
Beroepsarbeid 

Inleiding 

/ 5.2 Enkele ontwikkelingen 

door vrouwen, algemeen 

Aansluitend op hetgeen in hoofdstuk 1.5 werd gezegd zullen we hier de 
belangrijkste ontwikkelingen in de deelneming var) de vrouwen aan het 
beroepsleven weergeven, zowel voor de totale vrouwelijke bevolking als 
voor de vrouwelijke bevolking naar burgerlijke staat. Waar geen vergelijking 
met andere tellingen mogelijk bleek isvoor de belangrijkstevariabelen de si- 
tuatie in 1971 weergegeven. Enkele factoren, zoals urbanisatieg,raad en be- 
iangrljkste bron van levensonderhoud zijn hier buiten beschouwing gelaten; 
de gegevens hierover zijn vermeld in de voorafgaande hoofdstukken en i n  
de Bijlagen. Hoewel bij de tabellen steedszo zorgvuldig mogelijk de bron is 
vermeld zijn we, teneinde niet te veel in  herhahgen te vervallen, opnieuw 
ingegaan op de verschillende knelpunten bij het treffen van vergelijkingon. 
Wij  verwijzen daartoe naar hoofdstuk 1.5 en Bijlage B. 

Op 31 mei 1947 telda de vrouwelijke beroepsbevolking a l4 jaar 924721 
personen; op 31 mei 1960 bedroeg dit aantal 928 115 vrouwen van 15 jaar en 
ouder en bij de Volkstelling in  1971 was dit aantal gestegen tot 1 180627. In 
de beide laatste tellingen omvatten deze aantallen tevens de tijdelijk niet- 
werkenden. In tabel 58 zijn voor de onderscheiden jaren de vrouwelijke be- 
volking en de vrouwelijke beroepsbevolking weergegoven evenals de deel- 

Grnfiek 6. Deelneming aan beroepsarbeitl, 1947. 1960 an 1971, van de vrouwelijke 
bevolking nser leeftlid 
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nerningspercentages naar burgerlijke staat. In de Arbeidskrachtentellingen 
van 1973,1975 en 1977 luiden de aantallen voor de vrouwelijke beroepsbe- 
volking b 15 jaar respectievelijk 

1 304 000' 
1 369 0001 
1 448 0003 

Deze cijfers hebben betrekking op de beroepsbevolking in  ruime zin. In 1971 
kunnen we t.o.v. 1960 een stijging van de vrouwelijke beroepsbevolking 
constateren van 27,2%; deze stijging bedroeg tussen de tellingen van 1947 
en 1960 slechts 0,4%. De zeer geringe absolute stijging tussen 1947 en 1960 
betekende een daling van het deelnemingspercentage en wel van ruim 26 
tot 22,5 in 1960. Deze daling is in de eerste plaats toe te schrijven aan de ver- 
anderde positie van de vrouw in de landbouw. Werkten er in  1947 nog circa 
170 000vrouwen in dezesector, in 1960 bedroeg dit aantal nog slechts 
40 500, een daling van ruim 76%. Deze afname onder met name de meewer- 
kende echtgenoten op het landbouwbedrijf verhult hiermee de aanzienlijke 
toename van het buitenshuis werken. Andere redenen van de daling van het 
aandeel van de vrouwelijke beroepsbevolking tussen de jaren 1947 en 1960 
zijn de toegenomen deelneming aan het voortgezet dagonderwijs, de betere 
financiële voorzieningen, vooral voor de categorie van 65 jaar en ouder en 
een afname van het aantal werkenden in de sectorvan de huishoudelijke 
diensten. Laatstgenoemde daling betrof een afname van 38% van l 83  000 
naar 114 0004. In de tabellen 59 en 60 zijn de veranderingen i n  de deelne- 
ming over de jaren 1947,1960,1971,1973,1975en 1977 (voorlopige gege- 
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Talie1 59. Deelneming aan bvroepsarbeid van de vrouwelijke bevolltlng 2 14/15 jaar per 
leaftijdscategorle, 1947, 1960 sn 1971 
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Totaal 26,7 22,5 25,s ' 

Totoai 1411 5-65 32,01 25,4 29,3 

I Inclusief tijdolijk f i le t  werkenden. 

Bron: Volkstelling 1960, deel 10A, staat 3 on tabel 1; 
Volkstelling 1971 l1 :10). 



Tebel GO. Doelneming een beroepsarbeid van de vrouwelijke bevolking 3 15 jaar per 
leeftljdscategorle, 1973,1975 en 1977 

-. 
Looftijcl 1973 1975 1977 

--  
15-19 50.1 43,9 37,9 
20-24 57,4 60.0 G4,O 
25-34 29,1 31,4 33,7 
3 5 4 4  27.9 29.3 32,2 
45-54 23,5 24.2 25,5 
55-69 17,7 17.4 15,8 
60-64 10,7 9+7 g e l  

