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leefvormen te kunnen ondersche
daarom verstandig om de hierbo
de probleemstelllng door de volg

L. TH.
het laatste korter geworden. Op het niveau
van het totaal aantal gezinnen betekent dit,
dat de verhouding tussen het aantal echtparen mbt en zonder kinderen in het voordeel
van de laatste groep verschuift.
Een zelfde effekt is uitgegaan van de daling
vande gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting in de loop van de jaren zestig. Deze daling betekent namelijk tevens het teruglopen
van de leeftijd waarop jongeren bij hun ouders uit huis gaan. Tijdens dejaren zeventig
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komt het naar verhouding vaker voor dat
jongeren bij hun ouders uit huis gaan zonder
te trouwen. Daardoor is de gemiddelde huwelijksleeftijd voor deze periode een minder goede maatstaf voor het tijdstip van het uit huis
1983). Uit gegevens
gaan (VANLEEUWEN,
voor 1971,1977 en 1981 blijkt, dat er in de
loop van de jaren zeventig nauwelijks ietsveranderd is in de leeftijd waarop jongeren uit
huis ga
1984):

Tabel 1. Huishoudens en alleenstaanden (def. '47) naar samenstellingin de jaren 1960,1971,1977en 1981.
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De groep echtparen zonder kinderen in tabel
1 omvat zowel kinderloze paren als echtparen
waarvan de kinderen allang de deur uit zijn.
Ook echtparen, die alleen getrouwde kinderen (of kinderen die getrouwd geweest zijn)
bij zich hebben wonen, vallen onder de kategorie. In 1960vormden de echtparen zonder
kinderen 23% van het totaal aantal huishoudens. Tussen 1960en 1977 loopt het aandeel
van deze paren op tot 25%. Daarna daalt het
tot 23% in 1981.Deze ontwikkelingishet resultaat van een aantal faktoren, die niet allemaal in dezelfde richtine.
- werken. Na het
voorgaande zal het duidelijk zijn, dat de toename van het aantal echtparen waarvan de
kinderen de deur uit zijn, t t n van deze faktoren is. Een tweede faktor is de toegenomen
belangstelling voor vrijwillige kinderloosheid.
Dit geldt vermoedelijk vooral voor het begin
van de jaren zeventig. Daarna moet worden
aangenomendat een belangrijk deel van de
vrijwillig kinderlozen voor ongehuwd samenwonen kiest. Een derde faktor is de toename
van de lengte van de kinderloze periode aan
het begin van het huwelijk. In de jaren zestig
bedroeg de lengte van deze periode ongeveer
twee jaar. In de loop van de jaren zeventig
neemt de lengte van deze periode toe tot ruim
driejaar. Deze faktor allttn zou tot een toename van het aantal jonge (nog) kinderloze
paren leiden..Tegelijkertijdis echter het aantal huwelijkssluitingensterk teruggelopen. In
hoeverre deze twee faktoren elkaar kompenseren valt moeilijk te zeggen.
In onderstaand staatjeis aangegevenhoe de
verhouding tussen het aantal echtparen met
en zonder kinderen zich in de loop van de periade 1960-1981 ontwikkeldheeft:
jaar:
1960 1971 1977 1981
% echtparen
zonder
inderen: 28,6% 30,5% 34,5% 34,6%
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wen wanneer de komst van een kind gepland
is?
Alleenstaandeweduwen en weduwnaars

De derde groep, die voor de standaard levensloop van belang is, bestaat uit alleenstaande
weduwen en weduwnaars. In 1960vormde
deze groep 6% van het totaal aantal huishoudens. In de loop van de jaren zestig en zeventig neemt het aandeel van deze groep geleidelijk toe. In 1981blijkt 9% van alle huishoudens uit een alleenstaande weduwe ofweduwnaar te bestaan. Voor een belangrijk deel is
deze toename het resultaat van het groeiend
aantal oudere paren dat geen kinderen meer
bij zich heeft wonen. Hierdoor blijft bij overlijden van &n der echtgenoten naar verhouding vaker een alleenstaande en minder vaak
een btn-oudergezin over. De gegevens uit tabe1 1 zijn hiermee in overeenstemming. Over
de periode 1960-1981 blijkt het aandeel van
de ttn-oudergezinnen met een weduwe of weduwnaar als hoofd te zijn afgenomen van 5
tot 3%.
t
Bij het uitsplitsen van het aantal verweduwde
alleenstaandennaar sexe blijkt, dater naar
verhoudingveel meer weduwen,dan weduwnaars onder deze groep zijn. Verder blijktdatde weduwen &ebelangrijkste bijdrage a m d e
toename van het aandeel van dwemeduwde
alleenstaanden~eleverdte hebben. Dater zb4
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BENADERING

