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Verder Gaan: Relatievorming in een context van 
familiecomplexiteit

De manieren waarop mensen hun liefdesleven en gezinsleven vormgeven 
zijn diverser en complexer dan vroeger. Relaties worden vaker verbro-
ken, ook die met kinderen, en veel mensen gaan hierna weer een nieuwe 
relatie aan. Relatievorming is dus niet per definitie eenmalig en voor altijd, 
maar iets wat veel mensen meermaals en in verschillende fasen van hun 
leven meemaken. Als gevolg daarvan zijn er steeds meer eenoudergez-
innen, stiefgezinnen en samengestelde gezinnen. Daarnaast zijn ook liv-
ing-apart-together (lat) relaties een voorbeeld van de toegenomen diversiteit 
in relatie- en gezinsvormen. Dit zijn vaste relaties waarbij de partners niet 
samenwonen. Door deze ontwikkelingen is de zogeheten ‘partnermarkt’ 
ook veel diverser geworden, als het aankomt op de relatiegeschiedenis van 
alleenstaanden. Velen hebben al eens eerder met een partner gewoond, heb-
ben een relatiebreuk of  echtscheiding meegemaakt en sommigen hebben 
kinderen, die bij hen wonen of  elders. Zulke ervaringen en het hebben 
van kinderen beïnvloeden hoe mensen nieuwe relaties ingaan en aangaan.

In dit proefschrift beantwoord ik de volgende overkoepelende vraag: 
Welke rol spelen eerdere relatie-ervaringen en kinderen in de vorming van nieuwe 
relaties? Eerst richt ik mijn aandacht op latrelaties, daarna op de vorming 
van samenwoonrelaties – gehuwd of  ongehuwd. Het ruimtelijke aspect 
van relatievorming speelt een centrale rol in mijn onderzoek. Verhuizen 
is een inherent onderdeel van gaan samenwonen en ik richt mij op 
langeafstandsverhuizingen, ook wel binnenlandse migratie genoemd. 
Daarnaast besteed ik aandacht aan waar iemands kinderen wonen: bij 
de persoon in huis, dichtbij of  verder weg.

Naast een inleiding (Hoofdstuk 1) en conclusie (Hoofdstuk 7) bevat 
dit proefschrift vijf  empirische hoofdstukken. 

Belangrijkste bevindingen

Commitment in latrelaties

In hoofdstuk 2 heb ik door middel van diepte-interviews verkend hoe 
mannen en vrouwen in latrelaties commitment aan hun partner ervaren. Uit mijn 
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interviews blijkt dat de meeste mensen in latrelaties (ook wel ‘latters’ 
genoemd) een sterke emotionele band hebben met hun partner, maar dat 
hun toewijding voor de langere termijn minder sterk en duidelijk is. Niet 
samenblijven door dik en dun, maar liefde en persoonlijke tevredenheid 
stonden centraal bij de jongere latters die geen kinderen hadden en 
voor wie het de eerste of  tweede relatie was. Zij zagen zichzelf  in de 
toekomst in een samenwoonrelatie met kinderen, zo niet met hun huidige 
partner, dan met iemand anders. Ook de meeste oudere latters, die veelal 
gescheiden waren en kinderen hadden, waren weinig georiënteerd op 
de toekomst van hun relatie en meer op het heden gericht. Zij hadden 
gekozen voor een latrelatie om te kunnen genieten van hun herwonnen 
vrijheid en onafhankelijkheid en/of  om de gevolgen van een eventuele 
relatiebreuk te beperken. Door de ervaring van een eerdere pijnlijke rela-
tiebreuk stonden zij onzekerder en losser in hun nieuwe relatie. Kinderen 
speelden vaak een rol in de keuze voor living-apart-together: ouders 
wilden hun kinderen een veilige, stabiele basis geven na een of  meerdere 
scheidingen en verhuizingen, wilden hun kinderen opvoeden zonder de 
inmenging van een nieuwe partner, of  wilden hun partner en/of  hun 
kinderen niet met elkaar belasten. Voor deze groep was een latrelatie 
een keuze voor een onbekende of  zeer lange termijn. Samengevat, de 
ervaringen uit eerdere relaties en kinderen speelden een belangrijke rol in 
de keuze voor een latrelatie, in hoe latters commitment aan hun latpartner 
ervoeren en hoe zij de toekomst voor zich zagen.   