> 65 1.8 1,7 
-- 

1,4 

Totaal 27,7 28.0 28.6 

To tcial 15-64 32.0 32,3 33,2 

Bron: Arboidskrschtontelling 1973, Sociole Mnnnrlstotistisl< april 1975, slest 5; 
Arbe~dskrochtontolllng 1975an 1977,SocIale Moandstotlstiok mei 1978, 
tabel 1 . 1 . 1 ,  

vens) voor de verschillende leeftijdscategorieën weergegeven. Verschillen- 
de factoren kunnen worden aangegeven, die de stijging na 1960 verklaren. - De grotere deelname van met name de gehuwde vrouw aan het ar- 

baidsproces is de belangrijke indicator voor de stijging in de deelna- 
me, waarbij de daling van de huwelijksleeftijd een van de voornaamsto 
achtergronden is (de gemiddelde huwelijksleeftijd van voor de eerste 
maal huwendo vrouwen bij huwelijkssluiting bedroeg in 194811949 
25,9; in 196111965 23,9en in 1971 22,Q jaars. 

- De opleidingsmogelijkheden en de deelname van met name meisjes 
aan het onderwijs zijn verder toegenomen; hiermee zijn de mogelijkhe- 
den, maar ook devewachtingen om in eigen onderhoud te voorzien 
groter geworden. Dit laatste uit zich onder meer ook in het afnemen1 
verdwijnen van de vanzelfsprekendheid waarmee een familie anderen 
bij zich opnam, die economisch of wat betreft hun verzorging afhanka- 
lijk waren. 

- Ook de daling ven het gemiddelde aantal kinderen in het gezin zal van 
invloed r i jn op de toegenomen deelname aan het arbeidsproces: hoe 
eerder de kinderen naar school gaan, des tegemakkelijker is het voor 
de vrouw om (opnieuw) te gaan werken. 

Wanneer we het verloop tussen 1960en 1977 bekijken kunnen weconsta- 
teren, dat de algehele deelname aan het arbeidsproces in de tussenliggende 
periode is gestegen van 223% in 1960 tot 28,5% in 1977. Laten we devrou- 
welijke bevolking van 65 jaar en ouder buiten beschouwlng dan zijn deze 
percentages 25.4 en 33,2. De deelname neemt pas na 1973 af voor de 
15-19-jarigen. Voor de ouder0 leeftijdsgroepen valt in de 70-er jaren een toe -  
name te constateren met uitzondering van degenen die 55 jaar en ouderzijn 
en de 15-19-jarigen. Daze laatsten zijn juist minder vaak beroepsmatig werk- 
zaam. Tot 1971 was er binnen de categorie van 55 jaar en ouder nog sprake 
van een wat wisselvallig deelnemingspercentage. De daling tussen 1947 en 
1960 zal vooral een gevolg zijn van de sterke afname van het meewerken van 
de vrouw op het 1landbouw)bedrijf van de echtgenoot. De stijging tussen 
1960 en 1971 vormt, zij het wat afgezwakt, een afspiegeling van de algehele 
toename van het buitenshuis werken. 

Door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zijn vooruitbe- 
- - - - - ~ekaoingen\~aordedaelnameaan hetberoepslem doorlrrouwnapge- - 

steid ttm het jaar2000 en wel voor beide varianten. In het volgende onder- 
zoek nemen we de betreffende percentages over. 

Wooruitberekendal deelnemlngspercontages m.b.t. d e  vrouwelilke bovolklng voor 
1975.1980.10BO en 2000 - 

Variant A Variant B 

1975 28 28 
1980 29 29 
1990 32 31 
2000 32 3 1 

Bron. Mustort, G. Ar l>o i~ l va i i  nu t01 2000. 
Rapport vai i  CIC WAR, tabellen 22 on 28. 

De deelname in de IeefLijdsgroep 15-19 jaar blijft tot het jaar 2000 afne- 
men, terwijl de deelname bij de leeftijdsgroep 20-24,25-29 en 30-34 in de 
jaren tlm 1990stijgt, echter in  2000 een geringe daling vertoont. Eenzelfde 
beeld wordt gegeven voor variant 0.' 

In tabel 61 zijn de deelnemingspercentages, onderscheiden naar burgerlij- 
ke staat, weergegeven. 

l o b a l  61. Deelneming esn beroapserbeid van de vrouwelijke bevolking > 14/15 jaer en 15-64 ja~r  naar burgerlijke staat en leeftijd. 
1960 en 1971 
-. --.p- 

--- 
Lecitiid Geliuwtl Goschoidon Weduwo Ongeliuwd Totaal ---- 

l960 1971 1960 1971 1960 1971 1960 1971 1960 1971 

l \ticlusie( tijdolijk niet worl<enrlon. 

We zien dat de algehele toename van de deelneming tussen 1960 en 1971, 
die wij reeds in het voorgaandeconstateerdan en waarmee het aandeel van 
devrouwelijke beroepsbevolking vrijwel weer hot niveau bereikt van 1947, 
geheel moet worden toegeschreven aan de toename onder de gehuwde 
vrouwen. Bij andere categorieen vindt een afname plaats, z i i  het dat deze bij 
de ongehuwden zeer klein is. Wat betreft de deelneming aan beroepsarbeid 
door gehuwde, ongehuwde, gescheiden en verweduwde vrouwen en de stij- 
ging respectievelijk daling hierin zijn in  het rapport van de WRR voor baide 
varianten de volgende deelnemingspercentages vermeld. 

