren op met een Eigenwaarde groter
dan 1,0.

Tabel 1.3.3: Toets op discriminerend vermogen naar de items'Behoud van de eigen zelfstandigheid
in de relatie'

Item Gemid. Gemid. verschil t p item-totaal
hoogste laagste correlatie

25% 25%

b 2,61 1,51 1,10 10,71 0,000 0,38
c 3,89 1,30 2,59 30,82 0,000 0,70
d 3,66 1,46 2,20 22,98 0,000 0,55
e 4,76 3,72 1,04 12,14 0,000 0,45
g 4,04 1,75 2,29 23,85 0,000 0,63

4,82 3,65 1,17 12,72 0,000 0,48

Na rotatie bleek alleen item b op die tweede factor hoog te laden (zie tabel
1.3.4). Wanneer we nu tevens in ogenschouw nemen dat item b het geringste
discriminerend vermogen had, en ook de laagste item-totaalcorrelatie, dan
mogen we concluderen dat item b alsnog uit de schaal moet worden verwij-
derd. Daarmee is dan het laatste item verdwenen dat in de bewoording
rechtstreeks duidde op de benadrukking van het gemeenschappelijkheids-
aspect.

Tabel 1.3.4: Factoranalyse op de items 'Behoud van de eigen zelfstandigheid in de relatie'
(varimax)

Item factor 1 . factor 2 Communaliteit

b 0,13 0,91 0,85
c 0,74 0,08 0,55
d 0,49' 0,06 0,24
e 0,50 -0,02 0,25
g 0,62 0,22 0,43

0,62 -0,40 0,54

verklaarde variantie 0,30 0,17 0,48

Na verwijdering van item b hebben we over de resterende vijf items opnieuw
een factoranalyse uitgevoerd. Geheel in overeenstemming met hetgeen op
grond van het voorgaande te verwachten viel, werd slechts een factor geëxtra-
heerd, waar alle vijf items een hoge lading op vertoonden (zie tabel 1.3.5).

Tabel 1.3.5 Factoranalyse op de resterende vijf items 'Behoud van de eigen zelfstandigheid In de
relatie'

Item factor communaliteit

c 0,74 0,55
d 0,49 0,24
e 0,50 0,25
g 0,63 0,39

0,60 0,36

verklaarde variantie 0,36 0,36

6) De ladingen zijn achtereenvolgens (0,22), (0,74), (0,49), (0,64) en (0,57).
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De totaalscores over de vijf items kunnen variëren tussen 5 en 25. De gevon-
den verdeling geven we weer in tabel 1.3.6.

Tabel 1.3.8: Totaalscores over de vijf uiteindelijke schaalitems `Behoud van de eigen zelfstandig-
heid in de relatie'

Score Absoluut % cum %

6- 9 23 2,4 2,4
10-12 99 10,2 12,6
13-15 271 28,1 40,7
16-18 286 29,6 70,3
19-21 201 20,8 91,1
22-25 86 8,9 100,0

Totaal 966*) 100,0

') exclusief de personen die op één of meer van de items geen mening gaven.

1.4 De constructie van de schaal `Egalitaire opvattingen over de rol van mannen
en vrouwen'
Omdat op grond van de in de discussies naar voren komende standpunten
mag worden verwacht, dat personen met een meer egalitaire opvatting over de
rol van mannen en vrouwen in onze samenleving zullen verschillen in hun op-
vattingen omtrent de alimentatie na echtscheiding van personen met een
meer traditionele opvatting in deze, hebben wij aan de respondenten een
twaalftal uitspraken voorgelegd met het verzoek aan te geven in welke mate
men het'eens of oneens was met deze uitspraken. De verdeling van de ant-
woorden wordt weergegeven in tabel 1.4.1.
Alle items werden zodanig gescoord dat een hoge score duidde op egalitaire
opvattingen over de rollen van mannen en vrouwen in de samenleving.7)
Geen der twaalf items moest op grond van extreme populariteit uit de verdere
analyse worden verwijderd, zodat de schaal werd gevormd door de scores op
de twaalf items op te tellen. Het resultaat hiervan is een schaal met een theo-
retische range van 12 tot 60. De feitelijke verdeling van de totaalscores wordt
weergegeven in tabel 1.4.2.
De toets op discriminerend vermogen viel voor alle items positief uit (zie tabel
1.4.2.), terwijl ook alle item-totaalcorrelaties hoog waren. Tevens bleken alle
items bij de factoranalyse hoog te laden op de eerste principale component.
Dit alles mag dus worden opgevat als indicatie dat alle items tot dezelfde be-
tekenisruimte behoren,
De factoranalyse leverde drie factoren (zie tabel 1.4.4.) op, welke na rotatie als
volgt konden worden geïnterpreteerd. Factor 1 duidt op wie de kost moet ver-
dienen enerzijds en wie de kinderen moet verzorgen anderzijds. Factor 2 indi-
ceert de dominante rol van de man, respectievelijk de ondergeschikte rol van
de vrouw. Factor 3 tenslotte ontmaskert de man als ongevoelig en hard en de
vrouw als gevoelig en warm. Omdat drie factoren voor twaalf items toch wel
veel kan worden genoemd, hebben we de varimax-rotatie afzonderlijk uitge-
voerd op de eerste twee principale componenten. Het gevolg hiervan is (zoals
uit tabel 1.4.5. in vergelijking met tabel 1.4.4. blijkt) dat de factoren 2 en 3 uit
de driefactoroplossing opgaan in factor 2 van de tweefactoroplossing. Van
deze laatste oplossing duidt factor 1 op de taakverdeling tussen mannen en
vrouwen voor wat betreft kinderen.
Het item 1 (Een vrouw die niet getrouwd is, moet met juffrouw aangesproken
worden) werd door ons aan de overige uitspraken toegevoegd. Om te controle-
ren welke gevolgen dit voor de factoroplossing heeft gehad hebben wij een
aparte factoranalyse uitgevoerd zonder dat item 1 daarin meedeed.

7) Hiertoe behoefte alleen item a te worden omgepoold.
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Het resultaat was vrijwel geheel overeenkomstig tabel 1.4.4., waaruit item 1 is
weggelaten (zie tabel 1.4.6). Het meest opvallende verschil was dat item f van
factor 3 naar factor 2 verschoof. Nu we echter gezien hebben dat in de twee-
factoroplossing de factoren 2 en 3 uit de driefactoroplossing als het ware wor-
den samengenomen, mogen we concluderen dat toevoegen van item 1 geen
verstorende invloed op de factoroplossing heeft gehad.

Tabel 1.4.1.: Verdeling van de antwoorden op de items 'Egalitaire opvattingen over de rol van man-
nen en vrouwen' (ongewogen).

