Uit huis gaan vm jongeren. Veranderingen
sinds de jaren 50'
Het verlaten van het ouderlijk huis b een belangrijkestapin het hvan jmq-~~&%~~%en.
De
leeftijd waarop jongeren zelfstandig gaan wonen b L de
steeds meer jongeren blijken alleen te gaan wonen la @MS van W een gartneb Dp ~ s r is
gd
deze venthuivingen het gevolg zijn van Vanaal-ele
veranderingen,zoalsin de Itterhuir mrdt
bedreven, of dat de toegenomen participatie in hoger oodenvijs een verMsr&p W t vaor het
versehijosel. Met behulp van het landelijke Woningbehoeften-onder~~k
van 198986 w d @ nde
trends in uit-huis-gaan beschreven en met het opleidingsniveanin verband gebracht.
Wanneer auéén een stijging in opleidingsniveanzou hebben plaatsgevonden, dan zou de vertrekleefíijd bij de mannen met 8% zijn gedaald en bij de wouwen met 4%. h werkelijkheid lag de
vertrekleeftijdbij het cohort 1950-59 20% resp. 22% lager dan bij het cohort 1910-19.

Voor de meeste jongeren in onze samenleving breekt op een gegeven ogenblik het
moment aan waarop zij het ouderlijk huis verlaten en zelfstandig gaan wonen. Dit
is een cruciale overgang in het leven van adolescenten. Het wordt beschouwd als
een belangrijke stap op de weg naar volwassenheid. Ondanks de algemeen heersende
betekenis van deze gebeurtenis als fase in het proces van volwassenwording, blijken
de manier en het tijdstip waarop de overgang plaatsvindt niet altijd en voor iedereen
overeen te komen. Bovendien heeft zich in de loop der tijd een aantal veranderingen
voorgedaan.
Zo bleef men aan het begin van deze eeuw over het algemeen thuis wonen, tot men
een partner had met wie men ging trokwen. Sommigen gingen uit huis om met kost
en inwoning te werken, intem een beroep te leren of men ging tijdens de studie bij
eeh hospita op kamers wonen (Faessen, 1987; de Hoog, 1984), maar dit kwam veel
minder vaak voor. Na de Tweede Wereldoorlog verdween het verschijnsel van het
inwonend dienstverband langzamerhand helemaal, terwijl het huwelijk, als manier
om het ouderlijk huis te verlaten, nog meer aan betekenis won. Steeds meer jongeren
Wamen toe aan het sluiten van een huwelijk (van Leeuwen, 1986). Tegelijkertijd
werd in &,jaren 50 een daling van de huwelijksleeftijd zichtbaar. Dit kan worden
geïn&reteerd @s uiting van een behoefte om al op jongere leeftijd uit huis te gaan
enop eigen benen te staan.
I
Kasiaf.de jaren M) is de huweiijksleeftijd niet meer te gebruiken als indicatie voor de
leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten. Het blijkt namelijk dat steeds
meér jongeren aken gaan wonen als ze uit huis gaan of dat ze ongehuwd met een
parttmgaan samenwonen (Romeijn;l983; van Leeuwen, Ploegmakers, 1986).Werken~ofhetvolgen van een opleiding op hoger niveau vormen dan een belangrijke
@~&eidin@~rtl'hetouderlijk huis te verlaten (Boerma, Malmberg, 1979; Kieman,
k98.3~.Ded&eftíjddmaaro9
jongeren de overgang naar zelfstandig wonend maken,
i. dalende ten&&vertonen.
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r~narkt.Wanneer jongeren eerder uit huis willen en vaker alleen gaan wonen, heeft
dit aanzienlijke gevolgen voor de vraag naar woningen (zowel qua aantal als type
woning). Bovendien zal het uit huis gaan vaak gepaard gaan met interregionale
mobiliteit. De mobiliteit van jongeren heeft belangrijke gevolgen voor de regionale
samenstelling en omvang van de bevolking. Met het oog op de demografische ver-

vanuit het oogpunt van de sociale voorzienin

het gedrag bij uit huis gaan en in de verschuivingendie zich hierin voordoen, kunnen
beleid,sxqmtrqgelen een qnvogrziene yitwerking hebben.
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In dit artikel zuilen de verschuivingen in vertrekleeftijd en in bestemmingskeuze,
zich sinds de jaren 50 hebben voorgedaan, in kaart worden gebracht. De gegeve
hiervoor zijn afkomstig van het Woningbehoeftenonderzoek1985/1986. Dit onderwek is gehouden onder 72.000 personen uit de totale Nederlandse bevolking van
18 jaar en ouder. In de enquête zijn vragen opgenomen over de leeftijd bij uit huis
gaan en over de huishoudensvorm, waarin men op dat moment terecht kwam. Deze

tenis, zoals een huweiijk of de aanvang van een studie, is te verwachten dat
het jaar waarin dat plaatsvond nog goed kan herinneren. Ondanks het retro
karakter, kunnen de gegevens dus betrouwbaar worden geacht.

