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Gedurende de geschiedenis hebben verschillende factoren zoals slavernij,
migratie, de katholieke kerk en multinationals zoals de Shell raffinaderij de
gezinsstructuren in het Caribisch Nederland en in het bijzonder Curaçao,
beïnvloed. Slavernij en migratie hebben er gedeeltelijk voor gezorgd dat er
meer vaderloze gezinnen ontstonden, terwijl de katholieke kerk en multina-
tionals zoals de Shell huwelijksverbintenissen stimuleerden om vaders hun
verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun kinderen. Beide ouders kun-
nen tegenwoordig dichter bij hun kinderen wonen dan gedurende de sla-
vernij of tijdens de periode toen mannen massaal verhuisden wegens een
gebrek aan werkgelegenheid op Curaçao. Echter, tot heden bestaat om-
streeks 40% van de huishoudens nog steeds uit “alleenstaande moeders”
(CBS, 2011), wat suggereert dat sommige vaders nog steeds een marginale
rol spelen in de opvoeding van hun kinderen. 

In mijn proefschrift ben ik nagegaan in hoeverre de gedocu-
menteerde gevolgen van het opgroeien zonder vader met betrekking tot
reproductief gedrag en koppel- strategieën ook observeerbaar zijn in 
Curaçao.

In hoofdstuk 2 heb ik gekeken naar het reproductief gedrag van
meisjes die zonder vader zijn opgegroeid in Curaçao. Ik heb mijn steekproef
onderverdeeld in drie groepen namelijk: vroege vader afwezigheid (tussen
0-5 jaar), late vader afwezigheid (tussen 6-13 jaar) en vader aanwezigheid
(opgegroeid met een vader). Gebaseerd op de ‘life history theory’ heb ik
voorspeld dat opgroeien zonder een vader, in het bijzonder in de vroege
ontwikkeling (sensitieve fase), grote gevolgen zou kunnen hebben voor het
reproductief gedrag van meisjes. Verder heb ik voorspeld dat het opgroeien
zonder vader geassocieerd is met verschillende ‘life history traits’ zoals op
een jonge leeftijd menstruatie krijgen, op jonge leeftijd seksuele gemeen-
schap hebben, het hebben van veel seksuele partners, een sterker verlangen
om kinderen te krijgen, maar een geringe wens om te trouwen en
kleinkinderen te krijgen. De resultaten lieten zien dat meisjes die tijdens de
zogenaamde sensitieve fase zonder vader zijn opgegroeid (dat wil zeggen,
een vroege vader afwezigheid) inderdaad eerder geneigd zijn om een ‘fast
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life strategy’ te volgen, wat gekenmerkt werd door op jongere leeftijd hun
eerste seksuele gemeenschap te hebben, alsmede een zwakkere wens om
te trouwen en kleinkinderen te krijgen. Verder lieten de resultaten zien dat
meisjes die zonder vader zijn opgegroeid tussen de leeftijd van 6 en 13 jaar
hun reproductief gedrag hebben aangepast door het aantal seksuele part-
ners te verhogen gedurende het afgelopen jaar. In tegenstelling tot de
verwachtingen heb ik geen significante verschillen gevonden tussen meisjes
die opgroeien met of zonder een vader met betrekking tot hun eerste
leeftijd van menstruatie en aantal seksuele partners tot nu toe. De resultaten
lijken niettemin te suggereren dat het opgroeien zonder vader een
duidelijke invloed heeft op het reproductief gedrag van meisjes. 

In hoofdstuk 3 ben ik nagegaan in hoeverre het opgroeien zonder
vader gerelateerd was aan intrasexuele competitie en het gebruik van non-
verbale verleidingsstrategieën om mannen te lokken. In tegenstelling tot
het tweede hoofdstuk, werd de steekproef in het derde hoofdstuk on-
derverdeeld in twee groepen, namelijk meisjes die opgegroeid zijn zonder
vader en met vader. Wederom gebaseerd op de ‘life history theory’ heb ik
voorspeld dat meisjes die zonder vader opgroeien meer competitief zijn
naar andere meisjes dan meisjes die met hun vader opgroeien, en om die
reden meer non-verbale verleidingsstrategieën zullen gebruiken om mannen
te lokken. Allereerst heb ik in mijn eerste studie een inventarisatie gemaakt
van de verschillende non- verbale verleidingsstrategieën die meisjes ge-
bruiken. De resultaten in mijn tweede studie lieten  zien dat meisjes die zon-
der vader zijn opgegroeid meer intraseksuele competitie rapporteren dan
meisjes die met vader zijn opgegroeid. Ten tweede is gebleken dat meisjes
die zonder vader opgegroeid zijn meer non-verbale verleidingsstrategieën
gebruiken om mannen te lokken dan meisjes die met vader zijn opgegroeid.
Tot slot heb ik evidentie gevonden dat intraseksuele competitie een
mediërende rol heeft tussen opgroeien zonder vader en het gebruik van
verschillende non- verbale verleidingsstrategieën om mannen te lokken. Met
andere woorden, opgroeien zonder vader heeft gevolgen voor de strate-
gieën die meisjes hanteren om mannen te verleiden, mede omdat ze
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daarmee concurreren met andere meisjes. 
In hoofdstuk 4 heb ik uitgezocht in hoeverre meisjes die gedurende