Ik noem u nu weer een aantal uitspraken over mannen en vrouwen. Wilt u van elk van deze uitspraken
weer aangeven of u het er mee eens bent of dat u het er niet mee eens bent? Voor deze vraag kunt u
deze kaart gebruiken.

a. ik kan mij goed voorstellen dat de
man het huishouden doet en de
vrouw buitenshuis werkt

b. een vrouw hoort in huis zolang zij
schoolgaande kinderen heeft

c, een man moet echt mannelijk blijven

d. mannen met werkende vrouwen zijn
vaak een doetje

e. een man hoort thuis de baas te
blijven

f. een vrouw mag haar gevoelens
tonen, een man niet

g- de strijd om het bestaan eist van de
man een zekere hardheid

h. als een man al te lief doet, laat hij
over zich lopen

i. een vrouw is meer geschikt om
kleine kinderen op te voeden dan een
man

voor een meisje is het toch eigenlijk
niet zo belangrijk als voor een jongen
om een goede schoolopleiding te
krijgen

k. man en vrouw moeten zoveel moge-
lijk samen beslissen, maar als het er
op aankomt moet de vrouw zich bij
het oordeel van de man neerleggen

1. een vrouw die niet getrouwd is, moet
met juffrouw aangesproken worden

absoluut mee noch niet absoluut geen
mee eens eens, mee niet mening
eens noch eens mee

oneens eens

154 288 104 238 249 4

417 309 83 175 47 6

411 . 343 95 123 52 12

55 116 92 405 334 33

60 130 155 398 293 1

16 36 68 500 403 12

117 452 150 217 79 22

73 264 122 381 169 27

323 359 81 197 70 7

27 86 44 328 547 5

61 197 126 370 274 9

40 139 127 378 318 35

Tabel 1.4.2: Totaalscores over de items 'Egalitaire opvattingen over de rollen van mannen en vrou-
wen'.

Totaalscore Absoluut % Cum %

12-19 3 0,3 0,3
20-27 73 8,0 8,4
28-35 239 26,3 34,6
36-43 318 34,9 69,6
44-51 20B 22,9 92,4
52-60 69 7,6 100,0

totaal 910 100.0
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Tabel 1.4.3.: Toets op discriminerend vermogen voor de items'Egalitaire opvattingen over de rol van
mannen en vrouwen'

item
gemiddel- gemiddel- item-totaal

de hoogste de laagste verschil t p correlatie
25% 25%

4,19 1.76 2.43 26,90 0,000 0,65
3,47 1,25 2,22 26,48 0,000 0,68
3,21 1,39 1,82 18,56 0,000 0,59
4,65 2,80 1,85 21,60 0,000 0,64
4,62 2,62 2,00 24,52 0,000 0,68
4,69 3,73 0,96 12,77 0,000 0,47
3,47 2,12 1,35 13,71 0,000 0,49
4,15• 2,48 1,67 17,72 0,000 0,56
3,57 1,51 2,06 22,75 0,000 0,64
4,76 3,46 1,30 14,13 0,000 0,51
4,54 2,56 1,98 23,22 0,000 0,65
4,42 3,09 1,33 13,25 0,000 0,47

Tabel 1.4.4: Factorenanalyse op de items 'Egalitaire opvattingen over de rol van mannen en vrou-
wen'. (Varimax)

Tabel 1.4.5: Factoranalyse op de items 'Egalitaire opvattingen over de rol van mannen en vrouwen'
(Varimax, twee factoren)

item factor 1 factor 2 communaliteit

a 0,68 0,21 0,51
b 0,77 0,16 0,61
c 0,72 0,09 0,52
d 0,37 0,56 0,45
e 0,36 0,63 0,53
f 0,11 0,62 0,39
g 0,50 0,15 0,28
h 0,35 0,42 0,30

0,69 0,20 0,51
0,05 0,65 0,42

k 0,37 0,57 0,46
1 0,05 0,64 0,41

verklaarde variantie 0,24 0,21 0,45

item factor 1 factor 2 factor 3 communaliteit

a 0,71 0,23 0,08 0,57
b 0,80 0,18 0,09 0,68
c 0,71 0,06 0,17 0,54
d 0,30 0,47 0,38 0,45
e 0,30 0,54 0,40 0,53
f -0,02. 0,44 0,54 0,48
g 0,26 -0,13 0,75 0,65
h 0,16 0,18 0,67 0,51

0,66 0,15 0,25 0,52
0,13 0,72 -0,03 0,54

k 0,33 0,50 0,32 0,46
0,10 0,69 0,03 0,48

verklaarde variantie 0,21 0,18 0,15 0,53

Tabel 1.4.6: Factoranalyse over de items 'Egalitaire opvattingen over de rollen van mannen en vrou-
wen', exclusief item 1 (Varimax)

item factor l factor 2 factor 3 Communaliteit

a 0,71 0,24 0,01 0,57
b 0,79 0,18 0,08 0,67
c 0,71 0,07 0,20 0,54
d 0,22 0,55 0,27 0,42
e 0,32 0,67 0,16 0,58
f -0,03 0,60 0,32 0,47
g 0,22 0,01 0,81 0,71
h 0,10 0,32 0,65 0,53

0,65 0,22 0,17 0,50
0,15 0,67 -0,19 0,51

k 0,33 0,60 0,15 0,49

verklaarde variantie 0,22 0,20 0,13 0,55
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1.5 De relatie tussen de drie schalen
De drie schalen (moderniteit in de opvattingen over huwelijk en gezin; behoud
van de eigen zelfstandigheid in de relatie; egalitaire opvattingen over de rollen
van mannen en vrouwen) zijn alle bedoeld om enigermate de vooruitstrevend-
heid van de respondenten vast te stellen voorzover deze betrekking hebben op
de man-vrouw-relatie in de samenleving als geheel en in het gezin of andere
primaire leefgroep. Er zal dus een kern van gemeenschappelijkheid aanwezig
moeten zijn die tot uitdrukking zal komen in onderling sterke verbanden. Ten-
einde deze verwachting te toetsen hebben we een afzonderlijke factoranalyse
uitgevoerd over de discriminerende items van eik der drie schalen gezamen-
lijk. Het eerste dat hierbij opviel was dat de te extraheren factoren duidelijk op
een ééndimensionale structuur wezen. Van de factoren met een Eigenwaarde
die groter of gelijk zijn aan 1,0 zijn de Eigenwaarden als volgt: (7,12) (1,71)
(1,37) (1,19) en (1,08). De eerste principale component verklaart meer als de an-
dere vier samen. Wanneer we er nu van uitgaan dat we drie schalen hebben
samengenomen, dan zou dit een aanwijzing kunnen zijn om voor een driefac-
toren-oplossing te kiezen. Het resultaat hiervan wordt weergegeven in tabel
1.5.1. Het eerste dat bij deze oplossing opvalt is dat item d van schaal 2 wel
een zeer lage communaliteit heeft. De variantie in dit item wordt dus nauwe-
lijks door de drie factoren verklaard. Verder zien we een patroon dat we moch-
ten verwachten.
De items van schaal 1 laden op een factor hoog. Weliswaar doorkruisen het
eerste en het laatste item dit beeld, maar item a heeft op geen der factoren
een hoge lading en item b heeft op bedoelde factor een weliswaar geringe la-
ding, maar deze verschilt niet veel van die op de factor met de hoogste lading.
We mogen dus concluderen dat schaal 1 eendimensionaal tevoorschijn komt.
De items van schaal 2 laden alle hoog op een factor, met uitzondering dan van
item d, dat echter op geen der factoren een lading van enig gewicht heeft. Ook
schaal 2 komt dus eendimensioneel tevoorschijn.
Schaal 3 tenslotte komt, met uitzondering van item a, duidelijk tweedimensio-
naal naar voren. Item a heeft echter ook niet te verwaarlozen ladingen op deze
beide items, zodat we kunnen concluderen dat schaal 3 tweedimensioneel te-
voorschijn komt.
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Tabel 1.5.1: Factoranalyse over de items van de drie schalen (varimax-rotatie)

Item Factor 2 Factor 2 Factor 3 Communaliteit

Schaal 1
a 0,21 0,25 0,37 0,25
b 0,60 0,20 0,23 0,46
c 0,63 0,33 0,26 0,57
e 0,61 0,31 0,18 0,50
f 0,47 0,03 0,05 0,22
g 0,62 -0,07 -0,02 0,39
h 0,45 0,16 0,22 0,28