Van apart wonen naar samenwonen met een partner

In hoofdstuk 3 heb ik onderzocht hoe het wel of  niet hebben van kinderen 
uit een vorige relatie de kans beïnvloedt dat iemand gaat samenwonen met een 
lat-partner. Ik heb enquêtedata van de Netherlands Kinship Panel Study 
(NKPS) gebruikt voor gebeurtenissenanalyse (event-history analysis). Mijn 
resultaten laten zien dat moeders een kleinere kans hebben om te gaan 
samenwonen met hun lat-partner dan vrouwen zonder kinderen die al 
eens eerder hebben samengewoond. Als moeders deze stap al maken 
dan is dat na een relatief  lange tijd. Helaas had de kleine steekproef  
onvoldoende statistische kracht om sterke conclusies te kunnen trekken 
over verschillen tussen vaders en kinderloze mannen of  over de invloed 
van verschillende routes naar het alleenstaand ouderschap, zoals scheiding 
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of  weduwschap. Desondanks suggereren de resultaten voorzichtig dat 
het hebben van kinderen ook voor mannen negatief  geassocieerd is met 
de transitie van lat naar samenwonen. Kortom, de aanwezigheid van 
kinderen die geboren zijn vóór de huidige relatie gaat gepaard met een 
kleinere kans op het gaan samenwonen met een lat-partner. 

Migreren om te gaan samenwonen

Een van de belangrijkste keuzes die koppels moeten maken wanneer 
zij willen samenwonen is wáár zij gaan wonen: wie trekt bij wie in, of  
waar gaan ze samen naartoe? In hoofdstuk 4 heb ik verhuizen bij het 
gaan samenwonen onderzocht: In hoeverre draagt elke partner bij aan het 
overbruggen van de afstand tussen hen om te gaan samenwonen en hoe wordt deze 
bijdrage beïnvloed door lokale familiebanden en genderongelijkheden? Met data 
afkomstig uit Deense administratieve registers en een kruislings geclas-
sificeerd multi-level model heb ik het aandeel van de vrouw geanalyseerd 
in de totale afstand die de man en vrouw opgeteld zijn verhuisd om te 
gaan samenwonen. Ik heb mij gericht op man-vrouwkoppels die voor 
het samenwonen op een afstand woonden van minstens 60 kilometer. 
Bij deze koppels moet minstens één van de twee partners over een 
lange afstand verhuizen (met andere woorden: migreren) om te kunnen 
samenwonen. Migratie heeft vaak grote persoonlijke gevolgen door 
het verbreken van banden met de huidige locatie, zoals een baan of  
sociaal netwerk. De resultaten tonen dat vrouwen vaker richting de 
man migreren dan andersom en dat vrouwen gemiddeld over langere 
afstanden verhuizen dan mannen bij het gaan samenwonen. Daarbij 
maakt het een groot verschil als mensen dichtbij kinderen wonen uit 
eerdere relaties of  dichtbij andere familieleden. Mannen en vrouwen die 
een minderjarig kind dichtbij hebben wonen overbruggen een kleiner 
deel van de totale afstand. Hetzelfde geldt in mindere mate als een vader, 
moeder, broer, zus of  meerderjarig kind dichtbij woont. Deze lokale 
familiebanden maken het aantrekkelijker om te blijven en verhogen de 
emotionele kosten van migreren. Dit gaat ook op voor mensen met 
een thuiswonend kind van schoolgaande leeftijd; veel ouders willen 
voorkomen dat hun kind zijn of  haar school, thuis en vrienden moet 
achterlaten voor een lange-afstandsverhuizing. Verder lijkt het erop dat 
de familiebanden van de man en vrouw niet even zwaar meewegen in de 
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locatiebeslissing van een koppel. Wanneer de man dichtbij familie woont 
heeft dat een sterkere invloed dan wanneer de vrouw dichtbij familie 
woont, maar thuiswonende kinderen van de vrouw hebben weer meer 
invloed dan die van de man. Daarnaast spelen eerdere relatie-ervaringen 
een rol bij migratie voor samenwonen: degenen die eerder getrouwd zijn 
geweest of  hebben samengewoond en die destijds zijn blijven wonen 
in het voormalige gezamenlijke huis verhuizen gemiddeld een kleiner 
deel van de totale afstand vergeleken met mensen die niet eerder hebben 
samengewoond. Hetzelfde geldt voor weduwes en weduwnaars. Conclu-
derend, de locatiekeuze van een koppel dat gaat samenwonen lijkt in het 
voordeel te zijn van de man en van de partner die lokale familiebanden 
heeft of  eerder heeft samengewoond. 

