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Nederlandse Samenvatting
Summary in Dutch

Een opmerkelijk verschijnsel in de economische wetenschap is dat in vcel van haar modcllen
nog steeds uitgegaan wordt van de veronderstelling dat de voorkeuren en bchoeftcn van
mensen niet veranderen in de loop der tijd. Dit ondanks het feit dat er steeds nicer
aanwijzingen van het tegendeel zijn. Een treffend voorbeeld op hct gebied van arbeidsaanbod
zijn de veranderingen in houding van emanciperende getrouwde vrouwen ten aanzien van hct
al of niet hebben van een baan. Sinds de jaren vijftig en zestig is de arbeidsmarktparticipatic
van vrouwen in veel OESO-landen sterk toegenomen. Traditioneel hebben eennnmen deze
ontwikkelingen proberen te verklaren als het resultaat van veranderingen in t'innncic'le
variabelen zoals het voor vrouwen geldende uurloon, het inkomen van dc cchtgenoot en het'
belastingstelsel, en van veranderingen in demografische en sociaal-economische variabelen
zoals het aantal kinderen en het opleidingsnivo van vrouwen. Hoewel zulke variabelen voor
een aanzienlijk deel de toename van de arbeidsmarktparticipatie van getrouwde vrouwen
kunnen verklaren, lijken zij maar een deel van het verhaal. Zowel historische beschrijvingen
als terloopse observatie wekken de sterke suggestie dat wijzigingen in gewoonten en sociale
normen en sociale beTnvloedingsprocessen ook een belangrijke rol hebben gespeeld. Zulke
wijzingen en processen hebben een rechtstreeks effekt op de voorkeuren van de betrokken
vrouwen, zodat de aanname van onveranderlijke voorkeuren moet worden losgelaten.
Om veranderende voorkeuren in de arbeidsmarktparticipatie van getrouwde vrouwen te
kunnen modelleren, is het echter nodig om psychologische en sociologische inzichten in de
economische modellen te integreren (en dat is iets waar veel economen moeite mee hebben).
Het belangrijkste doel van dit proefschrift is om aan deze integratie van inzichten een
bijdrage te leveren. Hoewel het belang van veranderingen in voorkeuren al werd onderkend
door klassieke economen, dateren pogingen om dit soort veranderingen op een systematische
manier in de mainstream economische theorie te verwerken van na de Tweede Wereldoorlog.
De twee belangrijkste ontwikkelde theorieen van veranderende voorkeuren of m.a.w.
voorkeursvorming zijn de theorie van i/irf/viY/tfe/c gevwwwfeiwTm/ig en de theorie van
o/Kfe/7//ig£ a/7ia/iJt<?///Jt/!?K/ va/i v<w>r£ewr<?/i. (Deze theorieen worden echter, blijkens de
aanhef van deze samenvatting, in veel economische modellen niet gebruikt.) Individuele
gewoontevorming is het verschijnsel dat een persoon gewend raakt aan een bepaald gedrag
dat zij (of hij) vertoont, en dat dit haar voorkeur voor dat gedrag versterkt. Onderlinge
afhankelijkheid van voorkeuren betekent dat de voorkeur van een persoon met betrekking tot
een bepaald gedrag be'i'nvloed wordt door soortgelijk gedrag van voor haar belangrijke
personen in haar sociale omgeving. Een andere, maar verwante theorie van voorkeursvorming is opgesteld door de Amerikaanse econoom George Akerlof. Zijn theorie van .voc/a/e
gebrw//t£/i modelleert de effekten van het geloof in sociale normen op economisch gedrag en
ook een versterkende terugkoppeling van dat gedrag op het geloof in sociale normen.
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Tenslotte is de tegenhanger van individuele gewoontevorming //Kftv/7/u?/? iwzarf/'xiflg op
/a/i#<' /<T/WI//I. Dit is het verschijnsel dat mensen op lange termijn genoeg krijgen van een
bepaald gedrag, zodat hun voorkcur voor dat gedrag vermindert. Dit wordt doorgaans als een
onderdeel van de theorie van individuele gewoontevorming beschouwd.