0,52 0,14 0,43 0,48
0,35 0,14 0,42 0,32

Schaal 2
c 0,33 0,03 0,60 0,47
d 0,21 0,21 0,22 0,14
e -0,02 0,20 0,49 0,28
g 0,22 -0,00 0,64 0,45

-0,08 0,02 0,61 0,38

Schaal 3
a 0,41 0,32 0,47 0,49
b 0,65 0,27 0,23 0,55
c - '0,64 0,17 0,11 0,45
d 0,20 0,63 0,17 0,46
e 0,29 0,64 0,13 0,52
f 0,09 0,62 -0,10 0,41
g 0,40 0,31 -0,18 0,29
h 0,22 0,48 0,06 0,28

0,56 0,32 0,12 0,43
0,03 0,60 0,19 0,40

k 0,33 0,56 0,12 0,44
0,02 0,56 0,18 0,35

verklaarde varlantie 0,17 0,13 0,10 0,39

De schalen komen in dezelfde gedaante naar voren als we hiervóór dus gezien
hebben. Wat echter opvalt is het volgende: de ene factor van schaal 1 en de
eerste factor van schaal 3 zien we in deze factoroplossing in een factor (1) te-
rugkeren. Op factor 2 van de oplossing wordt alleen door de items die op de
tweede factor van schaal 3 hoog laden, hoog gescoord. En de items van
schaal 2 zijn de enige die op de derde factor hoog laden. We mogen dan ook
besluiten dat de eerste factor van schaal 3 en schaal 1 als operationalisaties
van dezelfde begripsinhoud mogen worden beschouwd.

1.6 De constructie van de schaal `attitude ten opzichte van alimentatie'
De houding ten opzichte van alimentatie na echtscheiding wordt vooreen deel
bepaald door een inschatting van de materiële behoeften van degene die de
alimentatie zou ontvangen. Maar daarnaast zijn er nog diverse positieve en ne-
gatieve aspecten aan de alimentatiebetaling te onderkennen, van welke
aspecten eveneens te verwachten is dat het oordeel over de wenselijkheid van
(bepaalde modaliteiten van) de alimentatiebetaling er door wordt beïnvloed.
Een van deze aspecten betreft het feit dat de alimentatiebetaling een conti-
nuatie inhoudt van de relatie tussen partijen. Dit aspect is in een aantal uit-
spraken geoperationaliseerd, welke aan de ondervraagden zijn voorgelegd (al-
leen in het deelonderzoek bij degenen met echtscheidingservaring). De verde-
ling van de antwoorden wordt weergegeven in tabel 1.6.1.
Alle items werden zodanig gescoord dat een hoge score een positieve hou-
ding tegenover alimentatie indiceerde. Geen der items diende op grond van
extreme populariteit uit de analyse te worden verwijderd. De schaal werd dus
gevormd door het optreden van scores op de acht items, hetgeen een range
oplevert welke loopt van 8 tot en met 40. De feitelijke verdeling van de totaal-
scores wordt gegeven in tabel 1.6.2.
De toets op discriminerend vermogen viel voor alle acht items positief uit (zie
tabel 1.6.3). Ook de itemtotaalcorrelaties waren redelijk hoog. De laagste (.40)
was bij item b, dat overigens ook het dichtst de grens voor de extreme popula-
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riteit benaderde. Bij de factoranalyse bleek dat de ladingen op de eerste prin-
cipale component redelijk tot hoog waren. De items mogen derhalve tot de-
zelfde gemeenschappelijk betekenisruimte worden gerekend. Opvallend was
overigens wel de geringe communaliteit van de items b en c. Na rotatie bleek
item b op geen der drie geëxtraheerde factoren echt hoog te laden, en op twee
van de drie ongeveer even hoog (zie tabel 1.6.4). Dit alles zou er toe kunnen lei-
den dat item b uit de analyse zou moeten worden verwijderd. Vanwege het feit
dat toets op discriminerend vermogen, item-totaal correlatie en de lading op
de eerste principale component onderling consistent waren, werd niettemin
besloten het item te handhaven.

Tabel 1.6.1: Verdeling van de antwoorden over de items 'attitude ten opzichte van alimentatie'

Ik ga u nu een aantal uitspraken noemen over echtscheiding en alimentatie. Zoudt u bij elk van deze
uitspraken willen aangeven of u het er mee eens bent of dat u het er niet mee eens bent?

volledig grote noch grote volledig geen
eens lijnen eens, lijnen oneens mening

eens noch oneens
oneens

a. Een voordeel van alimentatie is dat
tenminste nog enigszins een relatie
met de ex-partner blijft bestaan 13 16 37 45 270 3

b. Na een scheiding moet je zo gauw
mogelijk proberen in alle opzichten
op eigen benen te staan 298 58 19 5 3 1

c. Voor een gescheiden vrouw is het
vervelender om alimentatie te krijgen
dan een uitkering van de bijstand 105 59 71 52 77 20

d. Voor kinderen is het goed dat door
de alimentatie voorde vrouw (dus
voor hun moeder) nog een band tus-
sen hun ouders blijft bestaan 27 48 50 53 ' 197 8

e. Een nadeel van alimentatie is dat je
niet los raakt van je ex-man of ex-
vrouw 198 61 29 42 49 5

f. De alimentatie bederft vaak de ver-
standhouding tussen de ex-partners 135 94 60 32 43 20

g. Gezien de huwelijksbelofte is alimen-
tatie een morele plicht 74 79 34 56 134 7

h. Het is eerder de plicht van de ex-man
dan van de gemeenschap om in het
onderhoud van zijn ex-vrouw te voor-
zien 96 85 49 59 92 3

Tabel 1.6.2: Totaalscores over de items 'Attitude ten opzichte van alimentatie'

Totaalscore

8-12 65 17,8
13-16 79 21,6
17-20 88 24,0
21-24 81 22,1
25-28 36 9,8
29-40 17 4,6

Totaal 366

Absoluut % cum %

17,8
39,3
63,4
85,5
95,4

100,0
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Tabel 1.6.3: Toets op discriminerend vermogen voor de items 'attitude ten opzichte van alimen-
tatie'

item gemidd. gemidd. item-
hoogste laagste verschil t p totaal

25% 25% corr.

a 2,31 1,11 1,20 7,77 0,000 0,43
b 1,77 1,06 0,71 6,18 0,000 0,40
c 3,94 1,79 2,15 10,48 0,000 0,47
d 3,13 1,27 1,86 10,85 0,000 0,49
e 3,45 1,09 2,36 15,18 0,000 0,61
f 3,22 1,50 1,72 9,46 0,000 0,45
g 4,04 1,44 2,60 16,26 0,000 0,67
h 4,16 1,62 2,54 16,78 0,000 0,62