aandeel van deze huishoudens zich alsvolgt
ontwikkeld: 7% in 1960,9%in 1971,12%in
1977en 15%in 1981. Het blijkt hier dus om
een behoorlijke toename te p a n . In twiatig
jaar is het aandeel van dme huishoudens verdubbdd. Een interasante vraag in dit verband is in hoeverrl ongehuwden een permanent onderdak gevonden hebben in deze huishoudens. De beschikbare gegevens maken het
&has niet mogelijk deze vraag met zekerheid
te beantwoorden. De leeftijdsopbouw van de
ongehuwden in deze huishoudens wettigt we1
de veronderstelling, dat een behoorlijk deel
slechts tijdelijk in deze huishoudens verblijft
en uiteindelijk toch nog in huwelijk en gezin
terecht komt.
\
atsbepaiingnieuwe leefvormen
?

slechts voor tijdelijk ambken, De gegevens '
om deze verschillendekategorieen ongeKuwde alleenstaandenvan elkaar te onderschei- "'
den ontbreken. Een schatting van het aantal
nieuwe vrijgezellen zou dan ook een slqg4n dk,
lucht ziin.
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Deze beschouwini
r veranderende leefvormen in de laatste twee decennia nodigt uit
tot bespiegelingen over de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van
leefvormen zullen vooral af hangen van het
gedrag van de volgende drie bevolkingsgroepen: jongeren, gescheidenen en ouderen
(65 +). In de toekomst zal het aandeel van
deze laatste groep in de totale bevolking sterk
toenemen. Blijft deze bevolkingsgroep de
gangbare weg volgen, dan zal het aantal alleenstaande bejaarden sterk toenemen. Het
merendeel van deze alleenstaanden zal uit
vrouwen bestaan. Bejaarde echtparen zullen
naar verhouding een kleine groep blijven. Op
dit moment zijn enkele experimenten met
nieuwe leef- en woonvormen voor ouderen
aan de gang. Of deze en andere experimenten
zullen aanslaan is sterk afhankelijk van de
voorzieningen, die tehuizen en wijkcentra
kunnen bieden. De ontwikkeling van een
nieuw bejaardenbeleid is nog niet ver genoeg
gevorderd om met zekerheid verdere voorspellingen te kunnen doen.
Wat jongeren en gescheidenen betreft hebben
de afgelopen jaren tot een verruiming van de
keuzemogelijkheden geleid. Op dit moment
kunnen jongeren en gescheidenen onder andere kiezen uit: (her)trouwen, ongehuwd
samenwonen, samenwonen met een partner
van hetzelfde geslacht, alleen blijven, in een
woongroep gaan en centraal wonen. Omdat
ieder van deze mogelijkheden maatschappelijk gezien voldoende geaksepteerd is, zal de
rol vap morele, theologische of politieke faktoren bij de keus voor een bepaalde leefvorm
minder belangrijk worden. Pragmatische
overwegingen met betrekking tot onder a n d e
re hoogte en beschikbaarheid van een eigen
inkomen, fiskale gevolgen, recht op uitkeringen, kansen op Werk, kansen op huisvesting
en recht op hursubsidie, zullen daarentegen

Since 1960 an increasingproportion of Dutch
households no longer fits in the model of the 'standard individual life course'. In 1981 25% of all
households did not fit in this model. The standard
life course model implies: to live with your parents
as a child; to leave home to start a family of your
own; have your own children; to see your children
leave home; to spend the remaining years with your
spouse. In this last stage the spouses die succesively.
To a large extend the decreasingimportance of this
standard life course results from a considerable increase in the number of single,young adults opting
for various life styles. Most of these young singles
however, either live in one-person households, or
are unmarried cohabitators.A second factor wntributing to this change is the rise in the divorce rate
and the accompanyingdecreasein remarriage
rates. During the seventies there was intense public
interest for the issue of alternativelife styles. At the
end of the seventies the public discussion had resulted in a climate of public acceptancefor most life
styles. Future developmentsin this field will be
highly influenced by political decisions regarding ' :
the socio-economiccosts and benefits of various
life styles
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