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Het allergelukkigst zeggen we te worden van een nieuwe liefde. De eerste baby staat op
nummer twee. ‘Gezondheid’ en ‘gezin’ staan trouw bovenaan bij wat Nederlanders de
belangrijkste dingen in het leven vinden. We wonen graag in paren. Bijna alle volwassenen
hebben dat minstens een tijdlang gedaan, en als het aan de jongeren ligt, gaat dat niet
veranderen ook: 96 procent verwacht later te gaan samenwonen of trouwen. En kinderen
moeten er ook beslist komen – zeker 92 procent denkt ze te gaan krijgen. We vinden massaal
dat je op je familie moet kunnen rekenen.
Wie een aantal recente bevolkingsonderzoeksgegevens op een rij zet, krijgt een tamelijk
conservatief Nederland te zien, dat sterk aan huisje-boompje-beestje gehecht is. Maar wat de
inwoners zouden willen, is niet altijd wat ze krijgen. Bovendien blijkt lang niet alles wat ze
denken werkelijk het geval te zijn. Wensen, ideeën en gevoelens verbinden met cijfers en
andere feiten, gebeurt bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) in
Den Haag, onder meer aan de hand van het grote familie-interviewproject ‘the Netherlands
Kinship Panel Study’, dat in 2002 begon en waaraan ook de Universiteit van Amsterdam en
die van Utrecht en Tilburg meedoen.
De gestage stroom kennis over de inwoners van Nederland die daar nu al jaren uit komt, laat
de grote trends zien, maar nuanceert ze ook, en is soms simpelweg verrassend. Meer
individualisering blijkt bijvoorbeeld juist niet tot meer eenzaamheid te leiden. In tegenstelling
tot wat de meeste mensen denken, was er een eeuw geleden een hoger percentage
kinderloosheid dan nu. Nogal wat clichés kloppen niet: zo beginnen meer vrouwen dan
mannen aan de befaamde ‘tweede leg’, zijn het niet de bejaarden die het grootste risico lopen
eenzaam te worden, en hebben allochtone meisjes minder bezwaar tegen werken als de
kinderen nog heel klein zijn dan autochtone.
1 HUISHOUDENS
Hoe staat Nederland er op het moment dan wel voor? Waar gaat het precies heen met zaken
als de individualisering en de vrouwenemancipatie? Een ding is zeker. De verbanden waarin
we leven worden almaar kleiner. De huishoudens krimpen en krimpen. Broertjes en zusjes
hebben nog maar zelden een heleboel andere broertjes en zusjes. Het echt grote gezin
(minstens acht kinderen) sterft uit, maar zelfs thuis met z’n vieren zijn, is nu heel
uitzonderlijk. Wel groeien kinderen op met meer opa’s en oma’s dan vroeger, omdat die
tegenwoordig veel ouder worden. Gecombineerd met het lage kindertal leidt dat zelfs tot het
doordenkertje dat nu heel wat kleinkinderen meer grootouders hebben dan die grootouders
kleinkinderen bezitten.
Maar met z’n allen een huis delen doen we nauwelijks nog. Helemaal alleen wonen is de
trend. Op dit moment zijn er meer eenpersoonshuishoudens dan gezinnen waar de kinderen
nog thuis wonen: 2,6 miljoen tegenover ruim twee miljoen. Ook het aantal koppels (opnieuw
ruim twee miljoen, de meeste getrouwd) is geringer dan het aantal alleenstaanden. Er zijn
minstens tien (studenten)steden waar ongeveer de helft van de bevolking in zijn of haar eentje
een huishouden voert. In Groningen is het zelfs 58 procent, in de hoofdstad 56. Landelijk gaat
het om meer dan een derde.

Van oudsher blijven rijke vrouwen en arme mannen het vaakst alleen. Dat hoogopgeleide
vrouwen moeilijker aan een echtgenoot komen is bijna een gemeenplaats, maar tegenwoordig
blijven ook hoogopgeleide, carrièregerichte mannen vaker alleen. Pearl Dykstra, tot voor kort
NIDI-onderzoekster, inmiddels hoogleraar empirische sociologie aan de Erasmusuniveristeit
in Rotterdam, wijt dat aan het verlangen van de meeste hedendaagse vrouwen dat hun man
ook eens een bed verschoont of een kind onder de douche zet. Ze hebben niet zo’n zin om als
facilitair bedrijf voor leven en werken van hun echtgenoot op te treden.
Hoe dan ook, van elke vijf vrouwen woont er een alleen, net als van elke zes mannen. Dat
overschot aan alleenstaande vrouwen komt direct voort uit het feit dat ze gemiddeld ouder
worden. Is er dus een overmaat aan eenzame oude vrouwtjes? Letterlijk half Nederland denkt
van wel. Die is ervan overtuigd dat het merendeel van de bejaarden zich eenzaam voelt.