Alle dric genocmdc theorieen lijken heel relevant voor de ontwikkcling van de
arbeidsmarktparticipalie van vrouwen en, meer in het algemeen, voor het arbeidsaanbodgedrag van zowel vrouwen als mannen (denk aan arbeidsethosnormen). Aan de andere
kant is hierover nog maar weinig onderzoek gedaan. Daarom worden de drie theorieen in dit
bock tocgepast op arbeidsaanbod door ze te incorporeren in de microeconomische theorie
van hct arbeidsaanbod en door de implicates hiervan af te leiden. Hierbij worden de drie
theoricCn uitgcbrcid en onderling geintcgrcerd. Bovendien ligt de nadruk op de effekten van
een nict-lincairc dynamiek van voorkeursvorming (zie hieronder) en op het afleiden van het
gcmiddcldc gedrag in een sociale groep van mensen uit het individuele gedrag. Een korte
weergave van wat er in de verschillende hoofdstukken van dit boek aan de orde komt, ziet er
als volgt uit.
..,,,..,.,.,...„ ,,. ....... , _ ,
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Dc standaard microeconomische theorie van arbeidsaanbod modeilecrt het aantal uren dat
men beiaald wil wcrken als het resuliaat van een afweging van inkomen (of consumptie) en
vrije tijd. Uit empirische studies komt naar voren dat zowel aan een bepaald nivo van
inkomen als aan een bepaalde hoeveelheid vrije tijd een sterke mate van gewenning
plaatsvindl. Dit leidt tot een zichzelf versterkend proces van individuele gewoontevorming.
B.v. stel: een huisvrouw neemt een kleine deeltijdbaan aan. Zij raakt dan geleidelijk gewend
aan hct hogere gezinsinkomen en aan de kleinere hoeveelheid tijd die ze overhoudt voor het
huishouden, haar gezin en/of zichzelf (samengevat als "onbetaalde tijd"). Hierdoor kan ze
gemotiveerd worden om een deeltijdbaan van meer uren aan te nemen. Ook hieraan zal ze
gewend raken, en als gevolg hiervan kan ze een deeltijdbaan van nog meer uren ambieren.
Uiteiiulelijk zal zo'n zichzelf versterkend proces zich stabiliseren op een deeltijdbaan van
een bepaald aantal uren. Dit aantal uren wordt een lange termijn evenwicht genoemd. In een
cxtreem geval kan het lange termijn evenwicht liggen bij een hoog aantal uren per week en
heeft de vrouw (of man) zich ontwikkeld tot een "workaholic". Hierbij dient wel opgemerkt
te worden dat in dit model nog geen rekening wordt gehouden met het feit dat vrouwen (en
mannen) niet elk aantal uren betaald kunnen werken dat ze zouden willen. Zo'n zgn.
rantsoenering kan echter in het model ingebracht worden, en de implicaties hiervan komen
ook ter sprake in het boek.
Hoewel een dergelijk model van zgn. stabiele gewoontevorming veel kan verklaren, kan
het niet verklaren waarom bepaalde langdurig werklozen, hoewel ze hun oude baan
onvrijwillig verloren hebben, gedemotiveerd raken om een nieuwe baan aan te nemen.