Het proces van uit huis gaan beginttbij dek-eflijdm

vrouwen dat op jongere leeftijd uit huis gaat groter is dan het percentage mannen.
Met behulp van grafiek 1 is te zien welke verschuivingen in de vertrekleeftijd
hebben voorgedaan bij opeenvolgen
gegeven welk percentagejongeren op
heeft. Met een stippellijn zijn overeenkomende vertrekleeftijdenmet elkaar verbo
den. Uit het stijgen of dalen van die stippellijn.k men afleiden of het percentag
dat op bepaalde leeftijd al uit huis is, is toe- of afgenomen.
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G r a f ~ 1.
k Cumulatieve curves van het percentage jongeren dat op bepaalde leefiod & ouderIvke woning verlaten heeft (y-as), voor opeenvolgende geboortecohorten (x-as).
b g s ak curve zelf staat de vertrekleeftijd aangegeven.
,

Wanneer we nu & cumulatieve curves uit grafiek 1 voor opeenvolgende cohorten

met éIkaar vergelijken, dan zien we dat zich een interessanteverschuivingheeft voorge$aari:~een
steeds groter percentagejongeren blijkt de behoefte te vertonen om eerder &h@ tegaan. Deze bevinding is in overeenstemming met de trend die in andere
ondernekes naar voren is gekomen (van Leeuwen, Pldegmakers, 1986; Mayer,
Wa$ier,.l985;:Romeijn, 1983). Vooral voor jongeren onder de 23 jaar is het percentage dat uit huis gaat sterk toegenomen, krwijl het percentage dat na het 26ste
jaaraithuis gaat o v e ~ d bestudeerdecohorten
e
bezien, relatief is afgenomen. Het
p f m m . 3 i t huis gaan is-in deloop@x tijd dus verschoven naar de jonge vertrekleeftijden. . *
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gebooriekohort
1910-19
1920-29
1930-39
194049
1950-59

alleen

MANNEN
mei
partner

mei
anderen

20.9
26.6
36.1

69.0
58.2

5.7

alleen

VROUWEN
met
partner

met
anderen

Tabel I . Percentage huisverlaters dat voor bepaalde bestemming kiest, naar vertrekleefiijd en
naar geboortecohort

n

Er blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen leeftijd van vertrek en bestemmingskeuze. De jonge huisverlaters gaan vaker "alleen" of "met anderen" wonen; naarmate men ouder is als men uit huis gaat, wordt er steeds vaker VOO
al dan niet gehuwd, met een partner te gaan samenwonen. In vergelij
nen blijken vrouwen meer via een partner-relatie het ouderlijk huis
minder vaak alleen te gaan wonen (tabel 1).
Ook in de bestemrningskeuzeheeft zich een verschuiving voorgedaan. Bij de opeen
volgende cohorten ziet men steeds meer huisverlaters die ervoor kiezen om alle
te gaan wonen (tabel 1). De toename van het percentage a l l e e n s t a t y I 1 ~ 1 0 p d ~
huisverlaters is aan twee mechanismen toe te schrijven. In de eerstepW-ontstaa6,
zoals we al opmerkten, bij steeds meer jongeren de
uit huis te gaan en zelfstandig te zijn. Door de gewns
trekleeftijd en bestemming (jonge huisverlaters gaan va
geleid tot een groei van het aantal alleenstaandenonder de
blijkt dat steeds meer mensen - ongeacht hun
met een partner: het percentage dat als alleens
leeftijden toegenomen,en dat is ten koste gegaan van het aan
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gaat wonen. L