verschillende leeftijdscategorieën zonder vader zijn opgegroeid meer
angstige jaloezie, preventieve jaloezie en reactieve jaloezie ervaren. In
tegenstelling tot hoofdstuk 2 heb ik hier een extra groep toegevoegd van
meisjes die zonder vader zijn opgegroeid tussen 12 en 18 jaar om zo
nauwkeurig mogelijk het effect van opgroeien zonder vader op jaloezie te
kwantificeren. Ik heb vervolgens onderscheid gemaakt in vier groepen
namelijk; vroege vader afwezigheid (0-5 jaar), late vader afwezigheid (6-13),
zeer late vader afwezigheid (14-18 jaar) en vader aanwezigheid. De resul-
taten lieten zien dat meisjes die in de vroege jaren zonder vader zijn opge-
groeid meer angstige jaloezie ervaren. Ze waren meer bezorgd dat hun
partner andere vrouwen aantrekkelijker zou vinden dan meisjes die met
vader waren opgegroeid. Meisjes daarentegen die zonder vader zijn opge-
groeid tussen hun 6 en 13 jaar, werden gekenmerkt door meer preventieve
jaloezie dan meisjes die met een vader zijn opgegroeid. Tot slot heb ik geen
verschillen gevonden tussen de vier groepen met betrekking tot reactieve
jaloezie. Naar aanleiding van mijn resultaten kan geconcludeerd worden dat
de timing van opgroeien zonder vader gevolgen heeft voor de ervaren
jaloezie en in het bijzonder voor het type jaloezie.

In hoofdstuk 5, heb ik uitgezocht in hoeverre ouderlijke invloed over
de partnerkeuze gewenst wordt door meisjes woonachtig in Curaçao in
vergelijking met respondenten uit andere landen. Verder heb ik uitgezocht
of de ouder- kind conflict hypothese ook van toepassing is op Curaçao. Tot
slot ben ik nagegaan of er verschillen zijn tussen meisjes die met en zonder
vader zijn opgegroeid met betrekking tot de mate van gewenste ouderlijke
invloed over partnerkeuze en ouder- kind conflict hypothese. De resultaten
lieten zien dat meisjes op Curaçao ouderlijke invloed op partnerkeuze
gewenster vinden dan personen in Nederland, Japan en Argentina, maar
minder dan personen in Mexico en Irak. Bovendien heb ik bevestiging
gekregen voor de ouder-kind conflict hypothese: meisjes op Curaçao vinden
een partner met een laag genetische kwaliteit  meer onacceptabel voor 
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henzelf dan voor hun ouders, terwijl men denkt dat een partner met een
lage investeringsbereidheid meer onacceptabel is voor hun ouders dan voor
henzelf. Verder beschouwen meisjes die voor hun vijfde levensjaar zonder
vader zijn opgegroeid een partner met een lage investeringsbereidheid als
meer onacceptabel voor hun ouders dan voor henzelf. Echter, meisjes die
zonder een vader zijn opgegroeid tussen hun 6 en 13 jaar beschouwen een
partner met een lage genetische kwaliteit als meer onacceptabel voor hen-
zelf dan voor hun ouders. Wellicht hebben de ouders van meisjes die opge-
groeid zijn zonder een vader voor hun vijfde levensjaar, benadrukt hoe
belangrijk het is om een partner te hebben die wel investeert in het gezin.
Deze bevindingen suggereren dat een verscheidenheid aan sociale variabe-
len inclusief familiestructuren gerelateerd zijn aan ouder- kind conflict en de
mate waarin ouderlijke invloed over partnerkeuze als gewenst wordt er-
varen.

Concluderend biedt dit proefschrift inzicht in de gevolgen die het
opgroeien zonder vader heeft voor zowel het reproductief gedrag als kop-
pel-strategieën van meisjes. Ik laat zien dat de meeste gevolgen van het op-
groeien zonder vader zoals gedocumenteerd in de westerse samenleving
ook observeerbaar zijn in Curaçao. Bovendien komt duidelijk naar voren dat
het van essentieel belang is om onderscheid te maken in het moment van
vader afwezigheid. Ik heb evidentie gevonden dat de effecten van vader
afwezigheid in de vroege jaren – algemeen beschouwd als de sensitieve pe-
riode - aanzienlijk groter zijn dan de effecten van vader afwezigheid op la-
tere leeftijd. Hedendaags is er geen officiële wetgeving meer die mannen
verbieden om hun kinderen te erkennen en/of op te voeden zoals tijdens
de slavernij. Echter, omstreeks 40% van de kinderen in Curaçao groeien
tegenwoordig op zonder een vader in huis. Men zou zich daarom kunnen
afvragen welke factoren dit fenomeen in stand houden. Bovendien lijkt het
erop dat vrouwen op Curaçao dit gedrag nog steeds op de één of andere
manier gedogen ondanks alle mogelijke nadelen, zoals financiële tekorten
die ontstaan wegens een huishouding met slechts één verdiener. Aan de 
andere kant lijkt het erop dat er een afweging wordt gemaakt en dat 
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sommige vrouwen bewust kiezen om alleenstaande moeders te worden en
om hun kinderen alleen op te voeden. Kortom, onder bepaalde om-
standigheden loont het kennelijk nog steeds om kinderen te krijgen we-
tende dat ze zonder een vader zullen opgroeien met alle gevolgen van dien.
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