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De huishoudenssituatie van
niet (meer) gehuwde ouderen

\

Hama van Solinge *
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Het aueenwonen onder ouderen is in korte tijd sterk toegenomen. Vormde
in 1960 18%van de ouderen boven de 65 jaar een eenpersoonshuishouden,
in 1990 was dat al 31%. Niet alleen procentueel gezien is er sprake van toename, ook in absolute zin groeit het aantal aileenwonende ouderen opziew
barend. Deze trend heeft de belangstelling van politiek en beleid getrokken.
De huishoudenssituatie van ouderen blijkt namelijk een belangrijke rol te
spelen bij de vraag naar en het gebruik van collectieve zorgvoorzieningen.
Ouderen zonder huisgenoten maken meer gebruik van zorgvoorneningen,al
dan niet als aanvulling op informele hulp van personen buiten het huishow
den (Huijsman, 1990; Voilering, 1991). In dit artikel zal worden ingegaan
op de huishoudenssituatie van onderen (65-plussers) en op factoren die van
invloed zijn op verschillen in hun huishoudenssituatie. Er zal speciale aartdacht worden besteed aan de situatie van niet (meer) gehuwde ouderen. Dit
zijn de nooit-gehuwde, de gescheiden en de verweduwde ouderen. Centraal
staat de vraag welke factoren een rol spelen bij de verklaring van het al dan
niet deenwonen door niet (meer) gehuwde ouderen.
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Ontwikkeiingen

In de na-oorlogse periode zien we onder ouderen een sterke opkomst van het zelfstandig aileen wonen (Nollen-Dijcks, 1989). Deze ontwikkehg heeft zich overigens
ook m de ons omnngende landen voorgedaan (KeiIman, 1987). Volgens sommige
auteurs kunnen de veranderingen in demografisch gedrag die aan deze ontwikkelingen ten grondslag liggen, worden gezien als een afspiegeling van verandenngen in normen en waarden in de westerse samenleving,waarbij in toenemende mate belang wordt
gehecht aan realiseringvan individueledoelen (Lesthaeghe, 1983; Lesthaeghe en Mee
kers, 1986). Dit manifesteerde zich onder andere in een 'nuclearization' van huishoudens (Kobrin, 1976) of 'gezinsindividualisering' (Kooy, 1977).Niet-gezinsleden, zoals
ouders, ongehuwde broers en zusters en huispersoneel, verdwijnen geleidelijk uit de
gezinshuishoudens.
Zoals blijkt uit tabel 1 zijn deze ontwikkelingen sterk van invloed geweest op de huishoudenssituatie van niet (meer) gehuwde ouderen. We zien een opvallend sterke toe
name van het aandeel ouderen dat alleen woont en een opmerkelijke daldg van het
aandeel ouderen dat woont met anderen, als hoofd van een huishouden of alsliú.,M~t I
name het samenwonen met verwanten (zoals bij voorbeeld samenwonende b~oe~s'en
zusters en ouderen die inwonen bij één van de kinderen) heeft,mib6tekenis&%hoetf
Ook het verschijnsel dat ouderen als personeel deel u i t m a k e n ~ ~ v a n , e e n , ~ h ~ ~x. ;
komt men in 1990 niet meer tegen.
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De achtergr J , ituatie van nooit-ge den is anders. Deze groep heeft op een heel
ander moment (zowel historisch gezien, als in de levensloop) een keuze moeten maken
tussen het blijven of gaan voeren van een eigen huishouden of het gaan of blijven deel
uitmaken van een huishouden van anderen. Tot de Tweede Wereldoorlog was het
voor personen die niet trouwden niet gebruikelijk om een eigen huishouden te stichten (Van Emde Boas en De Jong Gierveld, 1976; Franssen en Van Heezik, 1987).
Mede door het ontbreken van geschikte en betaalbare woonruimte bleven ongehuwden vaak tot op hoge leeftijd deel uitmaken van het ouderlijk huishouden. Veelal werd
na het overlijden van de ouders het huishouden voortgezet met andere ongehuwde
verwanten. Op grond van het bovenstaande verwachten we dat alleenwonen relatief
meer voorkomt bij ooit-gehuwden. Wanneer er sprake is van wonen met anderen,
verwachten we bij beide groepen een ander patroon. Ooit-gehuwden zullen vooral
met kinderen wonen, terwijl nooit-gehuwden vooral met verwanten (anders dan kinderen) wonen (hypothese 1).
Uit opinie-onderzoek komt naar voren dat ouderen grote waarde hechten aan privacy en zelfstandigheid. Het zelfstandigwonen en onafhankelijk zijn van kinderen wordt
als meest wenselijk ervaren, zowel voor ouderen in het algemeen als voor zichzelf
@ay, 1985; Interview, 1992; Van den Brekel en Moors, 1992). Het ligt voor de hand
dat ouderen d e n trachten hun zelfstandigheid zo lang mogelijk te handhaven. in
hoeverre men in staat is deze doelstelling daadwerkelijk te realiseren wordt in hoge
mate bepaald door de grenzen gesteld door maatschappelijke en individuele beperkingen (restricties)en is afhankelijk van de hulpbronnen (resources)die de oudere ter
beschikking staan.
Gezien de traditionele rolverdeling in het gezin, waarbij mannen verantwoordelijkzijn
voor de inkomensverwerving en vrouwen voor huishoudelijke arbeid en mgarbeid,
veronderstellen we dat de huidige generatie oudere mannen slechter is toegerust voor
het zelfstandigvoeren van een eigen huishouden als alleenstaande dan vrouwen. Mannen zullen eerder kiezen voor het opgeven van het alleenwonen, bijvoorbeeld door
opname in een verzorgingshuis of het intrekken bij één van de kinderen. Daarbij hebben mannen betere mogelijkheden om het alleenwonen op te heffen door het aangaan
van een nieuwe relatie. De huwelijksmarkt voor ouderen kent voor vrouwen veel sterkere restricties dan voor mannen. in de periode '85-'89 bijvoorbeeld waren de hertrouwkansen van mannen ca. acht maal hoger dan die voor vrouwen. Op grond hiervan verwachten we dan ook een geringer aandeel alleenwonenden onder verweduwde
en gescheiden mannen dan onder verweduwde en gescheiden vrouwen (hypothese 2).
Het beschikken over voldoende fmanciele hulpbronnen is een voorwaarde voör het
voeren van een eigen huishouding als alleenstaande. Ondermek in onder mdere-de
Verenigde Staten en Duitsland laat zien dat er een relatie bestaat tussen de h o o p
van het inkomen en alleenwonen (Carlinq, 1975; Michael, 1980; G o l d d Ü d e ~ &
Jones, 1989; B6rsch-Supan, 1991). Nederland onderscheidt zich i n i e k Q é ' I Z i a ~