Gelukkig hebben ze ongelijk.
2 EENZAAMHEID
Met eenzaamheid – een behoorlijk taboe-onderwerp – zit het wat ingewikkelder. De kans erop
na je tachtigste is inderdaad aanzienlijk. Maar ook jong zijn is bepaald niet zaligmakend.
Pubers en begin-twintigers lopen net zoveel kans op eenzaamheid als tachtig-plussers. Toch
ligt het grootste risico niet bij hen, maar bij mensen van middelbare leeftijd die geen partner
hebben.
Desgevraagd zegt steevast tien procent van de bevolking zich op het moment eenzaam te
voelen. Al met al heeft een op elke drie Nederlanders in zijn leven een tijdlang last van
eenzaamheid. Meestal na iets ingrijpends: iemand van wie je houdt gaat dood, het werk houdt
op, je voelt je verloren na een verhuizing. Het wordt erger als daar nog iets bij komt: ziekte,
armoe.
Opmerkelijk genoeg lijkt individualisering een positief effect op eenzaamheid te hebben. In
landen met een sterke familietraditie zoals Spanje en Italië zijn de mensen eenzamer dan hier.
De Scandinavische landen, die nog wat verder geïndividualiseerd zijn dan Nederland, kennen
juist de minste eenzaamheid. Volgens sommige onderzoekers zou een verklaring daarvoor
erin kunnen liggen dat mama, opa en tante in het noorden niet zoveel van hun familie
verwachten als in het zuiden. Ze zijn al langer aan dat individualisme gewend.
3 ONDERLINGE HULP
Maar solidair met hun familie voelen de inwoners van Nederland zich wel, en heel belangrijk
vinden ze familie ook. Hoe vaak ze die zien, blijkt deels af te hangen van hoe hoog ze
opgeleid zijn. Lager opgeleiden komen vaker bij elkaar over de vloer, al kan dat ook komen
omdat ze vaker dichter bij elkaar wonen. Maar de lager opgeleiden voelen zich wel degelijk
ook harder geroepen familieleden te steunen.
Intussen is zeggen niet altijd hetzelfde als doen. Vooral mannen spreken fermere taal dan ze
waarmaken. Hulpbehoevende ouders helpen moet, vinden ze bijvoorbeeld. Vrouwen zijn
terughoudender als je ze ernaar vraagt. Maar als het erop aankomt, en die hulp nodig is, doen
ze meer dan de mannen. Ze houden sowieso meer contact. Ook onder allochtonen zijn denken
en doen niet altijd hetzelfde. Bij de Turken en de Marokkanen leeft een grotere verplichting
hun familie bij te staan dan bij autochtonen, precies zoals je zou verwachten. Toch ziet Aat
Liefbroer, hoofd sociale demografie bij het NIDI en hoogleraar aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam, in de onderzoeksdata weinig verschil met wat ze in de praktijk doen.
4 FAMILIEPROBLEMEN & ECHTSCHEIDINGEN

Hoe sterk de banden over het algemeen ook zijn, van een en al happy families is natuurlijk
geen sprake. Een op elke acht Nederlanders voelt zich niet geaccepteerd door z’n familie.
Meestal gaat het dan om onprettige families, waar bijvoorbeeld alcoholisme, incest of ander
geweld speelde. Ook de zwarte schapen – die dat overigens zelf meestal een te negatieve
benaming vinden volgens Aafke Komter, de Utrechtse hoogleraar ‘Vergelijkende studies van
maatschappelijke solidariteit’ die hen onderzocht – hebben fikse problemen. En dat maakt ze
meer de outcast dan misschien voordehandliggender dingen als iemand trouwen die de
familie niet moet, of homoseksueel zijn.
Ook echtscheidingen leveren uiteraard heel wat verstoorde verhoudingen op. Dat pakweg een
op de drie huwelijken ooit strandt, is algemeen bekend. Minder doorgedrongen is dat toch niet
meer dan twaalf procent van alle volwassen Nederlanders een echtscheiding achter de rug
heeft. Niet iedereen is op een huwbare leeftijd, en ‘Liz Taylor zit er acht keer in’ legt Pearl
Dykstra het altijd uit aan haar studenten. Voor kinderen zijn gescheiden ouders ook niet zo
‘normaal’ als je soms zou denken: negen procent maakt voor z’n 21ste mee dat zijn ouders uit
elkaar gaan.