Vooruitberekende deelnomingspercentagefl per buigerliike staat 

Burgorlijko staot Variant A Variant B 

'75 '80 '90 'O0 '76 '80 '90 'O0 
---, 

-- - Goschmden- 36- z 3 3 8  - -. - 
Wcduwa 6 7 7 8 6 - 7 -  T 7 
Oneioliuwd 57 52 54 55 57 52 55 56 

Totaal 28 29  32 32 28 29 31 31 
- 

Bron: Mustort, G. R. 'Arbold van nu to t  2000', tabellen 13, 18, 19, 20.22, 26,2G en 28. 



Grafiek 7. Percentage vrouwen mat beroep per burgerliJlce staot en leeftijtlsklasse, 

F. 

Grofiok 8. Percentogo vmuwen met beroep por burgerlljko staat en leeftijdslclasse, 1971 (1:lO) 
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Wij hebben ons wat het opleidingsniveau betreft moeten beperken tot het 
weergeven van de situatie i n  1960,1971 en 1975, met daaraan toegevoegd 
de voorspelling van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
tot het jaar 2000. In 1960 had80,1% van devrouwelijke beroepsbevolking 
l 4  jaar een opleiding Lager Onderwijs genoten, 15,7% een Mulo- of 3-jarige 
VHMO-opleiding, 3,696 een voltooide VHMO-opleiding en 0,6% een Hogere 
Opleiding, inclusief kandidaatsexamenV7 

In Bijlage B (Definities) wordt kort ingegaan op de verschillen in de defini- 
tie van het opleidingsniveau tussen de jaren 1960 en 1971, zodat wij er i n  het 
bestek van deze paragraaf niet verder op in zullen gaan. Voor 1971 is het op- 
leidingsniveau per leeftijdscategorie weergegeven in  tabel 62. Tabel 63 geeft 
de deelnemingspercentagsc aan naar de categorieën van burgerlijke staat. 

Tabel 63. Deelneming een beroapsorbeid vrouwallike bevolking > 15 jaar per burgerlijke 
staat, naar opleidingsniveeu, 1971 

Oploiclingsnivcau Burgcrlijko stoat 

Totaal Gehuwd Geschei- 
clon 

- - - 

Basis 
Lager 
Uitgobroid lagor 
Middol baar 
Somi4ioger 
Hoger 
Nivoau onbokond 
Nog dagondorwijs volgonci 

Woduwo Ongohuwcl 

Totaal 25.2 15.6 37,4 7,5 60,l - 
Bron: Volkstolling 1971 (1:lO). 

Bij de Arbeidskrachtentelling heeft men vijf opleidingsniveaus onder- 
scheiden op basis van het hoogst behaalde onderwijsdiploma, met dien ver- 
stande dat het basis en lager niveau als Bén niveau worden beschouwd. In 
tabel 64worden de resultaten van de Volkstelling 1971 vergeleken met die 
van de Arbeidskrachtentelling van 1975. Een dergelijke vergelijking is be- 
trouwbaarder omdat i n  1975 wel hst uitgangspunt voor het opleidingsni- 
veau is geweest het hoogst behaalde diploma. Het bezwaar van een van de 
Volkstelling afwijkende hantering van het begrip beroep blijft bestaan. 

Tabel 64. Vrouwelilke beroepsbevolking 2 15 jaer neer oploidingsniveeu, 1971 en 1975, 
in  procenten - - 
Oploidingsnivoau 1971 1976 

Bosis niveau (incl. lagor nivoau) 32,G 31,6 
Uitgebroid lager niveau 34,G 38,4 
Middelbaar niveau 12,l 18.4 
Semi-hoger niveau 5,7 7 -4 
Hoger n ivoau oog 1.5 
No0 dagondorwijs volgencl 1,4 2.4 
Niveau onbokend 12,7 0.3 

Totaal 100,O 100,O 

Bron: Vollcstolling 1971 (1:lO);AKT 1975,staat 3 (boroopsbevoll<ing in ruime zin). 

Uit het reeds eerder geciteerde rapport van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid konden we de volgende cijfers betreffende de 
vrouwelijke beroepsbevolking van 15-64 jaar en het opleidingsniveau vin- 
den. Hieruit resulteerde onderstaand staatje. 



Vrouwelijke beroepsbevolking van 15-64 jaar naar het nivoau van het hoogste behaalde 
onderwijsdiploma, In procenten 

Lugcr nivoau 32 26 22 18 
40 

14 Uitgehrcid lager niveau 39 4 1 
Middolbaor nivcou 19 

38 
2 1 

34 
22 

8 
26 Scmi-liogcr niveau 9 

29 
11 

Hogcr niveau 2 
12 

3 
15 

4 5 8 

Totaal - 1 O0 100 100 1 O0 1 O0 

Bron: Mustert, G. R. Arbeicl vnn nu to t  2000, tabel 60. 