wonen. Hoe groter het tekort aan verz~gingsplaatsenhoe
wonen (hypothese 4).
Beslissingen omtrent het voortzetten dan wel het opgeven vzin h v m van m
standige huishouding, door bijvoorbeeld opname in het huishouden van &n van
kinderen, vinden plaats in een normatieve context die vool specifieke sub-groepen
de Nederlandse samenleving verschillend van aard kan zijn. In sommige regio",
de Achterhoek, Twente en in het gebied tussen de grote rivieren komen wc
kelijk hoge percentages met of bij kinderen wonende ouderen tegen (Van Soluige en
Esveldt, 1992). Dit regionale patroon van samenwonen met verwanten is niet nieuw,
maar werd reeds me& dan twee eeuwen terug aangetroffen (Kooy, 1959; Verduin,
1985). Op grond hiervan is het gerechtvaardigd om van een traditie te spreken. Ouderen die wonen in een gebig waar het samenwonen tussen generaties (volwassenen)
meer voorkomt, kiezen welìicht meer voor het samenwonen met één van de kinderen.
In deze streken is de kans op deenwonen geringer (hypothese 5).

Data en methotje
De gegevens voor dit oqderzoeklzijn ontleend aan het door het CBS uitgivoerde
Woning Behoeften Ondenoek (WBO)19891'90.De totale ~fkkproefbestaat uit 54.000
(pnv6)huishoudens. Voor onze studie selecteerdenwe i?iie niet (meer) gehuwde.oude
ren voor wie alle relevante gegevens aanwezig waren. De deelsteekproef bestond uit
3499 niet (meer) gehuwde ouderen. Van deze ouderen zijn, naast sociaal-demografi&e ba+gegeveps, ook gegevens bekend over onder andere de hoogte van het inkomenen inkomensbronnen, omvang en samenstellingvan het huishouden, woonplaats
en verhuisgedrag. Tevens is van iedere oudere bekend met weke andere personen
hij@jthet hgshouden deelt. Aan de data-set is een variabele toegevoegd &e inzicht
geeft iahet.tekort of overschot aan capaciteit (per 1000 gwoners van 65jaar en ouder)
in,vea>leg&kn in de regio waar de oudere woont. Voor de constructie van deze
variabele is gebndc gemaakt van gegevens ontleend aan Relou (1987, pag. 57). Bij de
emp&&he.an~yse is gebruik gemaakt van logit-analyse ter verklaring van het al dan
niet alleen wonen door niet(mee$,ge&wde ouderen l.
s
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in an%e landen, zoals Canada, Engeland en Italië komt het wonen met of bij kinal., 1987; Wolf en Pinneili, 1989). Het ligt voor de hand dat het bij de jonge
ren vooral gaat om kinderen die het ouderlijk huis nog niet hebben verlaten.
wezigheid van een relatief groot aandeel hoogbejaarden dat met kinderen
, is minder eenduidig. In bovengenoemde studies wordt gesuggereerd dat dit
vendheid die ouderen er in toenemende mate toe kan brengen het zelfstandig voeren
van een huishouden op te geven, bijvoorbeeld om met kinderen te gaan wonen.
Tabel 2 Huishoudenssituatie van zelfstandig wonende niet (meer) gehuwde ouderen
(percentages)
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hypothese verondersteld
oon het resultaat is van eea
aan huishoudeliike vaar
id bij oudere mannen in w
tie met betere kansen op de huwelijks- en relatiemarkt op oudere leeftijd. Dit laatste
vinden we ook in onze steekproef terug. Aanzienlijk meer niet (meer) gehuwde mannen (11%) dan vrouwen (2%) leven met een vaste levenspartner.
l