Tabel 1.6.4: Factoranalyse op de items 'attitude ten opzichte van alimentatie' (Varimax)

item factor l factor 2 factor 3 communaliteit

a 0,04 - 0,88 0,02 0,78
b 0,37 -0,06 0,35 0,27
c 0,23 -0,16 0,53 0,36
d 0,20 0,83 -0,01 0,73
e 0,14 0,21 0,75 0,62
f -0,10 0,01 0,79 0,63
g 0,82 0;22 0,11 0,73
h 0,86 0,10 0,04 0,75

verklaarde variantie 0,21 0,20 0,20 0,61

2 Verloop en duur van de vraaggesprekken
Zoals in hoofdstuk 2 reeds is vermeld zijn de benodigde gegevens verzameld
via mondelinge ondervraging bij de mensen thuis. Gezien de aard van de pro-
blematiek leek dat de meest geschikte methode. Anders dan bij de weliswaar
goedkopere methode van schriftelijke ondervraging kan bij mondelinge onder-
vraging de enquêteur zo nodig toelichting geven. De kans dat respondenten
vragen niet begrijpen of anders begrijpen dan is bedoeld, wordt hierdoor klei-
ner. Zo kan de enquêteur zich er in deze vraaggesprekken bv. telkens van ver-
gewissen dat het de respondent duidelijk is dat het over alimentatie voor de
vrouw gaat en niet om die voor eventuele kinderen.
De vragenlijst was overwegend gestructureerd, dat wil zeggen dat aan alle
respondenten letterlijk dezelfde vragen werden gesteld in dezelfde volgorde,
waarbij de diverse te verwachten antwoorden zoveel mogelijk waren voorge-
codeerd zodat de enquêteur het antwoord van de respondent alleen behoefde
te omcirkelen. Mede met het oog op de dynamiek van het gesprek was hier en
daar een 'open vraag' ingelast.
Zoals gebruikelijk is de vragenlijst van te voren uitgetest.
In dit verband moet worden vermeld dat het WODC rond dezelfde tijd dat het
verzoek voor dit onderzoek werd gedaan, bezig was met de voorbereidingen
voor een onderzoek naar de opvattingen over het naamstelsel. Die opvattin-
gen werden evenals de alimentatieopvattingen verondersteld verband te hou-
den met opvattingen over het huwelijk. Gezien de sterke verwantschap tussen
beide problemen, werd besloten deze in één onderzoek onder te brengen. Dat
impliceert dat in hetzelfde vraaggesprek ook de kwestie van de achternamen
aan de orde is gesteld. Deze combinatie had zowel financiële als praktische
voordelen; bovendien werd op deze manier de kans op onderzoekmoeheid bij
de bevolking zo klein mogelijk gehouden. Een mogelijk nadeel was dat de uit-
komsten hierdoor aan waarde zouden inboeten aangezien niet diep genoeg op
alle onderwerpen zou kunnen worden ingegaan omdat anders de vraag-
gesprekken te lang zouden gaan duren. Dit gevaar bestond met name bij de
extra steekproef van gescheidenen, waar op diverse onderwerpen op het ter-
rein van alimentatie en naamrecht zou moeten worden doorgevraagd.
Bij nader inzien bleek dit echter mee te vallen, omdat niet alle onderdelen van
de vragenlijst op alle respondenten van toepassing zouden zijn. In de vragen-
lijst voor de gescheidenen zijn daarom toch de vragen over het naamrecht ge-
handhaafd.
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Een overzicht van de uiteindelijke duur van de vraaggesprekken van het hoofd-
onderzoek en die van de gescheidenen is gegeven in tabel 2.1. Het blijkt dat in
het hoofdonderzoek de meeste gesprekken (83%) in een uur of minder kon
worden afgewikkeld, terwijl bij de gescheidenen in de meeste gevallen ander-
half uur voldoende was. In enkele bijzondere gevallen duurde het gesprek lan-
ger dan twee uur.
Tabel 2.1: Tijdsduur van de vraaggesprekken per onderzoekgroep

steek-
proef

bevolking

steek-
proef

gescheidenen

30 min. of korter 4 0
»30 t/m 45 minuten 39, 1
»45 t/m 60 minuten 40 21
»60 t/m 75 minuten 12 28
»75 t/m 90 minuten 4 32
»90 t/m 120 minuten 1 14
meer dan 120 minuten 0 4

totaal 100% 100%

De enquêteurs was gevraagd eventuele op- en aanmerkingen van de respon-
denten te noteren. Blijkens deze aantekeningen zijn door de respondenten bij-
na geen klachten over te lange duur geuit. Ook kregen de enquêteurs zelden
de indruk dat de respondenten het gesprek te lang vonden duren. De meest
voorkomende opmerkingen - althans voorzover genoteerd - zowel in het
hoofdonderzoek als bij de gescheidenen waren in de trant van 'interessant' en
'nuttig' (3 à 4%).
Daarentegen gaf een half procent te kennen het zonde van de tijd te vinden.
Voorts bleek het voor 3% van -de ooit-gescheidenen, een emotioneel onder-
werp te zijn. Van de ooit-gescheidenen gaf geen enkele te kennen dat de te
intieme vragen werden gesteld; 0,8% van de respondenten in het bevolkings-
onderzoek vond dat dat wel het geval was. Het betreft hier waarschijnlijk de
vragen over de eigen (huwelijks)relatie die alleen in het hoofdonderzoek zijn
gesteld.
Om een indruk te krijgen of men uit (stil) protest tegen mogelijk te intieme vra-
gen of uit verveling ontwijkende,.onware antwoorden heeft gegeven, hebben
wij vervolgens nagegaan of op bepaalde vragen relatief vaak geen antwoord is
gegeven ('onbekend') of is geantwoord 'weet niet' e.d.. Het betreft allereerst
vijf vragen over de eigen (huwelijks)relatie. Het percentage 'onbekend' per
vraag is hier 0,3 à 1,7. Dat is gering te noemen. In hoeverre de overige respon-
denten naar waarheid hebben geantwoord is een ander probleem. Bekennen
dat de relatie niet (zo erg) goed is zal waarschijnlijk het moeilijkste zijn. Dat is
toch in 27% van de gevallen voorgekomen (2,4% 'kan veel beter', 24,5% 'kan
beter'). Hieruit valtaf te leiden dat de antwoorden op deze vragen niet geheel
onbetrouwbaar zijn. _
Zoals gezegd zijn de vragen over de eigen (huwelijks)relatie niet aan de ooit-
gescheidenen gesteld, hoewel circa 40% van hen opnieuw gehuwd was. Ooit-
gescheidenen is daarentegen gevraagd of de verstandhouding met de ex-part-
ner sinds de scheiding beter of slechter was geworden. Op deze vraag heeft
20% van hen geen antwoord gegeven. Mogelijk omdat men hierover niets wil-
de zeggen. Datzelfde geldt voor de vragen over de hoogte van de alimentatie.
Voor zover deze vragen van toepassing waren, is het antwoord bij de alimen-
tatie-ontvangers in 16 respectievelijk 23% onbekend (betreft de hoogte
respectievelijk het percentage van het bruto inkomen). Bij de alimentatiebeta-
Iers is in 10 respectievelijk 21 % niets bekend over deze kwestie. Voorts is in
24% van de gevallen 'onbekend' of men tevreden is met de hoogte van de ali-
mentatie die men op het moment van het onderzoek ontving.
Een aanwijzing voor algemene ongeïnteresseerdheid of verveling bij de
respondenten vormen de percentages 'onbekend' en 'weet niet', 'kan ik niet
zeggen','geen mening' op de houdingsvragen. Deze beide percentages blijken
telkens tussen 0 en 5 te liggen, meestal rond 1. Dat geldt ook voor het laatste
onderdeel dat aan de orde kwam, dat van de achternamen. In het hoofdonder-
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zoek en het onderzoek onder de ooit-gescheidenen ligt dit vrijwel gelijk. Ook
dit vormt onzes inziens een aanwijzing dat de gesprekken niet te lang geduurd
of te vermoeiend waren voor de respondenten.
Voorts is vermeldenswaard dat op de vragen over de gewenste alimentatiere-
geling in de voorgelegde gevallen 4 à 5% van de ondervraagden in het hoofd-
onderzoek zei geen antwoord te kunnen geven. Bij de gescheidenen is dat 1 à
2%. Hoewel deze verschillen gering zijn, komt onzes inziens hierin toch de
grotere betrokkenheid van de ooit-gescheidenen bij het onderwerp tot uiting.
Bij de kennisvragen ligt het percentage `weet ik niet/geen mening'-antwoor-
den hoger dan bij de houdingsvragen. Dat ligt voor de hand. Over een hou-
dingsvraag kan men ter plaatse een oordeel vormen, kennis heeft men al dan
niet paraat. Het blijkt dat men bij de kennisvragen over het naamrecht vaker
een antwoord meende te weten dan bij die over het alimentatierecht: in het
hoofdonderzoek bedroeg het percentage 'weet ik niet' bij de kennisvragen
over het naamrecht 16 tegen 40 bij die over het alimentatierecht. Bij de ooit-
gescheidenen liggen deze percentages wat betreft het alimentatierecht bedui-
dend lager (nl. op 25). Ook dit vormt een aanwijzing dat de antwoorden in het
algemeen betrouwbaar zijn.