Wat het hoger opleidingsniveau betreft zien we voor de vrouwelijke be- 
roepsbevolking in het jaar 2000 een verviervoudiging. De gegevens in bo- 
venstaand staatje hebben betrekking op variant A, een gestaag voortgaande 
economische groei. Met het stijgen van het opleidingsniveau zal er ook een 
verschuiving optreden t.a.v. de beroepskeuze, zeker daar waar het de lagere 
onaantrekkelijke functies betreft. 

In de opzet van de studie als geheel issteeds afzonderlijk aandacht be- 
steed aan de vervulling van de moederrol. Vergelijken we de deelname aan 
het beroepsleven voor gehuwde, gescheiden en verweduwde vrouwen dan 
zien we in tabel 65 dat het aantal kinderen een uitgesproken invloed heeft op 
het al of niet werken van de moeder, die gescheiden is. 

Tabel 65. Deelneming eon beroepsarbeid van gehuwde vrouwelijke bevolking, samen. 
~ o n e n d  met echIen00t. gescheidon en verweduwde gezinshoofden, naer aantallen 
kinderen, 1971 

'--P-_____ 

Aan tallon kinderon Goliuwcl, samen- Gesclieicjcn, 
Verwcduwd, 

woncnd mot gezinshoof cl gozinshoofd 
ochtgenoot 

. . 

Eó i i  12,G 
Twee 

44,G 10,6 
13,O 

Dric 
29,G 13,7 

12.7 23,3 
Vier o f moer 

13,4 
11,3 15,7 13.0 

- , -  

Totaal 12,G 34,G 1 1.8 
Totaal zondor kinderen 31,9 37,4 7,5 

Bron: Volkstelling 1971 (1:iO). 

De categorie gescheiden vrouwen neemt verder een afzonderlijke plaats 
in doordat de deelname onder degenen die kinderen te verzorgen hebben 
nauwelijks afwijkt van de deelname van gescheiden vrouwen als totaal. Bij 
de gehuwde vrouw met kinderen blijkt w61 een duidelijk verschil met de ge- 
huwden die geen kinderen hebben. Deze lage gemiddelde deelname van de 
gehuwden zonder kinderen i s  een gevolg van de geringe mate waarin door 
de ouderen in  deze groep, d.w.z. door deechtgenotes van 45 jaar en ouder 
een beroep wordt uitgeoefend. 

De voor de hand liggende veronderstelling, dat de vrouwen minder vaak 
zullen werken naarmate zij meer kinderon te verzorgen hebben, blijkt voor 
de gehuwden slechts in  heel geringe mate op te gaan. Bij de weduwen is 
eerder het omgekeerde het geval: in geval deze vrouwen 2 of meer kinderen 
te verzorgen hebben werken zij vaker dan wanneer er slechts B h  kind thuis 
is. Een eenduidiger beeld vertonen de deelnemingspercentagec uit tabel 66. 

Naarmate het jongste kind ouder is, zal de vrouw eerder een beroep uit- 
oefenen. Ook hier is het alleen de categorie gescheiden vrouwen, die geheel 
aan deze verwachting voldoet. De gehuwde vrouwen geven een met de ge- 
scheiden vrouwen vergelijkbare ontwikkeling in de deelname te zien, met 

Tabel 66. Deelneming aan beroepsarbeid van gehuwde vrouwelijke bevolking, samen. 
wonend met echtgenoot, gescheiden en vetweduwde gezinshoofden naar leeftijd van het 
jongste kind, 1971 

Looftijd jongste kind Gehuwd, samon- Goschoiden 
Vorwcduwcl 

woncncl met gozinshoofd gezinshoofd 
och tgcnoot - 

Bron: Volkstolling 1971 (1 :10), 

uitzondering van degenen waarvan het jongste kind l 5  jaar of ouder is. Dit 
komt overeen met de bevinding, dat de oudere gehuwde vrouwen relatief 
weinig aan het beroepsleven deelnemen. Twee veronderstellingen vallen in  
dit verband te noemen. Naarmate het jongste kind ouder is, is de kans klei- 
ner dat de financielezorg van de oudorsvoor de opvoeding van de kinderen 
afneemt. Een andereverondersteiiing, die een mogelijke verklaring zou kun- 
nen vormen voor het in geringere mate werkzaam zijn van de gehuwde 
vrouw in deze fase, is dat haar verzorgende en opvoedende taak meer ti jd en 
aandacht zou vragen. Naast de vraag of vrouwen al dan niet een beroep uit- 
oefenen vormde het aantal uren dat per week door de werkende vrouwen in 
dit beroepwerd besteed een belangrijkgegeven. Bijdevolkstelling van 1971 
werd het mogelijk hiervan een verfijnde indeling naar 5-uren klassen op te 
stellen. Wij willen ons hier beperken tot de 2-deling naar gedeeltelijke en vol- 
ledige werkweek. De grens tussen deze beide lag in  1960 bij 30 uur, maar 
werd, gezien de inkorting van de totale arbeidsduur, i n  1971 teruggebracht 
tot 25 Üur.~ 

Cijfers over de duur van de werkweek voor de totalevrouwelijke beroeps- 
bevolking zijn helaas niet bekend uit 1960; bedrijfshoofden en zelfstandigen 
werden in 1960 per definitie geacht een volledige werkweek te hebben. In 
1971 werd de vraag naar de duur van de werkweek aan alle beroepsmatig 
werkenden gesteld. Rekening houdend met de verschillende definities werk- 
te in 1960 8,7% van alle vrouwen in loondienst in een gedeeltelijke werk- 
weekSe 

In vergelijking met het overeenkomstige percentage uit 1971 (nl. 22,2%, 
zie tabel 67)valt een aanzienlijke stijging te constateren van het part-time 
werken. 