Muitivariate analyse
De eerste conclusie die getroiticen Kan worden uit tabel 3 is
ultaten van de
multivariate analyse mei betrekking tot de opgenomen demografische variabelen min
of meer in overeenstemming zijn met de bevindingen van de beschrijvende analyse.
Vrouwen wonen vaker aileen dan mannen en nooit-gehuwden wonen minder vaak
alleen dan verweduwden. Ouderen in de jongste leeftijdsgroep wonen significant minder aileen dan ouderen in de referentiegroep (85-plussers).
Uit onze analyse komt naar voren dat, in tegenstelling tot wat is geformuleerd in hypothese 3, ook in Nederland inkomen een effect heeft op alleenwonen. Aanvankelijk
veronderstelden we dat, mede door de mogelijkheid om gebruik te maken van de Wet
Tabel 3 Resultaten van de logitanalyse ter verklaring van de kans dat een niet meer
gehuwde oudere alleen woont.

f,

+$$Z
=?fa

-+m
p;?

i

U.

--.
,:

op de Individuele Huursubsidie, ouderen min of meer dezelfde mogelijkheden hebben om zelfstandig alleen te wonen. Dit blijkt echter niet op te gaan.
Oudereri in de hogere inkomensgroepen wonen significant meer alleen dan ouderen
r dat ouderen in
in de laagste inkomensgroepen. Een mogelijke verklaring h k ~ 0 0 is
een betere financiële positie zich bij het optreden van gezondheidsbeperkingenlanger
kunnen permitteren om zelfstandig te wonen, omdat zij meer mogelijkheden hebben
om zich met privé-zorg te omringen. Een andere verklaring hangt samen met de zogenaamde vermogenstoets die in verzorgingshuizen wordt toegepast. Bij verblijf in een
verzorgingshuis wordt een eigen bijdrage gevraagd waarvan de hoogte afhankelijk is
van inkomen en vermogen. Voor ouderen met een (groot) vermogen of een eigen huis
is het dus financieel onaantrekkeiijk om naar een verzorgingshuis te gaan, omdat zij
dan snel interen op hun vermogen in. Voor ouderen (en hun erfgenamen) kan dit een
overweging zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Deze hypothese is
door Greene en Ondrich (1990) getest voor de Amerikaanse situatie. Uit hun onderzoek biijkt dat ouderen met een eigen huis signif~cantvaker alleen wonen dan oude
ren in een huurhuis. Ook is de kans op instituutsopnamegeringer bij huiseigenaren.
Naast demografische en economische variabelen zijn in het model twee omgevingsfactoren opgenomen, waarvan verwacht wordt dat ze van invloed zijn op de keuze
voor al dan niet aiieen wonen. Uit de analyse blijkt dat, in overeenstemmingmet wat
is verondersteld in hypothese 4, de kans op alleenwonen groter is in regio's waar een
gebrek aan plaatsen in verpleeghuizen isiDit kan worden opgevat als een gebrek aan
keuzeruimte in regio's met een capaciteitstekort. In de betreffende regio's wonen ouderen, wellicht noodgedwongen, langer zelfstandig al dan niet met hulp van gezinsverzorging of familie. Knol (1989) komt in een studie naar de samenhang tussen intramurale verzorgingscapaciteiten gebruik in een aantal Friese gemeenten tot een vergelijkbare conclusie. In gemeenten met een geringe intramurale capaciteit wonen meer
ouderen alleen. Uit tabel 3 biijkt eveneens dat het wonen in een omgeving waarin het
samenwonen tussen generaties een gewoner verschijnsel is, voor ouderen de kans verkleint om alleen te wonen (hypothese 5).

