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Nederlandsee samenvatting (Summary in Dutch) 

Ditt proefschrift, getiteld Supplements to the Economics of Household Behavior 
(Supplementenn op de Economie van het Huishoudelijk Gedrag) omvat vier essays. Deze vier 
essayss behandelen tamelijk uiteenlopende onderwerpen. Het eerste essay gaat over de theorie 
vann het consumentengedrag, het tweede over een onderhandelingsexperiment, het derde over 
timingg aspecten van de allocatie van tijd binnen huishoudens, en het vierde over een 
zogenaamdee Optimal Matching Analysis van deze zelfde timing aspecten. Niettemin, hoe 
uiteenlopendd de in dit proefschrift verzamelde essays ook zijn, ze hebben wel iets met elkaar 
gemeen.. Hoofdstuk 1 van dit proefschrift geeft aan wat. Dit hoofdstuk behandelt beknopt een 
stromingg die in de rest van het proefschrift niet uitgebreid aan bod komt, maar die wel een 
belangrijke,, zo niet doorslaggevende rol heeft gepeeld bij het bepalen van de inhoud van dit 
proefschrift:: de door Gary Becker ontwikkelde theorie van de huishoudelijke productie en de 
toepassingtoepassing daarvan op de verdeling van de arbeid binnen huishoudens. 

Inn 1965 schreef Becker zijn achteraf bijzonder invloedrijk gebleken artikel  lA theory of the 
allocationallocation of time' (Een theorie over de allocatie van tijd), de essentie waarvan, zo wordt wel 
gezegd,, kan worden teruggeleid tot het eerdere werk van Wesley Mitchell (1912) en Margaret 
Reidd (1934). Met dit artikel en met latere uitbreidingen van de daarin ontwikkelde theorie 
naarr meerpersoonshuishoudens in zijn A Treatise on the Family (1981) (Een verhandeling 
overr het gezin), leverde Becker een nieuwe 'huishoudproductie'-grondslag voor de theorie 
vann het huishoudelijk gedrag en breidde hij de traditionele theorie van het consumentengedrag 
inn tweeërlei opzichten uit. Ten eerste conceptualiseerde hij goederen en diensten niet langer 
alss directe bronnen van nut, maar als instrumenteel in de productie van commodities, een 
tamelijkk abstract concept dat wordt gebruikt om te verwijzen naar nut verschaffende 
'eindproducten'' zoals een maaltijd of een uitje, of, in later werk, kinderen, gezondheid en 
prestige.. Huishoudens kunnen deze eindproducten niet kopen, maar moeten ze 'in eigen huis 
produceren'.. Input daarbij zijn naast goederen en diensten ook tijd, waarmee de tweede 
uitbreidingg ten opzichte van de traditionele theorie van consumentengedrag kan worden 
genoemd.. Voortbouwend op het werk van Jacob Mineer (1962) heeft Becker de voor het 
huishoudenn beschikbare set met productiemiddelen expliciet uitgebreid met tijd, tezamen met 
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goederenn en diensten te combineren tot een voor het huishouden optimale mix van inputs in 
dee productie van de gewenste eindproducten. 

Mett dit concept van huishoudelijke productie legde Becker de grondslag voor een 
veelomvattendee neoklassieke benadering van de studie van zowel markt als niet-markt 
activiteiten.. En hij verdiende voor zichzelf de titel van vader van de new home economics, een 
stromingg die vraagstukken op het terrein van huishoudelijk gedrag bestudeert die vóór 
Becker'ss pionierswerk door de meeste economen nauwelijks de moeite van het bestuderen 
waardd werden geacht. Van ten minste drie onderzoekslijnen binnen de economie van het 
huishoudelijkk gedrag kan worden gezegd dat zij voortvloeiden uit Becker's benadering, ofwel 
alss uitbreiding daarvan, ofwel in antwoord op kritiek op bijvoorbeeld Becker's 
conceptualiseringg van het huishouden als een homogene besluitvormingseenheid of op de 
moeilijkee empirische toepasbaarheid van zijn benadering. Deze lijnen zijn, ten eerste, 
historischh onderzoek naar de antecedenten van Becker's werk, ten tweede 
onderhandelingsmodellenn toegepast op huishoudens, en ten derde empirisch werk naar de 
allocatiee van tijd binnen huishoudens. De vier essays in dit proefschrift hebben met elkaar 
gemeenn dat zij alle op de een of andere wijze de literatuur op een van de drie 
onderzoeksterreinenn aanvullen. 