Tabel 67. Vrouwelijke beroepsbevoll<ing 3 15 jaar en vrouwelllke beroepsbevolking 
3 1 5  jaar werkzeem in loondienst naar duur van de werkweek, 1971, in procenten 

Duur van do werkwoolc Vrouwelijkc bcroaps- Vrouwelijkc heroepc 
bevolking 5 15 jaar hovolking in  loondienst 

> 15 jnur 

Minder dan 10 uur 
10-14 uur 
15-19 uur 
20-24 uur 
25-29 uur 
30-34 uur 
35-39 uur 
40-44 uur 
Meer dan 45 uur 

Totaal 

Bron: Volkstelling 1971 (1 : 10). 
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Zoals op grond van hun aandeel in  de totale beroepsbevolking verwacht 
kan worden wijkt het percentage part-time werkenden onder de totale vrou- 
welijke beroepsbevolking daar nauwelijksvan af: 21.8. 

Volgens de Arbeidskrachtentelling 197310 werkt van de beroepsbevolking 
27,174 minder dan 25 uur per week en 72,9% meer dan 25 uur per week. Bij 
de berekening van het percentage voor de vrouwelijke beroepsbevolking 
hebben we personen met beroep als voornaamste bezigheid en personen 
met een beroep als nevenactiviteiten b i j  elkaar opgeteld. De Arbeidskrach- 
tentelling van 1975 geeft een percentage van 29,5% van de totale vrouwelij- 
ke beroepsbevolking dat werkzaam is in  een werkweek met minder dan 25 
uur en 70,5% in een werkweek met een duur van meer dan 25 uur1'. 

Wanneer we  de Volkstelling 1971 en de Arbeidskrachtentellingen van 1973 
en 1975 globaal met elkaar vergelijken en rekening houden met het verschil 
i n  definities zit er een stijgende lijn in  het werkzaam zijn in een gedeeltelijke 
werkweek: 21,8% in 1971; 27,1% in 1973 en 293% i n  1975. Het rapportvan 
de W.R.R. verwacht t.a.v. de deeltijdarbeid vr i j  ingrijpende veranderingen, 
het tempo hiervan, zo zegt het rapport, zal afhankelijk zijn ven de arbeids- 
marktsituatie in het algerneenlz. Dat er overigens grote verschillen bestaan 
i n  de mate, waarin part-time wordt gewerkt, afhankelijkvan burgerlijke staat 
en sociale groep blijkt uittabel 68. Bij de arbeiders en hogere employ6es is 
het aandeel rondom ' la .  Meewerkende gezinsleden, dat w i l  zeggen in  1971 
vrijwel alle meewerkende echtgenoten, werken slechts voor een betrekkelijk 
gering deel minder dan 25 uur  per week. Opvallend zijn de grote verschillen 
onder de verschillende categorieën employ6es: vormen de part-time werken- 
den onder de hogere employbes het hoogste aandeel, onder de lagere em- 
ploybes is hun aandeel slechts 13,696. Daar laatstgenoemde categorie ruim 
40% van de vrouwelijke beroepsbevolking omvat, is dit een belangrijkgege- 
ven. 

Ook de verschillan naar burgerlijke staat zijn groot. Zoals viel te  verwachten 
werken de ongehuwden slechts bij uitzondering in een gedeeltelijke werk- 
week. Het vaakst werken de gehuwde vrouwen part-time: 42,7%, op  niet al 
te  grote afstand gevolgd door de weduwen, met bijna 33%. De gescheiden 
vrouwen nemen een tussenpositie in  tussen de ongehuwde vrouwen ener- 
zijds en de gehuwde en weduwen anderzijds: 20% werkt part-time, 80% van 
hen is werkzaam in een werkweek van minstens 25 uur. Interessant i s  nog in  
hoeverre wellicht verschi\len bestaan tussen deze percentages en de situatie 
onder degenen, die kinderen te verzorgen hebben. De verwachting, dat het 
aantal part-time werkenden onder laatstgenoemde categorieën hoger zou 
zijn blijkt over het geheel inderdaad juist. 

Tabel 69. Vrouwelijke beroepsbevolking 3 15 joer, totaal en met kinderen, neor 
burgerlijke staat en duur van de werkweek. 1971 

Duur van clc Totaal Gehuwd Gesclieideii Weduwon Ongehuwd 
werI<~mI< 

Part-time 21,8 42,7 20,3 32,G 5,4 
Fcill-timc 78,2 57,3 79,7 G7,4 94 ,G 
waarvan :> 4 0  uur 62,l 3G,4 G1,9 50,5 82,4 

.- 
Duur van de Gehuwd Gescheiden Woduwen Ongohuwd 
wer kweel< + kind. + kind. + kind. .b kincl. 