Bovendien geeft het wellicht een onvoldoende verklaring van emancipatieprocessen waarin
voonnalige huisvrouwen een sterke orientatie op beiaald werk ontwikkelen. In dit bock
worden zulkc diepgaande veranderingen van voorkeuren en gedrag gemodelleerd als de
uitkomsten van <>i.\7a/>ic/c niet-lineaire gewoontevorming. Een model voor dergelijkc
gewoontevorming is ontwikkeld door de recente Nobelprijswinnaar Gary Becker in
samenwerking met Kevin Murphy om het consumptiegedrag van verslaafden te verklaren. Er
is dan sprake van een instabiel lange termijn evenwicht van het aantal betaalde arbeidsuren
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dat inligt tussen een stabiel lange tennijn evenwicht voor een relatief hoog aantal uren en
een ander stabiel lange termijn evenwicht voor een laag aantal uren of nul uur. Dit leidt tot
een polarisatie in gedrag en gewoontes: aan de ene kant. als het aantal betaalile arbeidsuren
aanvankelijk boven de instabiele evenwichtswaarde ligt, inducecrt de gewoontevonning een
stijging van het aantal uren naar het stabiele evenwicht van een relatief hoog aantal uren en
bijbehorende gewenning. Zo'n evenwicht kan het gedrag en de gewoontes van een
"geemancipeerde" vrouw met een baan of een "workaholic" (als het aantal wcrkuren hoog is)
beschrijven. Aan de andere kant, als het aantal betaalde arbeidsuren aanvankelijk onder dc
instabiele evenwichtswaarde ligt (vgl. een waterscheiding), leidt de gewoontevonning lot een
dating van het aantal uren naar het stabiele evenwicht van een laag aantal urcn of nul uur en
bijbehorende gewenning. Het evenwicht voor nul uur kan dan corresponderen met ccn
huisvrouw of een "vrijwillig langdurig werkloze". Daar het aanvankelijke aantal uren afhangt
van de ontwikkeling van exogene (= buiten het model bepaalde) variabelen zoals het uurloon
of de vraag naar arbeid (b.v. werkloosheid) in het verleden. bepalen dc/.e ontwikkclingen
naar welk van de twee stabiele cvenwichten het aantal uren toebeweegt. Dcze eigenschap
van het model wordt in het boek iWiric/uc/f Mw/mw genoemd. Voor bepaalde waarden van
exogene variabelen kan het stabiele evenwicht waarnaar toebewogen wordt. instabicl worden
en vcrvolgens verdwijnen. Als een soon snecuwbaleffekt inducecrt dit een instabicl
gewoontevormingsproces naar het andere stabiele evenwicht. Zo'n drastische overgang wordl
een //uftWrfue/? AataWo/t' genoemd. Individuele katastrofes in gedrag en gewoontes kunnen
zich hebben voorgedaan (en kunnen zich nog steeds voordoen) in het emancipatieproees van
individuele getrouwde vrouwen.
In de hoofdstukken 3 en 4 van deze studie wordt deze niet-lineaire dynamiek van
individuele gewoontevorming nader geanalyseerd. In het bijzonder worden grafieken van het
individuele lange termijn aanbod van betaalde arbeidsuren als funktie van het uurloon
geconstrueerd en worden voldoende en noodzakelijke voorwaarden voor het optreden van
individuele hysterese en katastrofes afgeleid. Verder wordt het instabiele individuele
gewoontevormingsmodel aangevuld met de effekten van individuele verzadiging op de zeer
lange termijn. Tenslotte worden uit de grafieken van het individuele lange tennijn
arbeidsaanbod grafieken van het gemiddelde lange termijn arbeidsaanbod in een sociale
groep afgeleid. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillen tussen mensen in
voorkeuren, gewoontes en externe omstandigheden.
Onderlinge afhankelijkheid van voorkeuren
Een belangrijk onderscheid bij onderlinge afhankelijkheid van voorkeuren is dat tussen zgn.