Hoofdstukk 2 van dit proefschrift kan worden geïnterpreteerd als een supplement op de 
literatuurr naar de antecedenten van Becker's werk en behandelt 'The consumer and the good 
life:life:  Hazel Kyrk's approach to consumer theory' (De consument en het goede leven: Hazel 
Kyrk'ss behandeling van de theorie van het consumentengedrag). Het hoofdstuk maakt 
gebruikk van archiefmateriaal en biografische referenties, en bespreekt verschillende bijdragen 
aann de theorie van het consumentengedrag. Het focust op het werk en leven van Hazel Kyrk, 
eenn tot op heden tamelijk onbekend gebleven Chicago econoom die reeds in de jaren twintig 
enn dertig van de vorige eeuw publiceerde op het terrein van de economie van het 
consumentengedragg en huishoudelijk gedrag. De originele motivatie achter dit hoofdstuk is 
ontleendd aan de observatie dat het enigszins opmerkelijk is dat Kyrk's werk over de theorie 
vann het consumentengedrag niet wordt erkend als een van de antecedenten van Becker's new 
homehome economics, terwijl dat van Mitchell en Reid - werk dat in belangrijke mate 
overeenkomstenn vertoont met dat van Kyrk - wel wordt erkend. Het onderzoek gepresenteerd 
inn hoofdstuk 2 vloeit voort uit een poging de vraag waarom Kyrk's werk niet wordt erkend te 
beantwoorden,, en beoogt een bijdrage te leveren aan de bespreking van Kyrk's werk en leven 
doorr deze uitvoeriger dan totnogtoe in de literatuur is gedaan te behandelen. Om dit te 
bereikenn bevat het hoofdstuk zowel een biografische beschrijving als een synopsis van Kyrk's 
voornaamstee theoretische contributie, A Theory of Consumption (1923) (Een theorie over 
consumptie),, een boek dat het onderwerp van consumentengedrag benadert door ethiek en 
economiee te combineren. Het hoofdstuk bespreekt de historische context waarbinnen Kyrk 
haarr theorie heeft geformuleerd, en vergelijkt haar benadering met andere theorieën over het 
consumentengedrag,, te weten die van de zogenaamde vroege home economists, van de 
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zogenaamdee 'nieuwe theoretici' van het consumentengedrag - waaronder Becker-, van de 
zogenaamdee oude institutionalisten, en van John Dewey, de pragmatisch filosoof. 

Hett hoofdstuk concludeert dat Kyrk een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de 
ontwikkelingg van het grensgebied tussen de economie en het traditionele home economics, en 
datt zij heeft bijgedragen aan het verbreden van beide disciplines. Zij was één van de eerste 
economenn die expliciet aandacht schonk aan de concrete activiteiten gericht op het kopen van, 
hett produceren van of het kiezen tussen (eind)producten in een tijd dat deze activiteiten door 
dee meeste economen niet als legitieme studieobjecten werden beschouwd. Daarnaast was zij, 
samenn met tijdgenoten zoals Thorstein Veblen, Wesley Mitchell, John Maurice Clark en John 
Dewey,, een van de eersten om te pleiten voor een verbreding van de sociale en 
psychologischee basis van de theorie van consumentengedrag, en verbreedde zij haar 
theoretischee basis om een meer realistische verklaring van het menselijk keuzegedrag te 
kunnenn geven. Tot slot was Kyrk een van de eersten, zo niet de eerste, die een theorie van het 
consumentengedragg formuleerde waarin Dewey's pragmatisch-ethisch gedachtegoed werd 
gekoppeldd aan het economisch gedachtegoed. Met name Kyrk's conceptualisering van de 
wijzee waarop consumenten waarde toekennen aan (eind)producten, haar focus op 
experimentenn om uit te vinden hoe welzijn het beste vergroot kan worden, haar aandacht voor 
hett belang van effectieve keuzevrijheid, en haar nadruk op scholing van consumenten, zijn 
allee elementen die het mogelijk maken haar theorie te interpreteren als een pragmatische, 
Deweyaansee benadering van consumentengedrag. Wat betreft de vraag naar het waarom van 
hett gebrek aan erkenning als voorloper van Becker, wordt in het hoofdstuk een vrij simpel 
antwoordd als oplossing gesuggereerd. Zowel Mitchell als Reid onderhielden tenminste een 
deell  van hun carrière, meer dan Kyrk dat deed, nauwe banden met de mainstream binnen de 
economie.. Beiden produceerden ook een aanzienlijke hoeveelheid empirisch werk dat bekend 
wass bij en waaraan gerefereerd werd door de 'nieuwe theoretici' van het consumentengedrag, 
waaronderr Becker. Deze nieuwe theoretici konden zodoende ook tamelijk eenvoudig de weg 
naarr het eerdere, minder orthodoxe werk van Mitchell en Reid over de economie van het 
consumentengedragg en het huishoudelijk gedrag vinden. Kyrk is nooit toegekomen aan het 
meerr mainstream academische werk, en heeft in plaats daarvan de tweede helft van haar 
carrière,, vanaf eind jaren dertig tot begin jaren vijftig, al haar energie en tijd gestoken in meer 
beleidsgeoriènteerdd werk. Als gevolg hiervan zijn haar naam en haar werk in de vergetelheid 
geraakt. . 

