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Nu Nederland vergrijst, krijgt ook de politiek steeds meer belangstelling voor hit
aandeel dat vrouwen kunnen leveren aan het nationaal inkomen. Immers, ah door
de vergrijzing de groep werkzame personen klein wordt ten opzichte van degroep: i " niet werkenden, zouden het draagvlak van de collectievesector en de welvaah per,-' .,Is
hoofd van de bevolking wel eens drastisch kunn
door meer vrouwen bij het arbeidsproces te b
eerder al belangstelling getoond
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In Van der Lippe's proefschrift wordt duidelijk aan de orde;

mannen, maar zodra er een partner in het spel is, verandert dat: De ~ r o u w l & ~ & ~ ~
standaard huishouden, bestaande uit man vrouw met of z o n d e r h d e r e s , , ~ ~ ~ "
niet de enige die voor inkomen kan zorgen. Evenmin is zij.de enige die (~nie$@&<
de) huishoudelyk arbeid kan vemchten. Centraal in dit proefschrift staat dan o Ò E
&,m&&
'de verdeling van betaalde en onbetaaldearbeid tussen&en
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len. Niet duidelijk is dan nog welke structuur (of $lrn&wen)met zo'n veqeiijEag
correspondeert.
In hoofdstuk 4 wordt de empirischeopzet uiteengezet, w m a een beschrijving van
de arbeidsverdelingvan de huisho~dmsdi deel uitmakai van de steekproef (395
huishoudens) volgt in hoofdstuk 5. In hoofdstuk b wordt de relatie tussen het aandeel van de vrouw in betaalde arbeid van het huishouden, gerelateerd aan de gezinssituatie, de loonvoet van man en vrouw en het beroepsprestigeen de normative context Van beiden.
zelfde soort relatie wordt geschat voor het aandeel van de vrouw
.inde huishoudelijkearbeid. Buiten beschouwing blijft dat het aantal gewerkte uren
in veel bvallen niet het gewenste aaníal uren is. Uit onderzoek van Gusta Renes'
a991) &ijkt _dat de restricties vanuit de arbeidsmarkt wel degelijk de vrouwen
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i j n vooial;de variabelen die worden opgevoerd als 'linormatieve con-

-economen. De economischetoetvan vermeende verbanden duide-
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aüc hoofdstukken voorzien van ten literatuurlijst en een sa&wattmg. &&
Het bandbock zou gebniiksvriendehjker ajn als in de afzonderiijkwn&ul&>
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