Familiecomplexiteit en migratie door ouders

Voortbouwend op de resultaten van hoofdstuk 4 staat de volgende vraag 
centraal in hoofdstuk 5: Wat is de relatie tussen familiecomplexiteit en het migra-
tiegedrag van ouders? Met Nederlandse registerdata en gebeurtenissenanalyse 
heb ik gescheiden ouders, inclusief  ouders uit een verbroken samen-
woonrelatie, met ouders in tweeoudergezinnen vergeleken en gekeken 
naar de jaarlijkse kans dat zij migreren. Ik heb de rol van relatievorming 
na scheiding onderzocht en de rol van kinderen en waar zij wonen na 
scheiding: bij de ouder in huis, dichtbij of  verder weg. De resultaten 
laten zien dat alleenstaande vaders en moeders, en ook moeders met een 
nieuwe partner, een grotere kans hebben om te migreren dan hun tegen-
hangers in tweeoudergezinnen. De kans dat vaders in een nieuwe relatie 
migreren is even groot als dat vaders in tweeoudergezinnen migreren. 
Binnenlandse migratie lijkt dus minstens even vaak voor te komen onder 
gescheiden ouders als onder ouders in tweeoudergezinnen. Hoe groot de 
kans is dat ouders migreren in de jaren na een scheiding hangt er sterk 
van af  waar hun kinderen wonen. De kans dat zij migreren is een stuk 
hoger wanneer de kinderen verder weg wonen dan wanneer zij dichtbij of  
in huis wonen. Daarentegen komt migratie veel minder voor bij mensen 
die zowel één of  meer thuiswonende kinderen hebben als kinderen 
die dichtbij wonen, in vergelijking tot mensen die alleen thuiswonende 
kinderen hebben. Waarschijnlijk is er veelal sprake van co-ouderschap 
in deze situatie, waarbij kinderen afwisselend bij beide ouders wonen. 
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Kortom, kinderen beperken de migratie van hun ouders wanneer zij 
dichtbij wonen en vormen regelmatig een reden voor migratie wanneer 
zij verder weg wonen. De relatiegeschiedenis beïnvloedt mannen maar 
niet vrouwen in de kans dat zij migreren. Mannen die het gezamenlijk 
huis verlieten bij de scheiding hadden een hogere kans om te migreren 
in de jaren erna dan mannen die er bleven wonen. Over het geheel 
genomen en in vergelijking met tweeoudergezinnen is familiecomplexiteit 
dus geassocieerd met een verhoogde kans op migratie onder mensen 
met kinderen. 

Het geregistreerde adres van kinderen na scheiding

Voor hoofdstuk 4 en 5 heb ik registerdata van Denemarken en Nederland 
gebruikt om te bepalen waar kinderen wonen. Om de validiteit van deze 
meting te beoordelen heb ik in hoofdstuk 6 onderzocht in hoeverre het 
geregistreerde adres van kinderen van gescheiden ouders, zoals dit vermeld staat in het 
Nederlandse bevolkingsregister, overeenkomt met hun woonplek zoals is aangegeven 
door een van de ouders in de NKPS-enquête. Mijn bevinding is dat voor de 
meerderheid van deze kinderen hun adres in het bevolkingsregister gelijk 
is aan hun primaire verblijfplaats zoals gerapporteerd door hun vader of  
moeder. De meeste kinderen wonen hier volledig, en voor de kinderen 
die deels bij hun andere ouder wonen geeft het geregistreerde adres over 
het algemeen de plaats weer waar zij de meeste nachten doorbrengen. 
Toch wijkt het geregistreerde adres soms af  van de door een ouder 
gerapporteerde woonplaats. Dit is vaker het geval wanneer een kind 
geregistreerd is als wonend bij de vader dan bij de moeder. Bovendien 
is er een groot aantal kinderen dat half  om half  bij beide ouders woont 
na scheiding, iets wat niet terug te zien is in het bevolkingsregister. Over 
het geheel genomen geeft het bevolkingsregister echter betrouwbaar de 
primaire verblijfplaats weer van kinderen van gescheiden ouders. 