Hoofdstukk 3 van dit proefschrift, 'Investing for the greater good; an experimental study of 
bargainingbargaining with endogenous pie size and disagreement payoffs' (Investeren voor het grotere 
goed;; een experimentele studie naar onderhandelingsgedrag met endogeen bepaalde 
koekomvangg en uitbetalingen in geval van gebrek aan overeenstemming), kan worden 
geïnterpreteerdd als een supplement op de onderhandelingsliteratuur over besluitvorming 
binnenn huishoudens, een literatuur die vooral is voortgekomen uit kritiek op Becker's 
assumptiee dat het huishouden als een homogene beslissingseenheid kan worden opgevat. De 
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oorspronkelijkee motivatie achter dit hoofdstuk is de wens om bij te dragen aan het 
overbruggenn van de kloof tussen veelal in hoge mate complexe theoretische modellen en het 
beschikbaree empirische materiaal in de literatuur over besluitvorming binnen huishoudens. 
Meerr specifiek beoogt dit hoofdstuk om speltheoretische modellen van de afruil tussen 
efficiencyy en strategische aspecten van enerzijds relatiespecifieke en anderzijds algemene 
investeringenn in onderhandelingssituaties, te testen (zie bijvoorbeeld de modellen van 
Notburgaa Ott (1993) en van Kai Konrad & Kjell-Erik Lommerud (1995, 1996)). Uit deze 
modellenn volgt dat een speler in een onderhandelingssituatie tussen twee personen geen ex-
antee relatiespecifieke investeringen zal maken die een relatief hoog gezamenlijk surplus 
opleverenn als deze investeringen de onderhandelingspositie van de speler vis-a-vis zijn 
tegenspelerr te zeer verzwakken. De vraag is of deze theoretische voorspelling met 
experimenteell  gegenereerde data gestaafd kan worden. 

