
Van de vrouwen die eind jaren veertig of

begin jaren vijftig zijn geboren heeft 15 pro-

cent één kind gekregen. Twintig procent van

de vrouwen die na 1975 zijn geboren zal

slechts één kind krijgen.

Eén op de drie vrouwen met één kind heeft er

bewust voor gekozen om niet meer kinderen

te krijgen.

Twee van de drie vrouwen met één kind wil-

len wel een tweede kind maar krijgen die

niet, om verschillende redenen: onwil van de

partner om nog een tweede kind te nemen,

problemen met de vruchtbaarheid of de

gezondheid. Ook het verbreken van de relatie

is van invloed. Bij een vijfde van de vrouwen

spelen de combinatie van werk en zorg een

rol en de overweging dat de opvoeding van

een tweede kind te veel tijd en energie kost.

Geloof en gezinsgrootte
In de jaren tachtig kreeg een kwart van de

vrouwen drie kinderen of meer. De jaren

negentig laten een daling zien. Van de jonge

vrouwen verwacht ongeveer 20 procent drie

of meer kinderen te krijgen.

Het geloof heeft grote invloed op de gezins-

grootte. Grote gezinnen komen relatief veel

voor onder vrouwen die wekelijks naar de kerk

gaan. Van hen heeft of verwacht 50 tot 60 pro-

cent drie of meer kinderen. De daling van het

aantal grote gezinnen komt door de ontkerke-

lijking en door een gedragsverandering onder

gereformeerde vrouwen. Van de gereformeerde

vrouwen geboren in de periode 1945–1954

heeft bijna zestig procent drie of meer kinde-

ren, van de generatie van 1965–1969 is dat

bijna veertig procent.

Land van herkomst
In het buitenland geboren vrouwen kiezen

voor het merendeel voor een groot gezin.

Turkse en Marokkaanse vrouwen krijgen

relatief veel kinderen, al worden ook hun

gezinnen gemiddeld kleiner. Ruim 80 pro-

cent van de Marokkaanse vrouwen geboren

in 1945–1949 had op 39-jarige leeftijd drie of

meer kinderen tegen 70 procent voor

vrouwen geboren in 1960–1964. Turkse

vrouwen vertonen een overeenkomstige ont-

wikkeling.

Opleiding
Vrouwen met een lage opleiding komen eer-

der van school, gaan eerder trouwen en krij-

gen op gemiddeld jongere leeftijd kinderen

dan vrouwen die hoger zijn opgeleid. Dat zou

kunnen leiden tot een hoger kindertal onder

laag opgeleide vrouwen, maar dat is niet het

geval. Juist onder hoog opgeleide vrouwen

komt een gezin met drie of meer kinderen

relatief veel voor. Vrouwen met een lage

opleiding hebben naar verhouding vaak één

kind. Financiële redenen kunnen daar debet

aan zijn. Immers, vrouwen met een lage

opleiding zijn vaker getrouwd met een man

die ook een lage opleiding heeft en zijn vaker

huisvrouw. Het gezinsinkomen zal daardoor

lager zijn dan van middelbaar- en hoogopge-

leide vrouwen.

Arie de Graaf en Ingeborg Keij  

Jongste generatie vrouwen vaker kinderloos

Kleine en grote gezinnen

De helft van de vrouwen die samenwonen heeft twee kinderen of
verwacht er twee te krijgen. De jongste vrouwen verwachten vaker
kinderloos te blijven dan oudere generaties vrouwen.
Welke factoren spelen een rol?
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