Part-timc 52,3 27,l  34,4 14,5 
Full-tima 47,7 72,9 G5,G 85,5 
waarvan 2 4 0  uur 29,2 51 ,G 48,4 68.2 

Bron: Voll<stolling 1971 (1:lO). 

Zoals ui t  tabel 69 valt af te lezen is alleen bij de weduwen tiet verschil gering, 
Bij de ongehuwden is het verschil groot: onder de ongehuwde moeders is 
het aandeel van de part-timers bijna 3 maal zo hoog als bij de ongehuwden 
als totaal. 



Omdat vooral een werkweek van 40 uur (en meer) moeilijkheden voor de 
vrouw kan opleveren, hebben w e  deze afzonderlijk vermeld als deelgroep 
van de vrouwen met een volledige, dat wi l  zeggen 25- of meer-urige werk. 
week. De resultaten wijzen voor de 4categorieën ven burgerlijke staat in 
dezelfde richting als wat betreft het werken in een onvolledige- en volledige 
werkweek: een zeer gering verschil bij de weduwen, een aanzienlijk verschil 
bij de ongehuwden met  daar tussenin de gehuwden en gescheiden vrou- 
wen. De afstand tot het werkzal, naast deduur  van de werkweek, een belaiig 
rijke rol spelen. zowel bi j  het beslissingsproces of en waar men een beroep 
zal uitoefenen als bij de feitelijke vervulling daarvan. Voor de vrouwen, die 
als zelfstandigen werkzaam zijn en de in  het gezinsbedrijf meewerkenden, 
speelt d i t  trouwens in veel geringere mate, daar velen van hen thuis werken: 
56,6% van de zelfstandigen en 66% van de meewerkende gezinsleden. On- 
dar de zelfstandigen is bovandien bijna 25 96, dat opgeeft geen vast werk- 
adres te  hebben. De afstand to t  het werk zal voor iamand in een gedeekelijk~ 
werkweek verhoudingsgewijs zwaarder wegen, zowel in  verband met de 
werktijd als ten opzichtevan de overige tijd. U i t  onderstaande tabel blijkt in- 
derdaad dat van de buitenshuis werkende vrouwen (loondienst en zelfstan- 
dig) met een werkweek van ten hoogste 25 uur 15,3% meer dan 30 minuten 
van haar werkadres woont, terwij l  van degenen met een werkweek van meel 
dan 25 uur 22.8% meer dan 30 minuten nodig heeft o m  o p  haar werk te ko- 
men. 

Tabel 70. Vrouwelijke beroepsbevolking > 15 jaar naur rluurvan de werkweel< en 
efstond to t  het werk, 1971. i n  procenten -- ----p ----p. . 

Alstoncl tot Iict work Gecl~ol te l i l l t~  Vol l i~ l iqe 
wt~rkwcrl< w c  Iùwcck --- -p -- - - - - - - 

15 minuton 63,7 43.0 
15-29 iniiiuien 31.1 34.3 
30-44 ininu toii 9,G 13,8 
45-59 minuton 3.6 5.6 
60-89 ininuteii 1.5 2.6 
90-1 19 minureii 0,3 0,s 
120 minuten 0.3 0.3 

-.-----p.-.-- ~ -- 
T o  iaol 100,O iN=156271) 100,0íN=6624541 

- -- -- - - 
IExclusiof: zoncler vast wurkadros, tliuiswcrlùondon en afgtnnd onl~eltond.! 

Bron: Volkstolling 1971 11:lO). 

Bij de Volkstelling van 1960 werktevan alle vrouwen 5,4% als zelfstandi- 
gen; 84,5% i n  loondienst en 10,1% als meewerkend gezinslid. 

In 1960 werden echter degenen, die < 15 uur in loondienst werkzaam wa-  
ren niet meegeteld. In 1971 werkte nog slechts 3,8% van de vrouwelijke be- 
roepsbevolking zelfstandig en 8,1% als meewerkend gezinslid, hetgeen v001 
beide categorieën een daling betekent. Een stiiging valt te constateren voor 
degenen werkzaam in loondienst, nl. 88,1% in 1971. 

Tabel 71. Vrouwelijke beroepsbevolking 2 15 inar neer positie in het bedrijf. 1971, in procenten 
-- . -.. .. - 

Pogitie in liet bedrijf Totaal Gehuwd Gescheiden Weduwe Oiigeli~iwtl - 
Zclfctandig 3,8 5,2 7,s 26.2 13 
Loondienst 88,l 7G,7 92.5 74.8 97,2 
Meewerkend 8,1 18,O 

--p 

1,3 
- - 

Totaal 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 

(N = 1 167 710) (N = 4789721 (N = 31 166) (N = 32 0431 IN z 625 5291 

Bron: Voll<stelIing 1971 (1:lO). 

