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MYTHE 1
Moeders hebben het zwaar

lijdt of van ze scheidt, hebben ze weinig om
op terug te vallen. Nederland telt bovendien,
vergeleken met andere landen, abominabel
weinig vrouwen in topposities. En hun aantal
neemt nauwelijks toe.
De discussie is ook actueel omdat de
vrouwen hard nodig zouden zijn in de toekomst. Politici zien graag dat zij meer gaan
werken om de kosten van de vergrijzing op te
vangen. Het regeerakkoord dat CDA, PvdA
en ChristenUnie waarschijnlijk gaan sluiten,
bevat zeker maatregelen die vrouwen moeten
stimuleren om aan de slag te gaan. In hun
verkiezingsprogramma’s beloven de drie
partijen 500 miljoen tot 2,3 miljard euro extra
uit te trekken om gezinnen te ondersteunen,
onder meer via kinderopvang.
Maar plannen als die van Kroes en De
Geus, en veel maatregelen die het nieuwe kabinet zal nemen, zijn zinloos. Er wordt al decennia een op vrouwen gericht overheidsbeleid gevoerd, en dat heeft niet gebracht wat
er werd gehoopt: een gelijkere machts- en arbeidsverhouding tussen mannen en vrouwen.
Dat komt doordat er hardnekkige mythes bestaan over vrouwen. Dus worden consequent
verkeerde analyses gemaakt over de geringe
werk- en ambitielust van vrouwen en de oorzaken daarvan. De slachtofferrol van vrouwen is moeilijk verenigbaar met de feiten.
MYTHE 1
Moeders hebben het zwaar
De laatste jaren zijn allerlei termen uitgevonden om het ‘lijden’ van tweeverdieners met
jonge kinderen aan te duiden. Het ‘spitsuurgezin’ is er zo een. Vooral de moeder in het
gezin betaalt volgens de gangbare analyses
de prijs voor werken, zorgen en het leuren
met de kinderen van en naar de crèche en opvang: ze lijdt dan ook aan ‘combinatiestress’.
Volgens de bekende verloskundige
Beatrijs Smulders zijn veel vrouwen ‘moe en
gestrest van het combineren van hun baan en

MYTHE 2
Vrouwen verdienen ten onrechte minder dan mannen

het moederschap’. Mannen steken immers
geen vinger uit in het huishouden, zo is de
gedachte. En dat terwijl vrouwen de afgelopen decennia gestaag meer zijn gaan werken.
Geen wonder dat steeds meer moeders opgebrand raken, aldus Smulders.
Nu klopt het dat ouders met jonge kinderen verreweg de minste vrije tijd hebben van
alle mannen en vrouwen – geen wonder:
jonge kinderen vergen verzorging. Maar het
is absoluut niet waar dat vooral vrouwen de
prijs daarvoor betalen. Juist jonge vaders zijn
de klos. Zij besteden in totaal drie uur meer
per week aan de combinatie van werken en
zorgen dan vrouwen. En dat niet alleen: mannen zijn sinds 1990 gestaag meer gaan werken én meer gaan zorgen (zie ‘Vaders hebben
het zwaar’ op pagina 54).
Vrouwen daarentegen zijn wel meer gaan
werken, maar besteden minder tijd aan huishouden en kroost. Natuurlijk zorgen mannen
nog steeds minder dan vrouwen, maar bij
mannen is de tijd die ze aan hun baan en gezin besteden meer gestegen dan die bij vrouwen. Uiteindelijk besteden vrouwen twee
keer zoveel tijd aan kinderen en huishouden
als mannen, maar vaders van jonge kinderen
werken drie keer zo lang als moeders van
jonge kinderen.
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Dat vrouwen zo veel zorgen, is ook niet
tegen hun zin. Maar liefst 78 procent is tevreden over de taakverdeling met hun partner, zo blijkt uit de laatste, onlangs verschenen Emancipatiemonitor van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo zielig
vindt de Nederlandse vrouw zichzelf dus
niet.
En dat is ze ook niet. Want als Nederlandse vrouwen al moe en opgebrand zijn
van het combineren van baan en moederschap, dan moeten andere Europese vrouwen
massaal instorten. Nederlandse vrouwen besteden van alle Europese vrouwen de minste
tijd aan werk en zorg (zie ‘Leve de Nederlandse man’ op deze pagina). Andere Europese vrouwen werken meer uren per week en
zorgen gemiddeld evenveel uren als Nederlandse vrouwen, die dus in een uitzonderlijke
luxepositie verkeren. Met dank aan hun mannen: overal werken en zorgen moeders van
jonge kinderen harder dan hun mannen, behalve in Nederland, Zweden en Duitsland.
Geen wonder dat Nederlandse vrouwen, na
de Deense en Belgische, het meest tevreden
zijn over de taakverdeling.
Nog zo’n misvatting: moeders krijgen
een burn-out van het combineren van baan en
gezin. Het zijn vooral vrouwen zonder kinderen die daarmee kampen, zo blijkt uit cijfers
van het CBS. Van de werkende moeders heeft
een op de twaalf de kans opgebrand te raken,
tegenover een op de zes alleenstaande vrouwen.
MYTHE 2
Vrouwen verdienen ten onrechte
minder dan mannen
Feit: vrouwen verdienen in het bedrijfsleven
21 procent minder per uur dan mannen en
bij de overheid verdienen ze 14 procent minder. Dat verschil, zo is ook bekend, is vertekend door een aantal factoren. Een daarvan
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