Hett onderhandelingsexperiment dat in dit hoofdstuk wordt besproken, ontwikkeld om 
experimentelee data te genereren met betrekking tot het investeringsprobleem, is uitgevoerd 
samenn met Joep Sonnemans en Hessel Oosterbeek en heeft plaatsgevonden in het CREED-
laboratoriumm van de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoekt onderhandelingsgedrag in 
situatiess waarin de omvang van een door twee spelers onderling te verdelen hoeveelheid geld 
enn hun verdiensten in geval ze niet tot overeenstemming kunnen komen over deze verdeling, 
endogeenn worden bepaald. Eén van de twee spelers, 'de kiezende speler', bepaalt of beiden 
zullenn onderhandelen over de verdeling van een grote 'koek' of een kleine 'koek', dat is, over 
meerr of minder geld. De keuze voor een grote koek ligt voor de hand, ware het niet dat een 
dergelijkee keuze in het experiment tegelijkertijd een verzwakking van de 
onderhandelingspositiee van de kiezende speler impliceert: als de twee spelers geen 
overeenstemmingg over de verdeling van de grote koek bereiken, bedragen de verdiensten van 
dee kiezende speler nul, terwijl zijn of haar tegenspeler een positief bedrag ontvangt. Een 
keuzee voor een kleine koek impliceert gelijkwaardige onderhandelingsposities in de fase 
waarinn overeenstemming over de verdeling van de koek moet worden bereikt. De te maken 
keuzee in deze eenvoudige set-up is te vergelijken met een keuze tussen een relatiespecifieke 
investeringg en een meer algemene investering in een onderhandelingssituatie. Een keuze voor 
eenn kleine koek kan worden geïnterpreteerd als een keuze voor een meer algemene 
investering.. Deze keuze levert geen groter surplus op om over te onderhandelen, maar maakt 
dee kiezende speler wel minder kwetsbaar voor opportunistisch gedrag door de andere speler. 
Eenn keuze voor een grote koek kan worden geïnterpreteerd als een relatiespecifieke 
investering.. Deze keuze levert een groter gezamenlijk te delen surplus op, maar heeft ook een 
slechteree onderhandelingspositie van de kiezende speler tot gevolg. 

Dee eerste hoofdvraag die in dit hoofdstuk wordt behandeld is onder welke voorwaarden 
eenn speler bereid is te kiezen voor een relatiespecifieke investering. Om dit te onderzoeken 
analyseerdenn we keuzegedrag in drie verschillende experimentele settings, waarin we de 
theoretischh voorspelde opbrengst van een relatiespecifieke investering voor de kiezende speler 
verschovenn van 125 procent via 75 procent naar 25 procent van de opbrengst van een 
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algemenee investering. Het blijkt dat bij een voorspelde opbrengst van 125 procent vrijwel alle 
spelerss een keuze maken voor de relatiespecifieke investering, terwijl bij een voorspelde 
opbrengstt van 25 procent vrijwel geen van de spelers deze keuze maken. In het geval van een 
voorspeldee opbrengst van 75 procent van de alternatieve optie kiest ongeveer de helft van de 
spelerss voor een relatiespecifieke investering. Deze uitkomsten suggereren dat ergens tussen 
dee extremen van 125 procent en 25 procent spelers switchen van een relatiespeficieke keuze 
naarr de alternatieve optie. De theoretische notie van 'subgame-perfectie' voorspelt dat dit 
abruptt gebeurt wanneer de voorspelde opbrengst van een relatiespecifieke investering exact 
gelijkk is aan die van een algemene investering. Een van de voornaamste bevindingen van ons 
experimentt is dat dit niet het geval is. We concluderen dan ook dat er weliswaar sprake is van 
eenn onderinvestering in relatiespecifieke investeringen, maar dat deze onderinvestering 
kleinerr in omvang is dan 'subgame perfection' voorspelt. 

Dee tweede hoofdvraag die in dit hoofdstuk wordt behandeld, is in hoeverre de uitkomst 
vann de onderhandelingen afhangt van degene die de grootte van de te verdelen koek bepaalt: 
dee kiezende speler of de experimentatoren. In dit laatste geval worden de grootte van de koek 
enn de uitbetalingen in geval van gebrek aan overeenstemming voor de spelers feitelijk niet 
endogeenn maar exogeen bepaald. Om deze vraag te beantwoorden vergeleken we de 
uitkomstenn van de onderhandelingen in de drie experimentele groepen met die van drie 
controlee groepen, waarin niet de spelers maar de experimentatoren de grootte van de koek 
bepaalden.. Uit deze vergelijking concluderen we dat endogeniteit er toe doet. Niet-
investerendee spelers zijn minder geneigd om hun onderhandelingspositie volledig te 
exploiterenn als de andere speler - en niet de experimentatoren - een relatiespecifieke keuze 
heeftt gemaakt. Daarnaast blijken diegenen met een relatief zwakke onderhandelingspositie 
minderr geneigd om geëxploiteerd te worden als hun zwakke onderhandelingspositie het 
gevolgg is van hun eigen relatiespecifieke investering. Deze uitkomsten zijn verenigbaar met 
hett antwoord op de eerste hoofdvraag omdat ze helpen verklaren waarom relatiespecifieke 
alternatievenn vaker worden gekozen dan onderhandelingsmodellen voorspellen. De 
uitkomstenn zijn ook meer dan slechts een bevestiging van eerdere studies in de experimentele 
literatuurr over onderhandelingssituaties die een systematische afwijking van de theoretisch 
voorspeldee verdeling naar meer gelijke verdelingen vinden. Onze bevindingen voegen hieraan 
toee dat deze afwijking toeneemt als de grootte van de koek en de uitbetalingen in geval van 
gebrekk aan overeenstemming endogeen worden bepaald. 