Opmerkelijk i s  het telt dat van de weduwen met  beroep. 25.2% als zelf- 
.tendlge werkzaam is. Waarschijnlijk betreft het hier weduwen in  cafb's, res- 
taurant- en winkelbedrijven, daar deze bedrijven zich bi j  uitstek lenen tot 
voortzetting door de vrouw ook op oudere leeftijd. De staafdiagrammen i n  
grafiek 9 geven een globaal overzicht van de vrouwelijke beroeps- 
bevolking naar positie in  het bedrijf en de ontwikkelingen hierin tussen de 
Volkstellingen 1899, 1909, 1920,1930,1947,1960 en 1971. 

; ~ . ~ f i ~ k  9. Vrauweliike b e r n p i b i v o l l d n ~  per positie i n  het bedrijf i n  procenten van dn totnlo vrouwdijXe Wro.psbivolkln~.  1899. 1909. 
1920,l930.l947.l~60 en 1971 

Bron: Deel loc, Volksteiling 1960, blz. 23 en 
Volkstelling 1971 (1 :lol. 

l 



Betrekken w i j  bi j  de vergelijkingen tussen 1960 e n  1971 ook nog 1947 dan 
zien de cijfers er als volgt uit: (hierbij zij er wel op gewezen, dat het hier tota. 
len betreft exclusief tijdelijk niet werkende en sociale groep onbekend v001 
de respectievelijke tellingen) 

Tobel 72. Vrouwelijke beroopsbevoll<ing ,' 14/16 jaar naar sociale groep, 1947, 1960 en 1971, obsoluut en in procenten 
~- .- -- 

Sociale groep 1947 19GO 1971 Toonamo resp. Toonaiiio resp. 

arname in % alname in 4: 
1971 t.o.v. 1947 1971 t.o.v. 19E0 

. . - - - - 

Bodrijlslioofclon G8 714 50 448 44 811 - 27 - 11 
Mccwerkciicle 
gozinslocloii 237 537 93815 94 655 - G1 .I. 1 
Employ6os 245 906 419 51 7 628 338 .C 71 .+ 50 
Arbciclcrs 374 590 361 900 354 G30 - 3 - 2 
- p. -- 
Totaal 926 783 92 6 680 l 122 444 .. + 21 - 
Bron: Volkstcl l ing 1960 clcc1 10a. s t x i t 4 ;  

VolI<sloiling 1971 (1  : lol.  

Werkten er in  1947 66 employees op 100 arbeidsters, in 1960 115 employ- 
Bes o p  100 arbeidsters, in 1971 steeg dit aantal tot 177. Sedert 1947 is er een 
sterke toename te  constateren van de sociale groep van de employbes die 
zich voortzet, zij het i n  iets mindere mate in  1971. Voor de overige sociale 
groepen zien w e  een daling, waarbij de daling i n  de categorie meewerkende 
gezinsleden het grootst is tussen de jaren 1947 en 1960. 

Uit  de Arbeidskrachtentellingen 1973, 1975 en 1977 blijkt een zich voort- 
zettende toename van het aantal in loondienst werkendévrouwen. Het on- 
derscheid tussen meewerkende gezinsleden en zelfstandiaen werd helaas 
niet gehandhaafd in  1977. 

Indien we de indeling naar de sociale groep vergelijken tussen de tellingen 
van 1960 en 1971 ontstaat het volgende beeld: 

Tobel 73. Vrouweli jke beroepshevollhg Z 14/15 jeor neer sociale groep, 1960 e n  1871. 
in  procenten 

Sociale groep 19GO 1971 

Zelfstuncligcn 5 4  3.8 
Employ6es 45,3 53.8 
Landarbaidstcrs 0,4 0,3 
Ovcrigo arbeidsters 38,7 30,l 
Morwcrkendc qc/inslcdon 10.1 8-1 
Sociale groop onbekcnd - 3,8 

100,o 100.0 

'I. 1.n.w. 1925 G80) ( 1  167 7101 

Bron: Voll<stolling 1960, deel 10a, staat 14: 
Voll<stelling 1971 (1:lO). 

Aannemende dat de toename in het opleidingsniveau zich voortzat, zullen 
er o.i. steeds meer vrouwen in  loondienst werkzaam zijn, hetgeen een zich 
voortzettende afname met zich mee zal brengen van de zelfstandigen en 
meewerkende gezinsleden. Wat deze laatste sociale groep betreft zullen 
voornamelijk de aantallen meewerkendedochters afnemen. 

Zowel bi j  de wetenschappelijke. middelbare of lagere vakspecialisten, de 
commerciële beroepen en met  name bi j  de administratieve beroepen zien 
we een procentuele stijging in 1971 t.o.v. 1960. Voor de overige beroepstak- 
ken een geringe afname, zij het voor de beleidsvoerende en hogere leiding. 
gevende functies een daling van 24% t.o.v. 1960. 

i ,bel 74. Vrouweli jka beroepsbevolking -' 14/15 jaar naar beroepstak, 1960 e n  1071. obsoiuut en in prOcentWn 
--p 

.- - 
19GO 1971 I n proconten 

Inclex 
I Ioe~stnI< --- 1960 = 100 

2 Beleiclsvacroncle ei1 iiogcio Icirlin!p 
5 289 1 007 0.6 0,3 - 24 

guvonde iunctics 
Arlministraticve I1oroe1>011 184 170 316 318 19,8 27.0 

+ 71 
3 

Commcrcialo Iborocpcii l45 875 163 817 15.7 14,O -l- 12 
4 

247 640 239 722 26.7 20.5 - 3 
5 Dionstvurlcncndo beroc l i r !~~  

38 985 3 7  455 4 2  3.2 - 4 
(i Agrarisclic Ibevoo~cn 
]ia/Z) Ambiiclils., inclustrie- o l  irai isporl- 