In het patroon van uit huis gaan hebben zich sinds de jaren 50 dus geliikti
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kenis toegekend aan de invloed van sociaal-culturele veranderingen die zich sin
de Tweede Wereldoorlog in westerse landen hebben voorgedaan (Koesoebjon
1983; Heida, Gordijn, 1985; de Jong-Gierveld e.a. 1991). In die tijd van snelle tec
nologische veranderingen begon men heersende waarden en normen ter discussie te
stellen en werd de weg vrijgemaakt voor het opkomen van nieuwe waarden. Zo werden bijvoorbeeld andere leefvormen dan het huwelijk en het gezin steeds meer geao
cepteerd, hetgeen resulteerde in een snelle opkomst van het alleen wonen en van het
ongehuwd samenwonen. Ook de houding van de mensen met betrekking tot hun
positie in sociale verbanden en tot de persoonlijke invulling van hun eigen leven stond
aan verandering bloot. In tegenstelling tot vroeger werd veel waarde gehecht aan
individuele keuzes, zelfontplooiing en persoonlijke verantwoordelijkheid (Weeda,
1982).
In dit licht valt ook de toenemende onderwijsparticipatie, vooral op hoger niveau,
te plaatsen. Een hogere opleiding biedt immers de mogelijkheid tot zelfontplooiing
en zelfontwikkeling. Steeds meer mensen blijken een opleiding op hoger niveau te
gaan volgen (Baanders e.a., 1989). Wanneer men bedenkt dat studie voor velen het
motief is om het ouderlijk huis te verlaten, is het voorstelbaar dat mensen die een
hogere opleiding gaan volgen zich anders gedragen in de fase van verzelfstandiging
dan mensen met een lagere opleiding.
Het lijkt alleszins relevant enXe moeite waard te bekijken hoe het gedrag bij uit huis
gaan varieert met het opleidingsniveau en of de toegenomen onderwijsparticipatie
op hoger niveau direct verantwoordelijk kan worden geacht voor de verschuivingen
in het patroon van uit huis gaan.

Het opleidingsniveau
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Uit het onderzoek blijkt de hoogte van het opleidingsniveau inderdaad een belangrijke invloed uit te oefenen op de vertrekleeftijd. Naarmate de opleiding die men
genoten heeft, hoger is, is de leeftijd waarop men het ouderlijk huis verlaat lager.
Ditkomt ten eerste doordat het proces voor de mensen met hogere opleiding eerder
op gang begint te komen, en ten tweede doordat het percentage dat op jongere leeftijd vertrekt van aanvang af veel groter is dan bij de lager-opgeleiden.
Ook in de bestemmingskeuze blijken mensen met verscHillend opleidingsniveauzich
van elkaar te onderscheiden. Zowel bii vrouwen als bii mannen ziet men dat door
mensen met een hogere opleiding vaker voor de positie van alleenstaande wordt
gekozen, t e k j l het overgrote deel van de mensen met een lager onderwijsdiploma
ervoor kiest om met een partner te gaan wonen (tabel 2). Op het eerste gezicht lijkt
deze bevinding misschien nogahvoor de hand iiggend. Mensen met een hogere opleidlli'ggaaniimmers op jongere leeftijd uit.huis dan degenen met lagere opleiding en
m b d i e opj6nge;ieeftijd uit huis gaan
kiezen vaker voor aileenwonendan oudere
mensen met verschillende opleidingsniveaus,
gaan, met elkaar vergelijkt, blijken hogerop
==vaker.deentegaanywonen
dan mensen met

alleen

MANNEN
met
partner

met
anderen

alleen

VROUWEN
mei
partner

mei
anderen

22-23

universiteit
hbo
wro/mbo
mavo/lim
24-25

universiteit
hbo
mavo/lbo

I

universiteit
hbo
wolmm
mavo/lbo

Tabel 2. Percentage huisverlaters dal voor bepaalde bestemming kiest, naar opleidingsniveau
en naar opleidingsniveauper vertrekleeftijd

.A

Conclusie
d.

Op grond van deze bevindingen zou geconcludeerd kunnen worden dat de verschuivingen in vertrekleeftijd en bestemmingskeuze kunnen worden toegeschreven aan
de trends in het opleidingsniveau: nu meer mensen een opleiding op hoger niveau
volgen, gaan meer jongeren op jongere leeftijd uit huis en zullen ook meermbnsén
als alleenstaande uit huis gaan. Maar deze conclusie is wat voorbarig. Uit het onderi
zoek blijkt namelijk dat de tendens om op jongere leeftijd uit huis te gaan zich bij
aiie jongeren voordoet, ongeacht het opleidingsniveau. Net zo blijkt L.v'd0$*
voor aiieenwonen bij alle opleidingsgroepen te zijn toegenomen, hoewel-beidgrtrends
*,q: ~+:d-&x!.e~v
zich in sterkere mate voordeden bij de hoogst opgeleiden.
Al met al kunnen we dus niet verder gaan dan te conclud&n dat de on.&&keligggn
op onderwijsgebied een belangciike biidrage hebben geleverd aan de ver&de%i!énne
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at an earlier age than do people with less education, and that the former

.-d to have exerted a strong influence on the tendency of leaving the parental homl
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