Conclusie
In de na-oorlogse periode is er veel veranderd in de huishoudenssituatievan ouderen
in het algemeen, en niet (meer) gehuwde ouderen in het bijzonder. Hierbij is vobral
de sterke stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens opvallend. Een toenemerra
aandeel niet (meer) gehuwden voert een zelfstandige huishouding als alleenstaande.
Deze trend die, zoals blijkt uit de resultaten van opinieonderzoek, goed aa4slui_t'$ij
de wensen van de ouderen zelf,is mede het resultaat van een overheid
op het voorkomen van instituutsopnamedoor het s a u l e r
iijk zelfstandig wonen. De sterke groei van het aantal alleenwonende oua4&tarl
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vrouwen. Nooit-gehuwden wonen rdatiefhet minst vaak aken, zij worien, vmraJ m
verwanten. Personen in de jongste W t i j d w p e n w m n ook mindw vaak a h
Ook economische kenmerken van oudaoi zijn van invbcd op de kans op ~
m
oen. Deze is groter voor huiseigenaren m voor p;iaaun m& hogu.i n k o m .
Kenmerken van de omgeving waarin de oudere w m t blijken tenslotte m w n s van
invloed op de kans op alleenwonen. h e is grotex in regio's met een gebmk aan capaciteit in verpleeghuizen, en kleiner m regio's waar traditioneelml samenwoning €USsen ouders en kinderen voorkomt.
Wat betekent dit nu voor de toekomst? Zal het aandeel alieenwonende ouderen toenemen, of juist niet? Voor zover een gebrek aan huishoudelijke vaardigheden mrestrictie vormt voor het voeren van een zelfstandige huishouding, zullen in de toekomst
minder mannen hier last van hebben. Dit zou kunnen leiden tot een stijging van het
aandeel alleenwonende mannen, maar weiiicht niet tot een stijging van de zorgbehoefte. De toekomstige generatie ouderen heeft een betere inkomenspositie dan de
huidige, waardoor men over het algemeen meer en langer aiieen zal kunnen wonen.
De consequentiehiervan voor de vraag naar collectieve zorgvoorzieningenis niet eenduidig, aangezien het eveneens de ouderen in betere fmanciële situatie zijn die meer
gebruik van privé hulp maken (Vollering, 1991). Momenteel woont een relatief groot
aandeel van de hoogbejaar\den met of bij kinderen. Een extrapolatie van deze gegevens naar de toekomst, levert echter een te rooskleurig beeld op. Het wonen met kinderen is in de afgelopen decennia in aiie leeftijdsgroepen,maar zeker ook in de oudste leeftijdsgroep sterk afgenomen. Het is derhalve niet realistisch te veronderstellen
dat van de toekomstige ouderen een substantieel deel met kinderen woont. Eenzelfde argumentatie geldt voor normatieve context. Ook in streken waar samenwonen
tussen generaties volwassenen meer voorkomt, neemt het wonen met of bij kinderen
sterk af. Het aanbod aan intramurale zorgvoorzieningenin de regio, dat van invloed
is op het aandeel ouderen dat alleen woont, zal in toekomst eerder krapper dan ruimer worden. Dit kan betekenen dat ouderen meer en langer alleenwonen. Onder hen
is weiiicht een groep die naar alternatieve vemrgingsarrangementen zal uitzien, wals
bijvoorbeeld groepswonen voor ouderen. Momenteelis maar een zeer klein deel ouderen hierin geiinteressewd(Van den Brekel en Moors, 1992). De toekomstige ouderen,
die meer ervaring met leefvormen anders dan het gezin hebben, d e n weilicht meer
l
animo voor dergelijke woonvormen tonen.
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1.Zie Fox (1984)voor een handzame inleidingin het gebmik van 10git-analyse.
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rticle focuses on the historica1 change and the determinants of variation in
arrangements of the elderly in the Netherlands. Special attention is paid to
ie household structure of unmarried elderly persons. The main issue concerns
hich factors play a role in explaining whether or not unmarried elderly persons
ie alone. The results of a study on the living arrangements of the elderly in the
390s are described. The data used for this study are d r a w from the 1989190 Houng Demand Survey (WBO) carried out by the Netherlands Central Bureau of
atistics (NCBS). The sample contains approximately 54,000 Dutch households.