Dat gaat zelden in pais en vree. In de eerste twee jaar na een scheiding zegt 67 procent van de
vrouwen dat het contact met hun ex vijandig is, tegenover 58 procent van de mannen, die het
kennelijk niet altijd doorhebben of het anders voelen dan hun ex-vrouw. Tien jaar na een
scheiding heeft de helft helemaal geen contact meer met elkaar. Maar van de exen met
kinderen gaat na verloop van tijd veertig procent weer harmonieus met elkaar om. Nieuwe
partners hebben een tweeledig effect: ze maken de bestaande contacten prettiger, maar zorgen
ook voor minder contact.
De befaamde ‘tweede leg’ komt, anders dan het cliché wil, meer bij vrouwen voor dan bij
mannen, en sowieso slechts bij drie procent van alle ouders. Het idee dat stiefkinderen en
eenoudergezinnen typisch iets van deze tijd zijn, is een ander misverstand. De oorzaak
verschilt deels wel: vroeger gebeurde het vaker dat een van de ouders stierf, waarna er al dan
niet hertrouwd werd.
5 KINDERLOOSHEID
Ook de gedachte dat de kinderloosheid nu zo hoog is, en zo hard groeit behoeft nuancering.
Dat beeld wordt bepaald door de jaren vijftig en zestig, die een grote uitzondering waren. We
hadden toen het laagste kinderloosheidcijfer uit de hele bekende geschiedenis. Van de
vrouwen die geboren zijn tussen 1960 en 1964 (het jongste bevolkingscohort van wie je mag
aannemen dat er geen kinderen meer komen) is 17 procent kinderloos. Maar bij de vrouwen
die in de eerste decennia van de vorige eeuw werden geboren, ligt dat rond de twintig procent.
In de jaren dertig waren daar ook bezorgde conferenties over. Die laten wel zien dat het
inmiddels geaccepteerder is zonder ‘kinderwens’, zoals het nu heet, door het leven te gaan.
Onderzoekers van toen kwamen tot de conclusie dat de dames die geen kinderen wilden (er
werd indertijd meer aan geboortebeperking gedaan dan wij ons nu realiseren) zelfzuchtige,
neurotische types waren. Nu keurt overigens nog steeds twaalf procent van de Nederlanders
vrijwillige kinderloosheid af (ter vergelijking: in de Scandinavische landen ligt dat rond de
zes procent, in de Zuid-Europese rond de twintig).
De kinderloosheid stijgt inmiddels al tientallen jaren niet erg hard, en ook de
echtscheidingscijfers lijken, na de echte grote golf uit de jaren zeventig en tachtig, nu al een
tijd stabiel. Maar er is wel een kleine kentering gaande. Scheiden wordt, grof gezegd, meer
voor de dommen. Op VMBO’s zijn er meer kinderen met gescheiden ouders dan op VWO’s.
Dykstra heeft nog geen duidelijke verklaring. Weten hoogopgeleiden beter met conflicten om
te gaan? Trouwen ze heel bewust? Is het omdat ze later aan kinderen beginnen?

De hoogopgeleiden stellen de eerste zwangerschap het langst uit, maar later aan een gezin
beginnen gebeurt over de hele linie. Daarom leek het aantal kinderen lange tijd meer naar
beneden te gaan dan het geval was. Cohortcijfers (bijvoorbeeld alle vrouwen geboren tussen
1960 en 1970) zijn niet hetzelfde als periodecijfers (bijvoorbeeld alle kinderen geboren in de
jaren tachtig). Die periodecijfers liepen terug naar 1,7 kind per vrouw, maar uiteindelijk
komen we nu toch uit op 1,9 kind. Dat blijft beneden het ‘vervangingsniveau’, dat op 2,07
kind ligt.
Is het geboortecijfer in Nederland al een kwart eeuw redelijk stabiel, het kindertal is vanaf
1870 wel degelijk gaan dalen. Daar komt de veelbesproken vergrijzing vandaan.
6 VERGRIJZING & DE TOEKOMST
We zitten inmiddels op vijftien procent van de bevolking die ouder is dan 65 – overigens een
lager percentage dan in de rest van Europa: de naoorlogse geboortegolf duurde hier lang. De
top gaan we bereiken in 2038, dan is een kwart van de Nederlanders 65-plus. Waren we een
eeuw geleden met z’n allen gemiddeld nog 28, nu is het 39, en zijn we op weg naar een
gemiddelde leeftijd van 45. Maar met een beetje geluk zijn we ook op weg naar een duurzame
bevolking. Die zou bestaan uit tien miljoen Nederlanders, en als we zo doorgaan bereiken we
dat aantal rond het jaar 2500. Dat duurt nog even, en ver voor die tijd groeien we
waarschijnlijk nog van de huidige 16,5 miljoen inwoners naar 17,5 miljoen.
Hoe de samenleving eruit gaat zien, wat we normaal gaan vinden, is lastiger te voorspellen.