Tot slot willen wij in deze paragraaf ingaan op de vraag of de respondenten bij
het beantwoorden van de vragen mogelijk zijn beïnvloed door anderen die er-
bij aanwezig waren of die reeds eerder ondervraagd waren. Blijkens de aante-
keningen van de enquêteurs, wie nadrukkelijk was verzocht dit de registreren,
is beïnvloeding door derden slechts in een beperkt aantal gevallen voorgeko-
men. Wel is in circa een kwart van de gevallen melding gemaakt van de aan-
wezigheid van anderen in hetzelfde of aangrenzende vertrek. Veelal keken die
naar de TV of zaten zij te lezen en bemoeiden zich niet met het gesprek.
Ten behoeve van het parenonderzoek is in ruim de helft van de gevallen van
een gehuwde of samenwonende uit de hoofdsteekproef ook de partner onder-
vraagd. Dat kwam neer op 337 ondervraagde paren. 94 van deze partners zijn
tevens in het hoofdonderzoek terecht gekomen als 'individu'. De instructie
was partners direct na elkaar te ondervragen zodat zij elkaars antwoorden
niet konden beïnvloeden. In hoeverre deze opzet is geslaagd, zal in een later te
verschijnen apart rapport over dit parenonderzoek worden behandeld. Hier zij
slechts vermeld dat het in ieder geval bij 10 van de 337 paren niet is gelukt.
Maar de stellige indruk van de enquêteurs hebben deze reeds ondervraagde
partners echter-wel voldaan aan het verzoek tussentijds niet met de andere
partner over de vragen te praten.
Volgens het onderzoekbureau Research en Marketing BV te Heerlen, dat de
enquêtes heeft verzorgd, is het aannemelijk dat het in de overige gevallen wel
is gelukt beide partners aansluitend te ondervragen.

3 Toelichting op de HOMALS-analysetechniek
De analysetechniek HOMALS (Homogenous Alternating Least Squares) is
ontwikkeld door de afdeling data-theorie van de faculteit der sociale weten-
schappen van de Rijksuniversiteit Leiden.
HOMALS is een niet-lineaire principale componenten analyse hetgeen wil
zeggen dat het een methode is waarmee men een aantal variabelen kan trans-
formeren in een kleiner aantal variabelen (principiale componenten) die onaf-
hankelijk van elkaar zijn (orthogonaal) en zodanig zijn gekozen dat zo weinig
mogelijk van de in de oorspronkelijke gegevens aanwezige informatie verloren
gaat. Dit laatste wordt uitgedrukt in het zogeheten verlies van informatie; hoe
hoger het verlies (stress) hoe kleiner de eigenwaarde alleen, hoe slechter het
model past op de oorspronkelijke data. (De maximumwaarde van de stress is
1, de minimumwaarde bedraagt 0). De hoeveelheid informatie die verloren
gaat kan worden uitgedrukt in een percentage dat men berekent door de
eigenwaarde van de dimensie af te trekken van 1. Het basisidee bij HOMALS
is dat niet de variabelen maar de categorieën van variabelen (dat wil zeggen
de antwoordmogelijkheden) ais analyse-eenheden worden gehanteerd.
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Hierdoor wordt het mogelijk om na te gaan welke specifieke categorieën van
de ene variabele samenhangen met specifieke categorieën van een andere va-
riabele. Op grond van een aantal categorieën van variabelen (dat wil zeggen
antwoordpatronen van respondenten met betrekking tot die variabelen) tracht
het programma homogene groepen te construeren en wel zodanig dat de ver-
schillen binnen die groepen zo klein mogelijk zijn en de verschillen tussen de
groepen zo groot mogelijk worden.
Bij een grafische weergave van de analyse worden de verschillende catego-
rieën van de in de analyse betrokken variabelen als punten in een twee-dimen-
sionale ruimte weergegeven. Daarbij geldt dat de afstand tussen de punten
een indicatie vormt voor de mate van samenhang tussen de betreffende cate-
gorieën. Hoe dichter bepaalde categorieën bij elkaar liggen hoe meer ze met
elkaar te maken hebben.
Tevens is het zo dat naarmate meer respondenten in een bepaalde antwoord-
categorie hebben gescoord, deze categorie dichterbij het centrum van de
oplossing wordt geplaatst.
Naast de visuele representatie van de onderlinge relaties tussen categorieën
van variabelen, geeft HOMALS voor elke variabele de zg. discriminatiematen
per dimensie weer. Deze discriminatiewaarden zijn in feite gekwadrateerde
factorladingen op de twee conceptuele assen of dimensies. De waarden
geven aan in hoeverre de variabele bijdraagt tot de onderliggende en door
HOMALS naar voren gebrachte 'latente structuur' per dimensie.
Voor een meer uitvoerige beschrijving van de theorie van de analyse wordt ver-
wezen naar GIFI, A. Non-linear multivariate analysis, Leiden, 1981.
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Bijlage 2

2.1 Voorkeur alimentatieregeling in geval B
Per echtscheidingsgval is de respondenten gevraagd aan te geven welke ali-
mentatieregeling hun voorkeur had. Eerst is gevraagd naar de regeling met de
meeste voorkeur en vervolgens naar die met de minste voorkeur. Tussen geval
A en B is een tussenvraag ingelast, die luidt 'Zou het verschil maken als er
geen kinderen waren op het moment van de echtscheiding?' Het enige ver-
schil tussen geval A en geval B is nl. dat er geen kinderen zijn. Ingeval de
respondenten antwoordden dat het voor de alimentatieregeling geen verschil
maakt, werd verondersteld dat de respondenten zowel de door hen genoemde
regeling met de meeste als aan die met de minste voorkeur op het oog had-
den. Zij kregen dan bij B automatisch dezelfde code voor meeste en minste
voorkeur als bij geval A. Zo kregen 95 respondenten bij B de code die staat
voor 'tot de kinderen uit huis zijn'.
Om na te gaan of de veronderstelling juist is dat een voorkeur voor een tijde-
lijke regeling bij A (tot kinderen uit huis zijn) ook betekent dat men een tijde-
lijke regeling bij B prefereerde, is een HOMALS uitgevoerd, een multivariate
analyse voor variabelen op nominaal niveau.8)
In deze analyse zijn als variabelen opgenomen de alimentatie-opvattingen bij
A, B, C en D, ingedeeld in 1. geen, 2. tijdelijk, 3. blijvend. De 95 respondenten
die bij geval B met voorkeur'tot de kinderen uit huis zijn' te boek staan kregen
echter niet de code tijdelijk, doch een aparte code.
Uit de HOMALS bleek deze groep met de aparte code heel dicht in de buurt te
liggen van degenen die 'tijdelijk' scoorden bij B, die overigens beide heel dicht
in de buurt liggen van degenen met als voorkeur 'tijdelijk' bij geval A, C en D
(zie figuur 1).
Wij menen hieruit te mogen concluderen dat deze 95 dubieuze gevallen beho-
ren te worden ingedeeld bij de groep die een tijdelijke alimentatie bij B de
voorkeur geven.