Data en methoden

Voor dit proefschrift heb ik vier verschillende soorten en bronnen van 
data gebruikt en daarmee een brug geslagen tussen kwantitatief  en 
kwalitatief  onderzoek: diepte-interviews (Hoofdstuk 2), grootschalige 



S

241

Samenvatting

enquêtedata (Hoofdstuk 3 & 6) en registerdata voor Denemarken 
(Hoofdstuk 4) en Nederland (Hoofdstuk 5 & 6). Elk van deze datasets 
heeft zijn eigen kwaliteiten en voordelen; door ze te combineren heb ik 
het onderwerp vanuit verschillende perspectieven belicht en een breder 
inzicht verkregen. De interviews zijn een belangrijke bron van inspiratie 
geweest voor dit onderzoek en hebben geholpen bij de interpretatie 
van de statistische resultaten. Met de enquêtedata heb ik latrelaties op 
kwantitatieve wijze kunnen onderzoeken. Dankzij de registerdata was de 
populatieomvang groot genoeg om gedetailleerde en gedesaggregeerde 
analyses uit te voeren naar complexe gezinnen. Tot slot heb ik de kans 
gehad om enquêtedata te koppelen aan registerdata en de consistentie 
tussen de twee te controleren als het gaat om de verblijfplaats van 
kinderen. 

De methoden van analyse zijn eveneens divers en gekozen om te 
passen bij de data en probleemstelling. De interviews van hoofdstuk 2 
heb ik opgenomen, getranscribeerd en vervolgens inductief  en deductief  
gecodeerd en geanalyseerd. Ik heb gebeurtenissenanalyse (event-history 
analysis) gebruikt om de transitie van lat naar samenwonen (Hoofdstuk 3) 
en migratie (Hoofdstuk 5) te onderzoeken. Door middel van logistische 
regressie op persoonsmaanden of  persoonsjaren heb ik de kans op een 
transitie of  gebeurtenis ingeschat. Voor mijn onderzoek naar migratie om 
te gaan samenwonen (Hoofdstuk 4) heb ik een kruislings geclassificeerd 
multi-level model toegepast om het aandeel van de vrouw te analyseren 
in de totale afstand die de man en vrouw opgeteld zijn verhuisd. Dit 
model vangt informatie over beide partners in één afhankelijke variabele 
en reflecteert dat de partners geografisch genest zijn in hun gemeente 
van oorsprong, vóór het samenwonen. 

Conclusies

Mijn onderzoek in Nederland en Denemarken laat zien dat eerdere 
relaties en kinderen een rol spelen in meerdere fasen en aspecten van het 
proces van relatievorming, waaronder de commitment aan een partner, de 
keuze om apart of  samen te wonen, de keuze wáár te gaan samenwonen 
en ruimtelijke mobiliteit als alleenstaande ouder of  als ouder in een 
nieuwe relatie. 



242

Uit mijn onderzoek blijkt dat mensen die in het verleden al eens 
hebben samengewoond of  getrouwd zijn geweest voorzichtiger zijn 
in een nieuwe relatie en zichzelf, hun emoties en belangen proberen te 
beschermen. Die zelfbescherming uit zich op verschillende manieren, 
en de keuze voor een latrelatie is hier één van. Onder mijn interview-
participanten was lat voor veel gescheiden mensen een risicomijdende 
strategie en een manier om de gevolgen van een eventuele relatiebreuk 
te beperken (hoofdstuk 2). Door te latten behielden zij zeggenschap 
over en eigendom van hun woning en geld, en ook enige emotionele 
en fysieke afstand. Degenen die wel opnieuw gaan samenwonen lijken 
minder bereid dan mensen zonder eerdere samenwoonervaring om hun 
eigen woning, plaats, lokale leven en connecties op te geven door te 
migreren naar een partner die ver weg woont (hoofdstuk 4). Door in 
hetzelfde huis of  in de buurt te blijven wanneer men gaat samenwonen 
is de investering beperkter dan bij migratie, en zo ook de consequenties 
als de partners uit elkaar zouden gaan. Eerdere relatie-ervaringen leiden 
er dus toe dat mensen zichzelf  beschermen in een nieuwe relatie door 
de commitment aan, investeringen in en opofferingen voor de nieuwe 
relatie te beperken.  

