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Recente veranderingen in huishoudens: een
kwantificerende beschouwing over de periode
1960-1985
L. TH. VAN LEEUWEN EN M. J. H. PLOEGMAKERS
Sinds h e t begin v a n d e jaren 70 is er
heel w a t t e doen geweest over huishoudens e n leefvormen. I n d i t artikel geven
Louis v a n Leeuwen e n Marieke Ploegmakers een beeld van d e veranderingen
i n d e samenstelling v a n huishoudens.
die er i n d e p e r i o d e l 9 6 0 - 1 985 zijn op:
getreden.
Ontwikkelingen sinds d e 1 9 e e e u w
Vanaf 1960 beschikken we voor Nederland
over gedetailleerde en onderling goed vergelijkbare gegevens over de samenstelling van
huishoudens. Over de ontwikkelingen in de
daaraan voorafgaande decennia zijn we minder goed ge'informeerd. Voor een deel komt dit
omdat het in de statistiek gehanteerde huishoudensbegrip in de loop van de tijd veranderd is. Verder is er nogal wat veranderd in de
informatie, die over de samenstelling van
huishoudens verzameld is. Ondanks deze beperkingen kunnen er voor de periode vanaf
1879 toch we1 een aantal conclusies getrokken worden. De eerste conclusie is, dat sinds
1879 de huishoudens in Nederland voortdurend kleiner geworden zijn (Ploegmakers en
Van Leeuwen, 1985). Deze ontwikkeling moet
aan twee belangrijke factoren worden toegeschreven. De ene factor is, dat huwelijk en
gezin in toenemende mate het proces van
huishoudensvorming zijn gaan beheersen.
Hiermee wordt bedoeld, dat het lidmaatschap
van een huishouden in toenemende mate beperkt wordt tot beide huwelijkspartners en
hun (ongehuwde) kinderen. Personeel en familie maken sinds het eind van de 19e eeuw
steeds minder vaak deel uit van het huishouden. Deze uittocht van nietgezinsleden uit het
huishouden zou tot een flinke stijging van het
aantal alleenstaanden geleid hebben, wanneer niet tegelijkertijd een stijgend deel van
de bevolking aan het stichten van een eiaen
gezin toekwam. Tegelijk met die stijging i e p
ook de leeftijd waarop men trouwde ge1eide"-

lijk terug. Dit proces bereikt in de jaren 60zijn
hoogtepunt. Er wordt in die periode meer en
vroeger getrouwd dan ooit. Afgaande op de
opvattingen in dat decennium was het huwelijk er niet alleen voor iedereen, het was eigenlijk ook de enige aanvaardbare manier om
een eigen huishouden op te zetten. De
tweede belangrijke factor achter het kleiner
worden van het Nederlandse huishouden is
de daling van de vruchtbaarheid, waardoor
het aantal kinderen per huishouden geleidelijk terugloopt.
Kritiek e n alternatieven
Tegen het eind van de jaren 60 komt er een
golf van kritiek 10s op het instituut dat tot dan
toe i n toenemende mate het proces van de
huishoudensvorming beheerste. Huwelijk en
ouderschap verliezen hun vanzelfsprekendheid als levensdoel. Daarnaast of in plaats
daarvan wordt de aandacht op andere leefvormen gevestigd. De belangrijkste daarvan zijn:
ongehuwd samenwonen, vrijwillige kinderloosheid (a1 dan niet binnen het huwelijk), de
woongroep, en alleen (a1 dan niet als ouder)
door het leven gaan. Tegelijkertijd neemt het
aantal echtscheidingen flink toe. Met behulp
van tabel 1 kan worden nagegaan, wat het
effect van deze veranderingen geweest is,op
de samenstelling van de huishoudens in Nederland.
Huishoudensindeling 1960
I

De gegevens in tabel 1 hebben betrekking op
beschouwing zijn gebleven.
De i n deze tabel aetelde huishouderrsd
woorden aan de h u i s h o u d e n s d e f i n i ~
CBS voor het eerst bij de Vol .
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Nieuwe indeling nodig

a!% enkeY~n(yud$eengezinshulshouden met
mdaren te boek staan, omdat de vrouw bebl"re g~ezinshoofd
ook hoofdvan het huishou&m is. Wannee~desituatieandersomzou zijn
en dla weduwe met haar kinderen bij de gemheiden man zou zijn ingetrokken, dan zou
he€ huishouden i n kwestie bij de samengestelde een-gezinshuishoudens worden ingedeeld. Bij vaste partner-relaties, waar beide
partners kmderen bij zich hebben (bijvoorbeeld een w d u w e met kinderen en een
wduwnaar met kinderen, die samenwonen),
wordt hat huishouden in kwestie bij de meergezinshuishoudens ingedeeld.