8) HOMALS staat voor: Homogeneity analysis by Alternating Least Squares. Voor een beschrijving
van deze techniek zie A. GIFT, Non-Linear Multivariate Analysis, Leiden 1981. Voor een korte toe-
lichting zie bijlage 1 van dit rapport.
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Figuur 1: Ruimtelijke weergave van de HOMALS-resultaten met als variabelen de alimentatie-
opvattingen per geval; steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar, 1980.
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2.2 De alimentatieregeling die de meeste voorkeur geniet, per geval; steekproef
uit de Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar; 1980 (N = 1038).

Geval
alimentatie voor ex-vrouw B") C D

geen 3 24 9 5
tijdelijk 62 49 68 49

wv. tot kinderen uit huis zijn 40 39 26
max. gelijk duur huwelijk 3 4 4 3
max. 10 jaar 9 9 9 7
max. 5 jaar 5 12 6 8
max. 2 jaar 3 16 8 3

overige tijdelijk + duur onb. 2 8 2 2
blijvend 29 21 14 40
wel alim. zonder opg. duur - - 3 0
andere regeling 1, 1 1 1
weet niet, onbekend 5 5 5 5

totaal 100% 100% 100% 100%

•) Deze cijfers wijken enigszins af van die vermeld in het interimverslag, zie hiervoor noot 1 van
hoofdstuk 2 van dit eindrapport.

2.3 Het verband tussen de alimentatie-opvatting in geval A en opvattingen over de
rol van man en vrouw, bij een steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18
t/m 69 jaar; 1980.

uitspraak:

1. De verantwoordelijkheid voor het inbrengen van
geld hoort vooral bij de man te liggen, de verant-
woordelijkheid voor kinderopvang en huishou-
ding vooral bij de vrouw

eens
noch eens/noch oneens
oneens
Pearson r= -.09

2. Het is het beste als de moeder de kinderen op-
vangt als ze uit school komen:

eens
noch eens/noch oneens
oneens
Pearson r= -.13

3. Een vrouw is meer geschikt om kleine kinderen
op te voeden dan een man

eens
noch eens/noch oneens
oneens
Pearson r = -.08

4. Voor een meisje is het toch eigenlijk niet zo be-
langrijk als voor een jongen om een goede
schoolopleiding te krijgen

eens
noch eens/noch oneens
oneens
Pearson r= -.01

c
aantal alimentatie-opvatting

respon- geen tijdelijk blij-
denten vend

544 3% 64% 33%
134 6 57 36
344 4 71 25

661 3 62 35
115 3 64 33
249 5 76 19

667 3 63 34
90 6 76 18

271 5 67 28

97 4 66 30
33 - 73 27

848 4 65 31
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2.4 Het verband tussen de alimentatie-opvatting per geval en de opvattingen over
huwelijk, echtscheiding en emancipatie, uitgedrukt in een correlatiecoëffi-
ciënt, naar geslacht en burgerlijke staat; 1980.

opvatting alimentatie-opvatting

moderniteit huwelijken gezin
behoud zelfstandigheid in relatie
egalitaire rol man en vrouw

moderniteit huwelijk en gezin
behoud zelfstandigheid in relatie
egalitaire rol man en vrouw

moderniteit huwelijken gezin
behoud zelfstandigheid in relatie
egalitaire rol man en vrouw

moderniteit huwelijk en gezin
behoud zelfstandigheid in relatie
egalitaire rol man en vrouw

A B c D

mannen totaal
-.03 -.04 -.05 .01
-.01 -.03 -.08 -.10
-.08 -.06 -.18 -.02

vrouwen totaal
-.20 .00 -.14 -.02
-.11 -.06 -.05 .00
-.18 -.08 -.16 -.06

gehuwde mannen
-.08 -.09 -.03 -.04
-.11 -.05 -.10 -.17
-.14 -.09 -.20-.07

gehuwde vrouwen
-.19 -02 -.14 -.02
-.12 -.05 -.02 -.04
-.21 -.13 -.18 -.09

2.5 Het verband tussen de alimentatie-opvatting en de opvatting over moderniteit
in huwelijk en gezin, gecontroleerd voor de houding ten opzichte van de eman-
cipatie van de vrouw, naar geslacht (in correlatiecoëfficiënten).

1. Gehele bevolking

allen mannen vrouwen

houding tov. houding tov.
emancipatie emancipatie

(1) (2) (3) (1) (2) (3)

.07 -.02 .00 -.22 -.15 -Al
-.00 -Al) -.07 .03 -.15 .23
-.03 .10 -.23 -.14 -.17 .05
.02 -.03 .21 -.04 -.08 .16

geval houding tov.
emancipatie

(1) (2) (3)

A -.07 -.09 -.06
B .02 -.12 .11
c -.07 -.05 -.07
D -.00 -.05 .18

II Gehuwden

alle gehuwden

geval houding tov.
emancipatie

(1) (2) (3)

A -.04 -.18 -.13
B -.01 -.13 .08
c -.04 -.05 -.07
D -.00 -.10 .13

(1) voor emancipatie van de vrouw
(2) geen bezwaar tegen emancipatie van de vrouw
(3) niet voor emancipatie van de vrouw

gehuwde mannen gehuwde vrouwen

houding tov. houding tov.
emancipatie emancipatie

(1) (2) (3) (1) (2) (3)

.09 -.15 -.23 -.20 -.23 -.07
-.03 -.13 -.17 -.00 -.14 .27
.04 .14 -.28 -.17 -.22 .10
.05 -.10 -.06 -.07 -Al .23

/
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2.6 Het verband tussen de opvatting over de toelaatbaarheid van echtscheiding
als er kinderen thuis zijn en de alimentatie-opvatting per geval; steekproef uit
de Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar, 1980.

scheiding
alimentatie- beter ongewenst ontoe-
opvatting maar be- laat

grijpelijk baar

Geval A:
geen 3% 5% 5%
tijdelijk 75 63 55
blijvend 21 33 40

Geval C:
geen 11 9 11
tijdelijk 77 74 69
blijvend 11 17 20

Geval D:
geen 7 5 7
tijdelijk 55 50 51
blijvend 38 45 42

totaal 100% 100% 100%
(= 309) (= 521) (=174)

2.7 Het verband tussen de alimentatie-opvatting en de opvatting over moderniteit
in huwelijk en gezin, gecontroleerd voor de houding ten opzichte van de toe-
laatbaarheid van echtscheiding, naar geslacht (in correlatiecoëfficiënten)

1. Gehele bevolking

allen mannen vrouwen

geval echtscheiding echscheiding echtscheiding
- toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

A -.23 -.03 .03 -.10 .04 -.04 -.30 -.12 .08
B -.01 -.00 -.02 -.02 -.11 -.22 .00 .10 .20
C -.12 -.05 -.10 -.11 .03 -.12 -.12 -.14 -.08
D -.04 -.02 .04 .00 .05 -.10 -.07 -.01 .16

II Gehuwden

alle gehuwden gehuwde mannen gehuwde vrouwen

geval echtscheiding echtscheiding echtscheiding
toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

A -.26 -.03 -.08 -.15 -.01 -.14 -.33 -.09 -.04
B -.03 -.01 .04 -.07 -.23 -.22 -.00 .25 .56'
C -.17 -.02 -.10 -.13 .07 -.11 -.20 -.13 -.09
D -.07 .01 -.06 .01 -.03 -.18 -.12 .04 .08

') Ondanks de hoogte van deze coëfficiënt is deze door het geringe aantal personen niet significant.