:-a.

w

k
L'

mres-

mst
het
bede
ien.
enleer
oot
ge&,~dlen
elfien
ren
>ed
uilen
)als
deen,
eer

u i s g w vanjongeren Veranderingen s i d 1950. In: Huishoudstudies. 1992, 111 pp. 14-21.
rational householdr in a conremporary
In: Intmational Joumal of Aging and
.
-perspectiw.
Human &velop&xt. 1987,25/2, pp. 147-166.
Börsch-Supan, A., The choice ofliving arrungemmss in Germany. Poperpreparedfor the Europeanpopulatwn
Cmferenc@. Paris 21-25 OctdiRr 1991.
Brekel. H. van den en H. Moors, Opvattimen
- In: Bevol.
. over de positie m ouderen en aspecten van vergnjiing.
n, 199213.pp. 51L76.
Detewninants of Household Headship. In: Joumal of Mamiage and the Fainüy. 1975, 3711, pp.

CBS, Huwelijk- en hertrouwtafels. 1978, Den Haag: Centraal Bureauvoor de Statistiek.
Dale, A., M. Evandrou en S. Arber, ïhe howhold struchrre of the elderly population in Brittoin. In: Ageing
and Society. 1987,7, pp. 37-56.
Day, A.T., 'We con monoge'expectations obout core ond varieties of family support omongpersons 75 years of
uge andover. 1985, Melbourne: Institute of Family Studies.
Doty, P.J., The oldest oldond the we of insfifutionallong-tem carefrom M infemationalper~pective~
In: R.M.
Suzman et al ( e h ) The oldest old. 1992. New YorWûxîord: Oxîord University Press.
Fox, J., Lineair statisticalmodelsand relatedmethodr with application to socialsci~ce.1984, New York: John
Wiley and Som.
Franssen, A. en N. van Hemik, ûngehuwdbestaan:ongehuwde vrouwen in (iejaren viUlig. 1987, Amsterdam: SUA.
Goldscheider, C. en M.B. Jones, Living arrangements among the olderpopulation: conslrainfs,preferences mui
power. In: Goldscheider, E.K. and C. Goldscheider (ed.) Etnicity and the New Family Demography: Living
arrangements and intergenerational fmannalílows, 1989. BoulderlSan Fransisco: W e s ~ e wPress, pp. 75-92.
Greene, V.L. en 1.1. Ondrich, Risk Factors for Nursing Home Admission and Exits: o Discrete-Time Hazard
Functon Approach. In: The Journal of Gerontology. 1990, Vol. 5, no. 6, pp. 250-258.
Huijsman, R., Model van voorzieningen voor ouderen. 1990, Dissertatie Rijksuniversiteit Limburg.
InteMew, Opinie-onderzoek ouderen. 1992, Amsterdam: Bureau Interview.
Jong Gierveld de, J., A. Liefbroer and E. Beekink, The effect ofparentol resources onpattems of leoving home
omong young &lts in the NetherlondF. In: European Sociological Review. 1991,711, pp. 55-71,
Keilman, N.W., Recent trendr infàmily and homehold composition in Europe. In: European J o d of Population. 1992,3134,pp. 297-325.
Knol, H.R., Lokale achtergronden van vraag en aanbod van verzorgingstehuizen. In: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 1989120,pp. 189-195.
Kobrin, F.E., The primary individual and the family.. changes in living arrangements in lhe United Slates since
1940. In: Joumal of Mamage and the Family. 1976,38R, pp. 233-239.
Kooy, G.A., Oude samenwoning op het nieuwe platteland. 1959, W.Van G o m .
Kooy, G.A., Het modem-westersgezin. 1977, Deventer: Van Loghum Slaterus.
Lesthaeghe,R., A century of demographic and culhrral change in WesternEurope: an exploratwn oJunderlymg
dimensions, In: Population and Development Review. 1983,9, pp. 411435.
Lesthaeghe,R. en D. Meekers, Value change and the dimensions of fmilialism in rhe Europem Community. In:
~uropeänJoumal of Population. 1986,2, pp. 225-268.
Michael, R.T., V.R. Fuchs en S.R. h t t , Changes in theproptnsity to bve aIone: 1950-1976.In: In:ography,
1980. 1711. m. 39-53.

king en &.

199212,pp. 67-91.

.-..

*

>

-p%?:
'%
m

,

c

?

&