Verder toont mijn onderzoek dat het hebben van een kind of  kinderen 
de ontwikkeling van een nieuwe relatie kan bemoeilijken. Er is concur-
rentie en soms conflict tussen de bestaande commitment aan kinderen en 
de nieuwe commitment aan een partner. Latrelaties zijn een manier om 
beide commitments te combineren. Uit mijn interviews met latters blijkt 
dat thuiswonende kinderen een belangrijke reden zijn voor ouders om te 
kiezen voor lat boven samenwonen met hun nieuwe partner (hoofdstuk 
2). Het hebben van kinderen verkleint bovendien de kans dat een latrelatie 
zich later ontwikkelt tot een samenwoonrelatie (hoofdstuk 3). Kinderen 
bemoeilijken ook de ontwikkeling van nieuwe relaties door het beperken 
van de ruimtelijke mobiliteit van hun ouders en dan vooral het gemak 
waarmee zij lange-afstandsverhuizingen kunnen ondernemen, ofwel 
migratie. Mensen zijn veel sterker gebonden aan hun woonplek wanneer 
zij kinderen hebben die bij hen in huis of  dichtbij wonen (hoofdstukken 
4 en 5). In deze situatie is het moeilijker en minder aantrekkelijk om 
naar elders te verhuizen, ook wanneer men wil gaan samenwonen met 
een nieuwe partner. Interessant is dat veel soorten relaties over de jaren 
heen van een meer flexibele en tijdelijke aard zijn geworden, niet alleen 



S

243

Samenvatting

partnerrelaties maar ook arbeidsrelaties. Mijn onderzoek toont echter 
dat de relatie tussen ouders en hun kinderen nog altijd van groot gewicht 
is en prioriteit heeft boven de nieuwe partnerrelatie en boven andere 
kansen of  voordelen die migratie hen kan bieden. 

Twee andere centrale thema’s in dit proefschrift zijn de rol van gender 
en de rol van familiebanden en familiecomplexiteit in migratie. Gender-
ongelijkheden voortkomend uit traditionele rolpatronen komen duidelijk 
naar voren in het proces van relatievorming. Zo hebben kinderen een 
groter effect op de relatievorming van vrouwen dan van mannen, wat 
niet verrassend is aangezien moeders in Nederland en Denemarken nog 
steeds de primaire zorg dragen voor kinderen. Ook lijken de belangen 
van de man zwaarder te wegen dan die van de vrouw wanneer koppels 
kiezen waar zij gaan samenwonen. Het is belangrijk om gedragskeuzes 
in relaties te benaderen met een aanpak die het belang van gender erkent. 

De binnenlandse migratiecijfers dalen en de toenemende familie-
complexiteit is eerder aangedragen als mogelijke factor hierin. Uit mijn 
onderzoek blijkt echter dat familiecomplexiteit als gevolg van ouderlijke 
scheiding eerder leidt tot meer migratie dan minder. Tegelijkertijd is het 
duidelijk dat als familieleden dichtbij wonen de kans significant lager 
is dat iemand migreert. Dit geldt vooral voor het dichtbij wonen van 
jonge kinderen, maar ook voor volwassen kinderen, ouders, broers en 
zussen. Ook vandaag de dag zijn mensen nog duidelijk plaatsgebonden.

Slotopmerkingen

Alleenstaand staat niet gelijk aan alleen. Een aanzienlijk deel van de 
mensen die alleen wonen heeft namelijk een lat-partner. Voor een steeds 
grotere groep mensen, waaronder oudere en gescheiden volwassenen, 
zouden latrelaties een langdurig voorspel of  alternatief  kunnen vormen 
voor alleen zijn, samenwonen of  het huwelijk. Dit zou belangrijke ge-
volgen hebben voor zorg en wonen. In vergelijking met gehuwden of  
samenwonenden ligt het bij lat-partners wat minder voor de hand dat 
zij elkaars hoofdverzorgende zijn bij gezondheidsproblemen en zullen 
er mogelijk meer zorgtaken bij de formele zorg en andere mantelzorgers 
komen te liggen. Bovendien zal de vraag naar huisvesting voor eenper-
soonshuishoudens en begeleid wonen groter worden. 



244

Om hedendaagse relatie- en gezinspraktijken beter vast te leggen, te 
begrijpen en te faciliteren is het noodzakelijk om verder te kijken dan 
huishoudens. Op het moment zijn veel van de regelingen en instituties, 
zoals het stelsel van sociale zekerheid, gebaseerd op huishoudens en 
houden daarmee geen rekening met koppels of  ouders met kinderen 
die niet of  niet fulltime samenwonen. Een ongewenst gevolg is dat de 
overheid zich op indirecte wijze mengt in zeer persoonlijke zaken, zoals 
de keuze van een koppel voor lat versus samenwonen. Voor de overheid 
is het een uitdaging om ruimte te bieden aan de diversiteit en complexiteit 
van hedendaagse liefdes- en familierelaties in wetgeving en beleid. Voor 
sociaalwetenschappelijk onderzoek en zeker migratieonderzoek is het 
van belang om de focus te verbreden naar partners, kinderen en andere 
familieleden buiten het huishouden. 
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