(1) echtscheiding beter
(2) echtscheiding ongewenst maar begrijpelijk
(3) echtscheiding ontoelaatbaar
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2.8 Resultaten van de HOMALS met als variabelen de alimentatie-opvatting
(geen, tijdelijk, blijvend) en de vier attitudeschalen omtrent huwelijk, echt-
scheiding en emancipatie, en geslacht; steekproef uit de Nederlandse bevol-
king van 18 t/m 69 jaar; 1980.

discriminatiematen
A B c D

le 2e le 2e 1e 2e le 2e
dim dim dim dim dim dim dim dim

1. alimentatie-opvatting .05 .01 .09 .13 .07 .06 .01 .06
2. opv. echtsch. wel kind*) .36 .29 .22 .13 .36 .28 .36 .28
3. houding t.o. emancipatie .38 .19 .43 .19 .39 .19 .38 .19
4. geslacht .07 .05 .05 .06 .07 .05 .08 .04
5. moderniteit opv. huw. .65 .49 .63 .48 .65 .48 .65 .48
6. behoud zelfst. in relatie .53 .37 .54 .39 .53 .37 .55 .36

Eigenwaarden .34 .23 .33 .23 .34 .24 .34 .24

') ad B: geen kinderen thuis
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Bijlage 3

3.1 Het verband tussen de alimentatie-opvatting en de waardering van de eigen
relatie bij een steekproef van gehuwden van 18 t/m 69 jaar; 1980.

eigen relatie

alimentatie-opvatting goed kan beter slecht
(middelmatig)

geval A: geen 4 5 -
tijdelijk 66 71 51
blijvend - 30 24 49

geval B: geen 28 28 14
tijdelijk 50 54 74
blijvend 22 17 11

geval C: geen 9 11 12
tijdelijk 74 77 52
blijvend 17 12 36

geval D: geen 6 6 -
tijdelijk 53 56 35
blijvend 42 38 65

totaal 100% 100% 100%
(= 522) (=179) (=18)
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Bijlage 3.2

Het verband tussen de alimentatie-opvatting in geval A en opvattingen over de
rol van man en vrouw, bij een steekproef uit de Nederlandse bevolking van
18 t/m 69 jaar; 1980.

uitspraak:

1. De verantwoordelijkheid voor het inbrengen
van geld hoort vooral bij de man te liggen,
de verantwoordelijkheid voor kinderopvang
en huishouding vooral bij de vrouw

eens
noch eens/noch oneens
oneens
Pearson r= -.09

2. Het is het beste als de moeder de kinderen
opvangt als ze uit school komen

eens
noch eenslnoch oneens
oneens
Pearson r= -.13

3. Een vrouw is meer geschikt om kleine kinde-
ren op te voeden dan een man

eens
noch eens/noch oneens
oneens
Pearson r = -.08

4. Voor een meisje is het toch eigenlijk niet zo
belangrijk als voor een jongen om een goede
schoolopleiding te krijgen

eens
noch eens/noch oneens
oneens
Pearson r= -.01

aantal alimentatieopvatting
respondenten geen tijdelijk blijvend

544 3% 64% 33%
134 6 57 36
344 4 71 25

661 3 62 35
115 3 64 33
249 5 76 19

667 3 63 34
90 6 76 18

271 5 67 28

97 4 66 30
33 - 73 27

848 4 65 31
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Bijlage 4

4.1 Resultaten van de HOMALS met als variabelen de persoonskenmerken en de
alimentatie-opvatting (geen, tijdelijk of blijvend), per geval; steekproef uit de
Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar, 1980.

A
discriminatie maten

B C D
le 2e le 2e le 2e 1e 2e

dim. dim. dim. dim. dim. dim. dim. dim.

1. alimentatie-opvatting .07 .08 .03 .12 .07 .02 .03 .06
2. geslacht .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
3. leeftijd .11 .71 .15 .73 .18 .68 .17 .70
4. burgerlijke staat .09 .66 .08 .71 .11 .69 .10 .68
5. kerkgenootschap .58 .04 .55 .01 .54 .04 .56 .06
6. politieke partij .45 .13 .46 .08 .47 .07 .46 .11
7. welstandsniveau .03 .06 .06 .03 .04 .06 .05 .04
8. urbanisatiegraad woonpi. resp. .21 .02 .23 .03 .19 .08 .21 .03
9. provincie woonpi. resp. .38 .06 .34 .07 .32 .10 .33 .09

Eigenwaarden .21 .20 .21 .20 .21 .19 .21 .19
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Bijlage 5

5.1 Discriminantfunctiecoëfficiënten - geen versus wel alimentatie; steekproef
uit de bevolking van 18 t/m 69 jaar, 1980 (N = 1038).

Variabelen A B-) C D

Belangrijk
of de vrouw een geschikte baan
kan vinden -.11 -.86 -.15 -.36
dat de vrouw onbezorgd de kinde-
ren moet kunnen opvoeden -.71 -.67 -.61
hoe oud de kinderen zijn .68 -.30 -.04
hoe oud de vrouw is -.24 -.15 -.38 -.53
hoe lang het huwelijk heeft ge-
duurd -.24 -.36 -.07 -,08

Eigenwaarde van de discriminant-
functie .02 .01 .05 .10

') op basis van 3 in plaats van 5 basisfactoren.

5.2 Discriminantfunctiecoëfficiënten tijdelijk versus blijvend alimentatie; steek-
proef uit de bevolking van 18 t/m '69 jaar; 1980 (n = 1038) '

Variabelen A B") C D

Belangrijk:
of de vrouw een geschikte baan
kan vinden -.51 -.24 -.08 -.32
dat de vrouw onbezorgd de kinde-
ren moet kunnen opvoeden -.56 -.32 -.44
hoe oud de kinderen zijn -.43 1.01 .77
hoe oud de vrouw is -.11 -.71 -.44 -.61
hoe lang het huwelijk heeft ge-
duurd .04 -.46 .09 -.28

Eigenwaarde van de discriminant-
functie .11 .01 .01 .02

') op basis van 3 in plaats van 5 beslissingsfactoren.
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5.3 De antwoorden op de vraag: 'Wanneer is bepaald dat de vrouw niet langer dan
bv. 5 of 10 jaar alimentatie ontvangt, en wanneer zij na die 5 of 10 jaar nog niet
in haar eigen onderhoud kan voorzien, wie moet dan in haar onderhoud voor-
zien? De vrouw is dus niet in staat zelf (genoeg) geld te verdienen' - steek-
proef uit de Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar;.1980

1. de gemeenschap
(bv. via de bijstand)

2. alle gehuwden samen
(via soort gehuwdenverz.)

3. alle gescheidenen samen
(via soort fonds voor gescheiden mensen)

4. haar familie
5. toch de ex-man
6. overige of weet niet

totaal

1. de gemeenschap
(bv. via de bijstand)

2. alle gehuwden samen
(via soort gehuwdenverz.)