fcandw'a#tf/i<'/7<?A.7f/i en wn#?A"<w<fafcaM</w0/>tf/igfjW.7?w.Een bandwagoneffekt houdt in dai
een bepaald gedrag van significante anderen iemands voorkeur met betrekking tot dat gedrag
versterkt. Aan de andere kant is er sprake van een omgekeerd bandwagoneffekt, als een
bepaald gedrag van significante anderen iemands voorkeur met betrekking tot dat gedrag
afzwakt. De literatuur richt zich vooral op bandwagoneffekten, en de Nederlandse
onderzoekers Arie Kapteyn en Isolde Woittiez vinden in een empirische studie met
Nederlandse data significante bandwagoneffekten op het arbeidsaanbod van vrouwen en
mannen. Net als individuele gewoontevonning leidt deze vorm van onderlinge afhankelijkheid van voorkeuren tot een zichzelf versterkend proces. Echter, nu speelt dit proces zich
niet af op het nivo van afzonderlijke individuen, maar op dat van een sociale groep van
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individuen. B.v., stel dat in een sociale groep van huisvrouwen sommigen een baan
aanvaarden. Dit kan andcre Icdcn van de sociale groep ertoe bewegen om ook een baan te
ncmen of om een baan van meer uren te zoeken. Dit proces van elkaar "opfokken" tot meer
bctaald werk zal uiteindelijk tot een lange termijn evenwicht leiden. waarbij b.v. een
mccrdcrheid van de groep banen van een bepaald (maar in het algemeen onderling
vcrschillcnd) aantal uren heeft en een minderheid thuisblijft.
Ook in dit geval kan het zichzelf versterkende proces instabiel zijn rond een instabiel
lange termijn evenwicht dat inligt tussen twee stabiele lange termijn evenwichten.
Afhankelijk van de beginsituatie beweegt de sociale groep zich dan naar hetzij het ene. hetzij
het andere stabiele evenwicht. In het ene evenwicht werkt b.v. een meerderheid van de
sociale groep uitsluitend als onbetaalde huisvrouw en in het andere evenwicht heeft een
meerderheid ccn bctaaldc baan. Naar welk evenwicht dc sociale groep op weg is, hangt af
van dc voorgeschicdenis van de sociale groep. Deze afhankelijkheid wordt ro//«7iew
AysfWM* genoemd. Bovendien kan onder bepaalde omstandigheden. als een soon
snecuwbalcffckt, een instabiel bandwagonproces ontstaan van het ene naar het andere
stubiclc evenwicht. Dc sociale groep trecdt dan en masse toe tot de arbeidsmarkt of treedt en
masse uit. Dcrgclijkc drastische ovcrgangen binnen sociale groepen worden ro/fec/jVw
JtaM.vrr»/i'.v genoemd en kunncn een rol gespeeld hebben (en nog spelen) in de sterke
loename van de arbeidsmarkparticipatie van getrouwde vrouwen in veel OESO-landen sinds
de jaren vijftig en zestig.
In hoofstuk 5 wordt deze niet-lineaire dynamiek van onderling afhankelijke voorkeuren in
arbeidsaanbod nader geanalyseerd. Eerst wordt een classificatie gegeven van de verschillende
soorten sociale interaktie die ten grondslag liggen aan de onderlinge afhankelijkheid van
voorkeuren in arbeidsaanbod. Vervolgens worden deze sociale interakties samengevat in een
algemeen model, dat een zelfde soort struktuur heeft als het individuele gewoontevormingsmodel. Deze analogic wordt gebruikt om grafieken af te leiden van het gemiddelde
lange termijn arbeidsaanbod in een sociale groep als funktie van het gemiddelde uurloon.
Deze grafieken zien er echter op wezenlijke punten anders uit dan de grafieken van het
gemiddelde lange tennijn arbeidsaanbod die volgen uit het individuele gewoontevormingsmodel (dat geldt op het nivo van afzonderlijke individuen). Dit komt door de
verschillen in voorkeuren en omstandigheden tussen leden van de sociale groep. Deze
heterogeniteit vormt een tegenkracht tegen de neiging tot conformisme als gevolg van de
onderlinge afhankelijkheid van voorkeuren. Daarom leidt de heterogeniteit ook tot voldoende
en noodzakelijke voorwaarden voor collectieve katastrofes en hysterese die sterker zijn dan
in het geval van een homogene sociale groep.