Hett hoofdstuk concludeert dat de onderhandelingsmodellen onze experimentele test niet 
hebbenn doorstaan. Onderinvesteringen in relatie specifiek kapitaal komen voor, maar minder 
dann voorspeld. Het al dan niet endogeen bepalen van de grootte van het te verdelen surplus en 
dee uitbetalingen in geval van gebrek aan overeenstemming blijkt een deel van de verklaring 
hiervoorr te kunnen leveren. Als het experiment iets heeft opgeleverd, dan is het wel de 
aanbevelingg dat voor ons begrip en het kunnen modelleren van realistische 
onderhandelingssituatiess de theoretische modellen moeten worden aangepast om deze 
uitkomstenn te kunnen accommoderen. 
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Dee hoofdstukken 4 en 5 van dit proefschrift kunnen worden geïnterpreteerd als supplementen 
opp het empirisch werk naar de allocatie van tijd binnen huishoudens. De twee hoofdstukken 
zijn,, in tegenstelling tot het merendeel van deze empirische literatuur, echter niet gebaseerd 
opp meer of minder aangepaste versies van Becker's huishoudproductiemodel. Ze hebben als 
doell  een bijdrage te leveren met behulp van meer verkennende analyses van onderwerpen die 
gewoonlijkk niet worden behandeld in de empirische en theoretische literatuur over de allocatie 
vann tijd binnen huishoudens, dat is, timing aspecten van de verdeling van de arbeid binnen 
huishoudens. . 

Hoofdstukk 4 van dit proefschrift, 'Synchronizing rhythms of work and leisure; an 
analysisanalysis of the timing of market work, household work, and leisure of dual-earner couples in 
thethe Netherlands'' (Het synchroniseren van ritmes van werk en vrije tijd; een analyse van de 
timingg van marktarbeid, huishoudelijke arbeid, en vrije tijd van tweeverdieners in Nederland) 
volgtt Daniel Hamermesh's (bijvoorbeeld 1996, 2000) recente werk over timing, en analyseert 
timingg aspecten van de verdeling van de arbeid van tweeverdieners in Nederland. Het 
hoofdstukk concentreert zich op de relatie tussen partners' tijdschema's van werk en vrije tijd 
enn gezinstype. De bijdrage van dit hoofdstuk is tweeledig. Door empirisch materiaal voor 
Nederlandd te gebruiken vult het de kleine hoeveelheid kwantitatieve literatuur over timing 
aspectenn binnen tweeverdienershuishoudens aan. Daarnaast, voortbouwend op de traditie van 
Jacobb Mineer (1962) en Reuben Gronau (1977), breidt het de bestaande timing literatuur uit 
doorr expliciet onderscheid te maken tussen enerzijds 'vrije tijd', breed gedefinieerd als 
huishoudelijkk werk omvattend, en anderzijds vrije tijd als complement van een brede definitie 
vann 'werk', zowel marktarbeid als huishoudelijke arbeid omvattend. 