3. alle gescheidenen samen
(via soort fonds voor gescheiden mensen)

4. haar familie
5. toch de ex-man
6. overige of weet niet

totaal

totale gehuwden ooit-ge-
bevolking scheidenen
(N =1038) (N = 772) (N= 374)

75% 75% 74%

6 6 12

11 11 7
1 1 1
3 3 4
4 4 2

100% 100% 100%

gehuwden ooit-gescheidenen

M V M V

70% 79% 69% 77%

7 6 16 9

13 10 8 6
1 1 1 0
4 2 3 4
5 2 3 4

100% 100% 100% 100%
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Bijlage 6

Geen bijlagen bij hoofdstuk 6.
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Bijlage 7

7.1 Discriminantfunctiecoëfficiënten - geen versus wel alimentatie; steekproef
uit de ooit-gescheidenen van-18 t/m 69 jaar, 1980 (N = 374)

Variabelen A B') C D E')

Belangrijk
of de vrouw een geschikte baan kan
vinden -.38 -.56 -.34 -.49 -.49
dat de vrouw onbezorgd de kinderen
moet kunnen opvoeden -.03 -.25 .09
hoe oud de kinderen zijn -.64 -.57 -.48
hoe oud de vrouw is -.26 -.49 -.14 -.35 -.42
hoe lang het huwelijk heeft
geduurd -.12 -.37 -.22 -.21 -.53

Eigenwaarde van de
discriminantfunctie .11 .08 .14 .20 .07

*) op basis van drie in plaats van vijf factoren.

7.2 Discriminantfunctiecoëfficiënten - tijdelijk versus blijvend alimentatie;
steekproef uit de ooit-gescheidenen van 18 t/m 69 jaar, 1980 (N = 374)

Variabelen A B-) C D E')

Belangrijk
of de vrouw een geschikte baan kan
vinden -.08 .58 .16 -.37 .74
dat de vrouw onbezorgd de kinderen
moet kunnen opvoeden -.67 -.08 .52
hoe oud de kinderen zijn .97 1.04 -.54
hoe oud de vrouw is -.36 .51 .31 .60 .51
hoe lang het huwelijk heeft geduurd .02 .29 -.18 .62 -.02

Eigenwaarde van de
discriminantfunctie .04 .02 .06 .15 .14

*) op basis van drie in plaats van vijf factoren.
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7.3 De antwoorden op een aantal kennisvragen met betrekking tot het alimenta-
tierecht, in procenten; steekproef uit de ooit-gescheidenen van 18 t/m 69 jaar,
1980 (N = 374).

juist on-
juist

weet niet/
kan niet
zeggen

1. In de wet staat dat de rechter moet uitmaken of er alimen-
tatie betaald moet worden 84") 12 4

2. In de wet staat dat in ieder geval alimentatie betaald moet
worden als de vrouw voor de kinderen moet zorgen 64 27•) 9

3. In de wet staat dat alleen alimentatie betaald hoeft te wor-
den aan de vrouw als zij niet zelf in haar levensonderhoud
kan voorzien 59*) 28 13

4. In de wet staat dat de man in ieder geval geen alimentatie
hoeft te betalen als de vrouw schuld heeft aan het misluk-
ken van het huwelijk 20 67`) 13

5. In de wet staat dat de man in ieder geval wel alimentatie
moet betalen als hij schuld heeft aan het mislukken van het
huwelijk 31 61') 8

6. In de wet staat dat man en vrouw samen kunnen afspreken
of'er alimentatie betaald wordt 71*) 19 10

7. Wanneer een gescheiden vrouw hertrouwt, of met een
andere partner gaat samenwonen, hoeft hij geen alimenta-
tie meer te betalen aan zijn ex-vrouw volgens.de wet 82*) 14 4

8. Wanneer een gescheiden man hertrouwt, of met een andere
partner gaat samenwonen, hoeft hij geen alimentatie meer
te betalen aan zijn ex-vrouw volgens de wet 12 85') 3

9. De alimentatie die de man aan zijn ex-vrouw moet betalen,
duurt in ieder geval nooit langer dan het huwelijk heeft ge-
duurd volgens de wet 2 79 18

10. Als er geen kinderen zijn, krijgt een vrouw slechts voor een
aantal jaren een overbruggingsalimentatie volgens de wet 17 53*) 30

11. De rechter kan bepalen dat alimentatie alleen maar voor
een bepaald aantal jaren moet worden betaald 63*) 23 14

*) goede antwoord
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Bijlage 8

8.1 Vergelijking van de uitkomsten van verschillende onderzoeken met betrekking
tot vier houdingsvragen; steekproeven uit de Nederlandse bevolking van 18
t/m 69 jaar.

1. scheiding bij echtpaar met kinderen

beter
ongewenst maar begrijpelijk
ontoelaatbaar

1965`) 1970`) 1975`) 1980`) 1980
WODC

11 % 39% 39% 45% 31%
40 47 52 48 50
49 14 9 6 19

2. Vrouw is geschikter om kleine kinderen op te voeden dan man

sterk mee eens
mee eens
noch eens, noch oneens
mee oneens
sterk mee oneens

1970 1975 1979

33% 23% 15%
48 46 47

8 12 10
9 15 21
2 4 7

3. goede schoolopleiding voor meisje niet zo belangrijk als voor jongen

sterk mee eens 5% 4% 2%
mee eens 18 12 11
noch eens, noch oneens 7 9 8
mee oneens 46 45 42
sterk mee oneens 24 31 37

4. Vrouw met schoolgaande kinderen die werkt naast huishouding

1980 1880
WODC

12% 32%
46 35
11 9
25 17

7 7

1 % 3%
7 8
7 4

50 30
35 55

1965 1970 1975 1978 1979 1980 1980
WODC

aan te bevelen 2% 15% 13% 16% 11% 12%
niet bezwaarlijk 16 40 44 42 55 51
bezwaarlijk 82 45 43 42 35 37

Bron: bestand 'Onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland' van het Sociaal en Cultureel
Planbureau. 1965 is tevens P0008 en 1980 is tevens P0079 in het Steinmetzarchief. Zie ook noot 1
van hoofdstuk 9.

**) niet gevraagd.
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Bijlage 9

Samenstelling van de begeleidingscommissie van het onderzoek
naamrecht/alimentatie

Voorzitter
prof. dr. G.A. Kooy

hoogleraar gezinssociologie aan de Landbouwhogeschool te Wagenin-
gen.

Leden:
mr. J.A.C. Bartels

namens de Nederlandse gezinsraad

Jkvr. mr. J.F.V. Bosch van Rosenthal
lid van de Permanente Commissie van Advies voor de Zaken van de Bur-
gelijke Stand en voor Nationaliteitsaangelegenheden.

mw. mr. L.A.M. Brunott
Directie Coordinatie Emancipatiebeleid van het Ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk.

mr. H. Drion
Vertegenwoordiger van de Emancipatiecommissie.

dr. J.J.M. van Dijk
Raadadviseur bij het WODC van het Ministerie van Justitie.

prof. dr. G.P. Hoefnagels
Hoogleraar criminologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

mr. E. Lukács
Raadadviseur Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht van het Ministerie
van Justitie.

mw. mr. W.G. Schimmel-Bonder
Voorzitter van de Contactgroep Justitie Emancipatiestimulering (JES).

dr. mr. C.J. Straver
Medewerker van het Nederlands instituut voor Sociaal Sexuologisch
Onderzoek (NISSO).

Het secretariaat was in handen van de onderzoekers.
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