Collectieve gewoontevorming
Om tot een vollediger modellering van bovengenoeinde empirische verschijnselen te komen,
worden de in de hoofdstukken 3 en 4 geanalyseerde modellen van individuele gewoontevorming en de in hoofdstuk 5 behandelde modellen van onderlinge afhankelijkheid van
voorkeuren met elkaar gcintegreerd in de hoofdstukken 6 en 7. Dit leidt tot modellen van
instabiele f<>//«»<7iV»v ,k>fw<w«/<>vomii>i,i». Deze modellen vallen uiteen in twee soorten. In
hoofdstuk 6 worden modellen van onderling afhankelijke voorkeuren en JtoWWe individuele
gewoontevorming onderzocht. terwijl in hoofdstuk 7 modellen van onderling afhankelijke
voorkeuren en i»M7ci/><W? individuele gewoontevorming aan de orde komen. In het eerste
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geval kunnen de onderlinge afhankelijkheid van voorkeuren en de individuele gewoontevorming elkaar versterken tot een instabiel proces van collectieve gewoontevonning, muar werkt
de individuele gewoontevorming ook remmend op de neiging tot conformisme, doordat ze
verschillen in voorkeuren en gedrag tussen de leden van de sociale groep vergroot. In het
geval van onderling afhankelijke voorkeuren en instabiele individuele gewoontevonning
kunnen collectieve katastrofes en hysteresc zich voordocn als het resultaat van een soon
"Atwfrap.sraA*'/". In de eerste trap induceert de instabiele individuele gewoontevonning
individuele katastrofes van een aantal groepsleden van mil naar een niaxiinaal aantal bctaaldc
arbeidsuren of omgekeerd. De tweede trap ontbrandt, wanneer, ten gcvolge van een
voldoende sterke onderlinge afhankelijkheid van voorkeuren, de individuele katastrofes
daaropvolgende individuele katastrofes van andere groepsleden "triggeren" in die mate dat
een collectieve katastrofe ontstaat. Dan begint b.v. een explosief groeiend aantal groepsleden
een explosief groeiend aantal betaalde arbeidsuren te wcrken. Dcze arbeidsaanboddynamiek
wordt geanalyseerd voor twee subgevallen, nl. Geval A van heterogeniteit van de groepsleden in pcrsoonlijke voorkeur voor onbetaalde tijd en in dc mate van geneigdheid tot
individuele gewoontevomiing en Geval B van heterogeniteit in de mate van ontvankclijkheid
voor sociale bei'nvloeding. Voor beide subgevallen worden voldoende (en nood/.akelijkc)
voorwaarden voor collectieve katastrofes afgeleid en worden interessante grafieken van het
gemiddelde lange termijn arbeidsaanbod geconstrueerd, die twee domeinen van katastrofaal
gedrag aan weerskanten van een S-vomiig domein van onveranderlijk hysteresegedrag
vertonen (zie de figuur op de kaft van dit boek).
Dynamiek van sociale normen
Een theorie van voorkeursvonning die verwant is aan de hierboven besproken theorieSn, is
de door George Akerlof ontwikkelde theorie van sociale gebruiken. Deze theorie bestaat uit
een model voor de korte termijn en een model voor de lange termijn. Het korte termijn
model beschrijft de invloed van het geloof in sociale normen op economisch gedrag. Deze
invloed is tweeerlei. In de eerste plaats zullen mensen, als zij geloven in de juistheid van een
bepaalde sociale norm, zich overeenkomstig deze norm willen gedragen om niet met zichzelf
in conflict te raken. Sociologen spreken dan over het effekt van een #pi>i/p/7ia//MWt/t' sww/c
worm. In de tweede plaats zullen mensen, als zij deel uitmaken van een sociale groep
waarvan veel leden geloven in de sociale norm, zich willen conformeren aan deze norm om
niet met de nek te worden aangekeken. M.a.w., de meeste mensen zijn gevoelig voor hun
reputatie in een sociale groep waartoe zij behoren, en dit leidt tot wat sociologen roc/ofe
Cfl/!/ro/<? noemen. Daarnaast wordt in het lange termijn model van Akerlof aangenomen, dat
naannate meer groepsleden de sociale norm in hun gedrag aan hun laars lappen (b.v. met het
oog op economisch gewin), op langere termijn het geloof in de norm in de sociale groep
wordt ondermijnd. Dat wil zeggen: het aantal groepsleden dat nog gelooft in de norm, neemt
dan af. Aan de andere kant, naarmate meer groepsleden zich confonneren aan de norm,
wordt op langere termijn het geloof in de norm in de sociale groep versterkt, d.w.z. het
aantal groepsleden dat gelooft in de norm, neemt dan toe. Aldus beschrijft het lange termijn
model van Akerlof processen van intemalisatie en "extemalisatie" van een sociale norm,
waardoor het geloof in die sociale norm verandert.