154 576 1 17 445 16,7 10.1 - 24 
boroe1)on 

1 964 '  109 059 0.2 9,3 
- 

1 O Borocpslok onlicksncl -- -.-p- - - 
928 115' 1 167 710' 100,o 100.0 I. 26 Totaal - 

-- --p- 

Ii~clt is ie l  ovrrigc iwocpcn .  
: Inclusicl tijclolijk n iot  werl<entlcii. 
' Exclusicl tijdnlijk iiiot worl<cnclr!li. 

b o n :  Voll<stolling 1960, rlccl 10A: 
Volkstelling 1971 (1:lO). 
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Nabeschouwing 

Wanneer wijvoor ons zelf de balans van de onderhavige studie opmaken 
zij vooropgesteld, dat wi j  onderschrijven dat de studies, die zich richten op 
een zo nauwkeurig mogelijke weergave van statistische gegevens en het 
aannevenvan ontwikkelinaen op basis van dit secundaire materiaal. vanuit 
wet&schappelijk oogpunteen beperkte waarde hebben. Hierbij komen in 
dit geval dan nog de inperkingen, die om uiteenlopende redenen werden of 
moesten worden aangelegd. (zie ook hoofdstuk 1 ) 

De vergeiijklngen met de volkstellingsgegevensvan 1947 en 1960 met de 
resultaten van de Arbeidskrachtenteliingen van 1973, 1975 en 1977 konden 
niet naar al die variabelen bestudeerd worden die relevant werden geacht, 

De vraag naar de redenen en motieven, waarom vrouwen onder statis- 
tisch vergelijkbare omstandlgheden al dan niet beroepsarbeid verrichten 
viel uiteraard buiten het kader van onze doelstellingen; aanzetten tot hypo- 
thesen zijn echter ook sporadisch, mede omdat manvullende literatuur over 
ditvraagstuk grotendeels ontbrak. Een gehuwde vrouw kan meestal terug- 
vallen op het inkomen van haar echtgenoot. Dit is niet het geval bij de ove- 
rige drie categorieën: de gescheiden vrouw komt in  de meeste gevallen in 
aanmerking voor alimentatie; de verweduwde vrouw, die door het verlies 
van haar levenspartner voor het feit gesteld wordt een onverwachte wen- 
ding aan heer leven te geven, ken veelal terugvallen op een door haar voor- 
malige echtgenoot opgebouwd pensioen en een uitkering krachtens de 
AWW. Hierbij dient te worden aangetekend dat buiten de ambtelijke sfeer de 
pensioenvoorzieningen aan het einde van de vijftiger jaren eerst gereali- 
seerd werden, zodat de weduwe van nu vaak slechts aanspraak kan maken 
op een betrekkelijk laag weduwenpensioen. De ongehuwde vrouw heeft 
meestal geen keuze; zij moet gaan werken om in haar dagelijksonderhoud 
tevoorzien. 

Voor zover men dit onderzoek dan ook als een onderdeel van emancipa- 
tie-onderzoek wil beschouwen neemt het daarbinnen de -ons inziens ove- 
rigens gerechtvaardigdeen voorel noodzakelijke- plaats in van basis- en 
achtergrondlnformatie, die dergelijk onderzoek behoeft. Onderzoek van 
meer fundamentele aard, dat zich richt op mogelijke verklaringen en achter- 
grondan van de positie van de vrouw en de ongelijkheid van mannen en 
vrouwen op velerlei gebied is daarnaast dringend gewenst. Verschillende 
onderzoeken tonen aan, dat de belangstelling hiervoor de afgelopen jaren 
ook duidelijk valt te constateren1. 

Tot de pluspunten van de analyse dient zeker gerekend te worden het feit, 
dat het verrichten van beroepsarbeid door vrouwen anders dan voorheen 
venuit een gezinssociologische optiek, i.c. de positie van de vrouw in  het 
huishouden, kon worden bestudeerd. Voor drie van de vier hoofdcategorie- 
en van deze positie, namelijk de gehuwde, gescheiden en verweduwde 
vrouwen (voor de ongehuwden was dit nauweliiks moaeliik) werd ook de sa- 
menhang van het verrichten van b~roe~sarbeid 'met  e& zeer verfijnde inde- 
ling van de ontwikkeling van het gezin mogelijk. In tegenstelling tot de pre- 
sentatie van de resultaten van Volkstellingen,voorafgaande aan die van 
1971, waarbij vrijwel uitsluitend aandacht werd geschonken aan de samen- 
stelling van de beroepsbevolking is nu, direct voortvloeiend uit het gezinsso- 
ciologische uitgangspunt, het accent gelegd op de vraag hoeveel vrouwen 
van een categorie vrouwen met bepaalde kenmerken werkzaam waren 
ideelnemingspercentages). 