Veranderingen gaan vaak traag, of stellen eigenlijk niet zoveel voor. Neem de homoseksuele
stellen met kinderen. Onder de mannen vind je die nauwelijks, en er zijn ook niet meer dan
2500 lesbische koppels met een of meer kinderen. Alleen dat je voor een kind moet trouwen,
denken we zo langzamerhand niet meer, ook al hebben samenwoners een 2,5 keer zo grote
kans om uit elkaar te gaan als gehuwde stellen. In 2007 werd voor het eerst de helft van alle
eerste kinderen geboren uit niet-getrouwde ouders.
Intussen worden waarden en normen nog altijd in het gezin overgedragen. Ook de verkeerde
of de nare dus, merkt Dykstra daarbij op. Het idee ‘zoals het thuis gaat, hoort het’ lijkt ons
ingebakken te zitten. Kregen je ouders je vroeg, dan zit het erin dat je zelf ook jong aan
kinderen begint. Wie opgroeide met een hoop familie om zich heen -- dikwijls ooms en tantes
over de vloer, veel logeren bij opa en oma -- krijgt de smaak te pakken en begint zelf al jong
aan kinderen en krijgt er meer. Kinderen van gescheiden ouders lopen een veel grotere kans
dat hun huwelijk geen standhoudt. Vaders die de was doen en de stofzuiger hanteren, krijgen
zonen die dat ook doen. Dochters van werkende moeders werken meer uren dan dochters van
moeders die thuis zaten.
7 WERKEN
Alleen werken Nederlandse moeders nog steeds zo weinig. De Nederlandse vrouw blijft
kampioen kleine baantjes. De ‘mamadag’ naast de modieuze ‘papadag’ bestaat niet. En liefst
51,5 procent van de bevolking vindt het maar niks als moeders met kleine kinderen een full
time baan hebben. Cijfers die alleen te vergelijken zijn met het voormalig Oostblok. In
Oekraïne is 59 procent ertegen, maar in bijvoorbeeld Portugal slechts achttien.
De reden voor het vrouwelijke arbeidsconservatisme is volgens Pearl Dykstra waarschijnlijk
dat de bittere noodzaak vaak ontbreekt. Het minimumloon is hier een gezinsloon, gebaseerd
op het idee dat één kostwinner in het levensonderhoud van het hele huisgezin moet kunnen
voorzien. Dat is elders niet zo.
Toch betekent ‘meer werken’ niet ‘minder tijd hebben voor de kinderen’. Het leidt in de
praktijk tot minder vrije tijd. Sinds 1975 is het aantal uren dat ouders aan hun kinderen

besteden juist gestegen, in heel Europa. Met één uitzondering: de hard core kostwinner, de
vader wiens echtgenote thuisblijft. Die is minder tijd aan zijn kinderen gaan besteden.
Inmiddels willen in Nederland alle jongeren later taken gaan delen, zij het de meisjes iets
liever dan de jongens. Opmerkelijk genoeg voelen allochtone meisjes meer voor werken als
ze kinderen hebben dan autochtone. Voor wie bezorgd is over de invloed van allochtonen op
onze samenleving valt te melden dat de verschillen met de autochtone bevolking eigenlijk
alleen maar gestaag afnemen. Nu al bestaat tachtig procent van de hele grote gezinnen uit
(meestal protestantse) autochtone Nederlanders. En bijna de helft van de Marokkaanse
jongeren wil eerst samenwonen en dan pas trouwen.

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut van de KNAW (www.nidi.nl) brengt
zelf het toegankelijke blad Demos uit (www.nidi.knaw.nl/nl/demos). De Netherlands Kinship
Panel Study (NKPS, zie ook www.nkps.nl) heeft tussen 2002 en 2007 in twee rondes bij ruim
9500 mensen gegevens verzameld over familieverbanden in Nederland. Dat gebeurt met
behulp van vragenlijsten en (diepte-)interviews. Naast een hoofdrespondent uit een
huishouden doen voor zover aanwezig ook diens partner, een willekeurig gekozen broer of
zus, een willekeurig gekozen vader of moeder, en maximaal twee willekeurig gekozen
kinderen van 15 jaar en ouder mee aan het onderzoek. Om betrouwbare vergelijkingen te
kunnen maken tussen autochtonen en allochtonen is er een extra steekproef getrokken uit vier
grote migrantengroepen (Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen). Bovendien is in de
opzet van het NKPS aangesloten bij soortgelijke onderzoeken in andere landen, zodat
internationale verschillen en overeenkomsten gemakkelijker zichtbaar worden. Nu net is de
subsidie toegezegd voor een derde onderzoeksronde, waarin men de familieleden in de
databank opnieuw wil ondervragen en zo dus blijven volgen in de tijd.