Eenn van de belangrijkste conclusies uit de analyses van hoofdstuk 4 is dat er inderdaad 
eenn verband is tussen de mate waarin partners hun werk en vrije tijd op elkaar aftemmen en 
gezinstype.. Met name de aanwezigheid van jonge kinderen blijkt een sterke samenhang te 
vertonenn met (een gebrek) aan synchronisatie. Tot op zekere hoogte komt deze conclusie 
overeenn met de resultaten van eerdere studies, gebaseerd op data van andere landen. Een 
verschill  tussen de resultaten van deze eerdere studies en die gepresenteerd in hoofdstuk 4, is 
echterr dat de eerdere studies een positieve samenhang vinden tussen de aanwezigheid van 
kinderenn en de mate waarin zowel mannen als vrouwen op a-typische uren werken. De 
uitkomstenn van de analyses gepresenteerd in hoofdstuk 4 duiden echter op tegengestelde 
effectenn voor mannen en vrouwen. Vergeleken met jonge paren zonder kinderen blijken 
mannenn uit tweeverdienersgezinnen met jonge kinderen relatief vaak op reguliere tijden -
tijdenn die overlappen met het zogenaamde 'collectieve ritme' van de samenleving - te 
werken.. Vrouwen uit tweeverdienersgezinnen met jonge kinderen werken daarentegen juist 
relatieff  vaak op de meer ongebruikelijke arbeidstijden, en blijken relatief veel 's avonds te 
werken. . 

Eenn tweede conclusie die uit de analyses gepresenteerd in hoofdstuk 4 kan worden 
getrokken,, is dat de gebruikelijke schattingen gebaseerd op informatie over marktarbeid en 
hett complement 'vrije tijd' (inclusief tijd besteed aan huishoudelijke arbeid) de mate van 
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samenhangg tussen synchronisatie van werkschema's en gezinstype overschatten. De 
aanwezigheidd van relatief jonge kinderen hangt negatief samen met de mate van 
synchronisatiee van werkschema's, maar deze samenhang is niet zo sterk als schattingen op 
basiss van empirisch materiaal dat het verschil tussen vrije tijd en huishoudelijke arbeid 
negeert,, doen vermoeden. Niet alle avonduren die vrouwen aan marktarbeid besteden zijn 
urenn waarop hun partners 'asynchroon' van hun vrije tijd genieten. In ieder geval een deel van 
dee avondtijd die vrouwen aan marktarbeid besteden, wordt door hun partners 'synchroon' aan 
huishoudelijkk werk besteed. 

Hett laatste essay van dit proefschrift, 'Towards a typology of couples' time-use sequences: an 
analysisanalysis of couples' time-use using Optimal Matching Analysis' (Naar een typologie van 
sequentiess van tijdsbesteding: een analyse van de tijdsbesteding van paren met behulp van een 
OptimalOptimal Matching Analysis), vervolgt de studie naar timing aspecten van de verdeling van de 
arbeidd binnen huishoudens. De gebruikte methode in hoofdstuk 5 is echter nog verder 
verwijderdd van de meer gebruikelijke methode toegepast in hoofdstuk 4. In feite kan 
hoofdstukk 5 nog het beste worden gekarakteriseerd als 'een meting zonder theorie', omdat het 
hoofdstukk grip probeert te krijgen op de complexiteiten van sequentie kenmerken van 
tijdsbestedingsgegevenss door gebruik te maken van een data-exploratieve 
onderzoeksmethode,, bekend als Optimal Matching Analysis (OMA). OMA, een methode nog 
maarr tamelijk recent geïmporteerd vanuit de moleculaire biologie en de computer 
wetenschappenn in de sociale wetenschappen, is een heuristische, dataverkennende methode 
omm data die kunnen worden uitgedrukt als een sequentiële lijst van gebeurtenissen - zoals 
DNA-moleculenn en zinnen, maar ook het arbeidsverleden van werknemers of de dagelijkse 
tijdsbestedingg - te classificeren. De analyse bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden 
overeenkomstenn en verschillen tussen paren van sequenties in kaart gebracht door paren 
sequentiess met zo min mogelijk 'acties' aan elkaar gelijk te schakelen. De tweede fase is een 
clusterr fase, waarin de sequenties empirisch worden geclusterd in verschillende groepen. 
Omdatt het voor OMA niet noodzakelijk is om a-priori criteria te formuleren op basis waarvan 
sequentiess gegroepeerd moeten worden, is de methode succesvol gebleken in verkennende 
fasenn van onderzoek naar sequentie issues. 

