Erratum
In Gezinsrapport 2011 zijn helaas een paar fouten geslopen. Hieronder volgt de juiste tekst.
p. 75, onderdaan, en bovenaan p. 76:

[...] Kinderloosheid, kinderen krijgen en opvoeden binnen een niet-huwelijkse relatie, en kinderen opvoeden binnen een homoseksuele relatie worden door een duidelijke meerderheid
goedgekeurd en door slechts een kleine minderheid van zo’n 15 tot 20% afgekeurd. In zoverre
sporen de opvattingen van de bevolking in sterke mate met de in hoofdstuk 2 besproken gedragsveranderingen.
Aan deze algemene houding van tolerantie lijkt echter één grens te zijn. Men is minder positief
over alleenstaand ouderschap. De meerderheid is van mening dat een kind twee ouders nodig
heeft om gelukkig op te groeien. Desalniettemin keurt 63% het goed als een vrouw een kind
wil dat ze alleen wil opvoeden. Dit suggereert enerzijds dat men belang hecht aan de vrijheid
van het (volwassen) individu, maar anderzijds dat er een grens is aan de tolerantie wanneer
kinderen – die zelf niet voor of tegen een bepaalde gezinsvorm hebben kunnen kiezen – in het
geding zijn.
halverwege p. 66:
Als gevraagd wordt [...], keurt 63% dit goed (cijfers van 2008).
p. 12, r. 12:
[...] Kinderloosheid, kinderen krijgen en opvoeden binnen een niet-huwelijkse relatie, en kinderen opvoeden binnen een homoseksuele relatie worden slechts door een kleine minderheid
van zo’n 15 tot 20% afgekeurd. Overigens houdt deze tolerantie op wanneer het gaat om alleenstaand ouderschap: de meerderheid van de bevolking is van mening dat een kind twee ouders
nodig heeft om gelukkig op te groeien. Maatschappelijke verschillen in opvattingen omtrent
gezinsvorming zijn over het algemeen klein. Wanneer de opvattingen van Nederlanders ten
aanzien van gezinsvorming vergeleken worden met die in andere West-Europese landen neemt
Nederland een middenpositie in.
p. 240, r. 9:
[...] A large majority of the population are accordingly highly tolerant of the different ways in
which people choose to shape their family; childlessness, having and raising children in a nonmarital relationship, and bringing up children within a homosexual relationship are frowned
upon by only a small minority of around 15to 20%. It is worth noting that this tolerance ceases
when it comes to single-parenthood: a majority of the population believe that a child needs
two parents in order to grow up happily. The differences in people’s views on family formation
are generally small. If the views of the Dutch on family formation are compared with those in
other Western European countries, the Netherlands occupies a middling position.