Nieuwe indeling
Aan deze onduidelijke situatie is in tabel 1 een
einde gemaakt door alle vaste partner-relaties in een aparte categorie onder te brengen.
Binnen deze categorie is vervolgens onderscheid gemaakt tussen vaste partner-relaties
met en zonder kinderen. Om ieder misverstand te voorkomen moet er op gewezen worden, dat het hier om ongehuwde kinderen van
een of beide partners gaat en dat deze kinderen al dan niet uit de huidige relatie kunnen
zijn voortgekomen. Om ten slotte de indeling
sluitend te maken zijn vervolgens twee
nieuwe catesorieen in het leven neroepen:

schap of vaste partner-relatie gebaseerd zijn.
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4. wanneer de kinderen op hun beurt uit huis
gaan brengt hij nog een aantal jaren samen met zijn huwelijkspartner door;
5. ten slotte overlijdt hij, of blijft nog een aantal jaren alleen achter na het overlijden
van zijn huwelijkspartner.
Wanneer iedereen dit patroon zou volgen, dan
zou er slechts een beperkt aantal huishoudenstypen bestaan: echtparen (zonder kinderen of zonder thuis wonende kinderen), echtparen met thuis wonende kinderen en
alleenstaande weduwen of weduwnaren
(Van Leeuwen, 1987). Het zijn deze drie huishoudenstypen, die in tabel 1 apart gehouden
zijn. De rest van de huishoudenstypen in tabel
1 wijken op de ene of andere manier af van
het geheel aan verwachtingen, dat men in de
jaren 60 van huwelijk en gezin had. Dat wil
zeggen, dat deze huishoudens niet aan de
norm van gezinsindividualisering voldoen,
dan we1 dat ze het resultaat zijn van gebeurtenissen, die niet in het idee van de standaard
levensloop passen. Huishoudens, die niet aan
de norm van de gezinsindividualisering voldoen, bestaan behalve uit de leden van een
gezin ook uit een of meer andere personen.
Meestal zijn die andere personen familie van
het gezin (bijvoorbeeld ouder(s), schoonouder(s), kleinkinderen, getrouwde of getrouwd
geweest zijnde kinderen). Het is ook mogelijk
dat deze andere personen geen familie zijn,
maar bijvoorbeeld als inwonend personeelslid of als kostganger deel uitmaken van het
huishouden.
/'

Veranderende betekenis kandaard~
levensloop
lrrrth'

Uit tabel 1 blijkt, dat het deel vanfde h J s h e ~ ~
dens, dat in het patroon van de stap&@jd
levensloop past, van 1960 tot aan 1977&cht
is toegenomen van 75.6 tot 78.9%. Indej a ~ e n
daarna blijkt het aandeel van deze h q i + ~ W n
dens flink te ziin teruggelopen tot 68,7% in

Standaard levensloop
-

Er IS nog een punt, waaropde huishoudensindeling in tabel 1 afwijkt van de door het CBS
gebruikte. De indeling is namelijkzogemaakt
dat eenvoudig kan worden nagegaan in hoeverre de huishoudens in kwestie aan het model van de standaard levensloop beantwoorden. lemand, die zrjn leven volgens het model
van de standaard levensloop inricht, krijgt
met de volgende serie gebeurtenissen te maken:

Uit andere gegev&s blij
ling samen gaat met qen
van het aandeel va.ne@,e.,

welke ontwikkelingen zich hebben
speeld binnen de grow huisluouden~d&n.i?d!
in het patroon van de standaard lewenslw&
past. Wat dan allereerst opvalt, is ds sterlre
afname van het deel van de huwishoudenss&ia
niet aan de norm van de gezinsindividualisering voldoet. De hulshoudena die hier bedoeld worden, bestaan behalve uit de I~eden
van een gezin ook nog uit personen, die niet
bij dat ene gezin behoren. Van 1960 tot 1986
loopt het aandeel van deze huishoudens terug
van 10.2 tot 1,2%. Afgaande op deze cijfers
mag we1 geconcludeerd worden, dat het i n de
19e eeuw begonnen proces van gezinsindividualisering zo langzamerhand zijn eindpunt
genaderd is.

Groeiend aantal alleenstaanden
De tweede opvallende ontwikkeling bij de niet
onder het standaard patroon vallende huishoudens is bij de alleenstaanden te zien. Over
de hele periode 1960-1985 bezien loopt Het
aandeel van deze groep op van 6,5 tot 18.1 %.
Bij deze-getallenzijn de alleenstaande weduwen en weduwnaars buiten beschouwing gelaten. Aanvankelijk komt deze groei vooral
vooi rekening van de'nooit gehuwde alleenstaanden, in de jaren na 1977 neemt niet
alleen het aandeel van de nooit gehuwde,
Aaar bok het aandeel van de gescheiden alle6n'taahden flink toe.
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naties in voor. De t w e d e grmp die hier van
belang is bestaat uct n m i t gehuwde alleenstaanden. Het aandeel van de huishoodem
uit de eerste groep blijkt over de h r k @wb&
1960-1985 re zijn gedaald. De e n i ~ euitzondering op deze trend is het jaar 1977. De ontwikkelingen met betrekkmg tot de n w i t gehuwde alleenstaanden zijn hiewwr sl
besproken. In onderstaand staetje is ncq eens
aangegeven hoe het aandwl van deze beide
groepen huishoudens samen zich antwikkeld
heeft.
Niet op huwelijk, ouderschap of partnorschap
gebaseerde huishoudens, incl. n m i t ~ e huwde alleenstaanden:
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Over de hele periode 1960-1985 bezien, blijkt
het aandeel van deze relaties te zijn toegene
men. Dit betekent dus, dat huwelijk, ouderschap en partnerschap als basisprincipes
voor de huishoudensvorming terrein verloren
hebben.
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