Hett onderzoek gepresenteerd in hoofdstuk 5 richt zich op de vraag of OMA ook 
succesvoll  kan worden gebruikt in onderzoek naar de tijdbesteding van paren. Het hoofdstuk 
presenteertt een door OMA gegenereerde empirische typologie van de verschillende wijzen 
waaropp paren hun huishoudelijk werk, hun marktarbeid en hun vrije tijd timen, en maakt 
gebruikk van Nederlandse en Britse tijdsbestedingsdata van paren. In zekere zin leiden de 
uitkomstenn van het onderzoek tot een bevestigd antwoord op deze vraag. Allereerst blijken 
welbekendee tijdsbestedingspatronen, zoals de patronen van tweeverdieners en die van 
kostwinnersgezinnen,, tamelijk eenvoudig door de OMA geïdentificeerd en van elkaar 
onderscheidenn te kunnen worden. Even geruststellend is het feit dat de analyse deze bekende 
patronenn in zowel de Nederlandse als de Britse dataset goed herkent. Ten derde blijkt de 
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gegenereerdee empirische typologie een grote variëteit aan dagelijkse tijdsbestedingspatronen 
tee kunnen duiden. De gevonden groepen sequenties worden onderscheiden naar de volgorde 
waarinn activiteiten in de verschillende huishoudens plaatsvinden, naar de mate van 
synchronisatiee van bepaalde activiteiten, naar de fragmentatie in tijdsbesteding, als ook naar 
meerr conventionele kenmerken, zoals de hoeveelheid werk en vrije tijd op een dag en de mate 
waarinn paren hun tijdsbesteding sekse-stereotiep invullen. Tenzij men succesvol kan 
beargumenterenn dat de verschillen die door de OMA worden uitgelicht niet wezenlijk van 
belangg zijn, en dat de onderscheiden karakteristieken van tijdsbesteding het keuzegedrag van 
mensenn niet beïnvloeden, suggereren de resultaten dat deze karakteristieken zouden moeten 
wordenn meegenomen in zowel empirisch als meer theoretisch onderzoek naar de verdeling 
vann de arbeid binnen huishoudens. 

Hett hoofdstuk besluit met de opmerking dat de gepresenteerde analyses vooralsnog niet 
hebbenn geresulteerd in een definitieve typologie van de tijdsbestedingssequenties van paren. 
Naderr onderzoek is noodzakelijk. Voor wat betreft diegenen die met name zijn geïnteresseerd 
inn de interacties tussen huishoudelijke arbeid, marktarbeid en vrije tijd binnen gezinnen, zou 
ditt onderzoek zich moeten richten op de wijze waarop bij het doen van sequentieanalyses 
moett worden omgegaan met het idiosyncratische karakter van huishoudelijk werk en met de 
velee interrupties waardoor dit werk wordt gekenmerkt. Een suggestie is om de gepresenteerde 
analysess op de een of andere wijze te simplificeren zodat het onderzoek zich volledig kan 
concentrerenn op de complexiteit van de interacties tussen huishoudelijk werk, marktarbeid en 
vrijee tijd. Hiertoe worden enkele voorstellen gedaan. Een minder gecompliceerd onderwerp 
voorr toekomstig onderzoek vormt de studie naar sequenties van marktarbeid en het 
complementt 'vrije tijd' (inclusief huishoudelijke arbeid) binnen een standaard 'labor-leisure'' 
raamwerk.. Het moge duidelijk zijn dat deze suggestie weinig zinvol is voor diegenen die 
geïnteresseerdd zijn in de manieren waarop de verschillende tijdsschalen van marktarbeid en 
huishoudelijkee arbeid met elkaar verzoend kunnen worden. Echter, onderzoek naar 
bijvoorbeeldd de toenemende heterogeniteit in arbeidsmarktpatronen is wellicht wel gebaat 
mett deze simplificatie. De resultaten van de gepresenteerde analyses suggereren dat het 
relatieff  ongecompliceerd is om een OMA te verrichten op dergelijke sequenties. Gegeven de 
toenemendee diversiteit in arbeidsmarktpatronen en de geringe beschikbaarheid van 
kwantitatieff  materiaal om deze toenemende diversiteit en de consequenties daarvan te 
bestuderen,, lijk t het inslaan van deze weg de moeite waard. 
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Rotterdam,, Universiteit van Amsterdam and Vrije Universiteit Amsterdam. The 
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