In hoofdstuk 8 wordt een variant van de theorie van sociale gebruiken toegepast op
arbeidsaanbod. Eerst wordt een overzicht gegeven van sociale normen die een rol lijken te
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spelcn in net arbcidsaanbod van mannen en vrouwcn. Alleen dc implicaties van sociale
normcn in hct arbcidsaanbod van vrouwen worden uitgewerkt, maar de implicaties van
sociale normcn in het arbcidsaanbod van mannen kunnen op een soortgelijke manier worden
geanalyseerd (ze zijn we I op wezcnlijkc punten anders). In het bijzonder wordt de theorie
van sociale gebruiken toegepast op cen traditionele norm, die zegt dat getrouwde vrouwen
met kindcren thuis bchoren te blijven om voor de kinderen en het huishouden te zorgen. We
nocmen dit dc /iu/.v/i»iM//w/7n (of achter-het-aanrecht-norm). Het rcsulterende model blijkt
cen zclfdc soon structuur tc hebben als een grensgeval van het bovengenoemde Geval B van
hct collcctieve gcwoontevormingsmodel in hoofdstuk 7. Dit betekent dat, als we het begrip
"gewoonte" in bredcre zin opvatten als "algemene houding" of "habitus", de effekten en
dynamiek van sociale normen in de theorie van sociale gebruiken kunnen worden
gei'ntcrpretecrd als &n van de mogelijke "kanalen" waarlangs instabiele collectieve
gewoontevonning zich kan ontwikkelen. Vender maakt een vergelijking met andere
toepussingen van de theorie van sociale gewoonten in de literatuur duidelijk, dat de
tocpassing in dit boek twee paar essentiele elementen toevoegt aan het algemene beeld, nl.
individucle en collectieve hysterese en individuele en collectieve katastrofes. Tenslotte wordt
het arbcidsaanbodinodel voor getrouwde vrouwen uitgebreid met een emancipatoire sociale
m>rm vwi ffM/wmi.w'/fr :W/\7«/i</i.(,'/i<'/</, die de traditionele huishoudnorm steeds meer lijkt te
vcrdringen en die zegt dat niet-alleenstaande vrouwen een baan behoren te hebben die hen
financieel onafliankelijk van hun partner maakt. Deze uitbreiding blijkt allerlei interessante
JJ. 3*1,, sfi*^,t^
effekten te hebben die ook worden geanalyseerd.
Dynamiek van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen
In hoofdstuk 9 wordt de empirische relevantie van de theoretische modellen die in de
voorafgaande hoofdstukken zijn opgesield. onderzocht door ze toe te passen op lange termijn
ontwikkclingen van de arbeidsmarktparticipatie van Nederlandse en Amerikaanse getrouwde
vrouwen. Terwijl de participatiegraad van Nederlandse getrouwde vrouwen opmerkelijk laag
en stabicl was vanaf eind vorige eeuw tot begin jaren zestig, nam hij daarna sterk toe. De
mogelijke rol van onderlinge afhankelijkheid van voorkeuren en sociale normen in
laatstgenoemde toename is econometrisch onderzocht door de Maastrichtse onderzoeker
Sjoerd Romme voor de periode 1971-1985. Hij vindt significante en aanzienlijke effekten
van deze faktoren, maar zijn participatievergelijkingen zijn niet systematisch afgeleid van
een achterliggend micro-economisch arbeidsaanbodmodel.
Om hierin verbetering te brengen, worden in hoofdstuk 9 participatievergelijkingen voor
een sociale groep of deelpopulatie van getrouwde vrouwen met schoolgaande of kleine
kinderen afgeleid uit de theoretische modellen van de voorafgaande hoofdstukken. Deze
participatievergelijkingen hebben, als gevolg van hysterese-effekten van individuele
gewoontevonning, verschillende specificaties voor toetreding tot de arbeidsmarkt en
uittreding, en zij suggereren dat de participatievergelijkingen van Romme en andere
onderzoekers cmstige specificatiefouten bevatten. De sterk niet-lineaire dynamiek van
collectieve gewoontevorming en sociale normen leidt ertoe dat de zgn. lange termijn
elasticiteiten van de participatiegraad als funktie van het uurloon en andere exogene
variabelen lage waarden hebben bij relatief lage waarden van de participatiegraad en veel
hogerc waarden bij hogere participatiegraden. Dit impliceert dat een verhoging van het
uurloon met een procent in de jaren vijftig en daarvoor, toen de panicipauegraad laag was.
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een veel kleiner procentueel effekt op de partieipatiegraad had dan in de jaren zeventig en
tachtig met hun hogere participatiegraden. De achterliggende reden is dat de dynamick van
collectieve gewoontevomiing en sociale normen in de jaren vijftig en daarvoor het
traditionele rollenpatroon van man en vrouw bevestigde. terwijl zij in de jaren zeventig en
tachtig de in de jaren zestig ingezette verandering van het rollenpatroon juist versterkte. Op
een ineer overtuigende wijze dan de gebruikelijke statische inodellen, lijkt dit een verklaring
te bieden van de opmerkelijk lage en stabiele panicipatiegraad van Nederlandse getrouwdc
vrouwen voor het begin van de jaren zestig en de sterke toename van dezc panicipatiegraad
daama.
, ...
,
, . , ., _ _ .,,,_.
Laatstgenoemde sterke toename alsmede de eerder ingezette sterke stijglng van de
panicipatiegraad van getrouwde vrouwen in andere OESO-landen kan veroorzaakt zijn door
collectieve katastrofes binnen sociale groepen. Een voldocnde en noodzakelijke voorwaurde
voor deze mogelijkheid wordt afgeleid en een zelfde soon arbeidsaanbodgrafiek als in
hoofdstuk 7 wordt verkregen (zie de figuur op de katt). Door de schaarste aun data op het
nivo van sociale groepen is het echter erg moeilijk om collectieve katastrofes op dit nivo tc
identificeren. Verder wordt het feit dat de panicipatiegraad van getrouwde vrouwen in dc
Verenigde Staten niet sterk daalde, toen de Ainerikaanse soldaten terugkeerden uit dc
Tweede Wereldoorlog, verklaard als het resultaat van hysterese-effektcn van collectieve
gewoontevorming. Tenslotte wordt de ontwikkeling van de panicipatiegraad van Nederlandse
getrouwde vrouwen na de Tweede Wereldoorlog opgevat als het resultaat van een culturele
golf rond een opwaanse trend in de door werkgevers uitgeoefende vraag naar arbeid van
vrouwen. De culturele golf wordt veroorzaakt door een combinatie van collectieve
gewoontevorming (inclusief sociale normen) op een middenlange termijn en collectieve
verzadiging op een zeer lange termijn. Daar de twee mechanismen geassocieerd kunnen
worden met concepties van respectievelijk Marx en Maslow, wordt de culturele golf betiteld
als de Marx-Maslow-golf (of M & M golf).

