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Demografische levensloop van babyboomers: terugblik en perspectief
Jacques van Maarseveen1) en Carel Harmsen
In demografisch opzicht is de naoorlogse geboortegolf een
opvallend verschijnsel in de dalende reeks geboortecijfers
vanaf 1870. Deze daling is een kenmerk van de Eerste
Demografische Transitie. Rond 1965 vond een Tweede
Demografische Transitie plaats waarbij het gangbare standaardlevensloopmodel (als jonge man/vrouw thuis wonen
tot het huwelijk, trouwen en kinderen krijgen) wordt vervangen door het keuzelevensloopmodel (jong zelfstandig
wonen, ongehuwd of gehuwd samenwonen met partner en
op latere leeftijd kinderen krijgen of kinderloos blijven). Toch
is deze cesuur rond 1965 minder scherp als de levensloop
van de babyboomgeneratie (1945–1954) nader wordt
onderzocht. Eerder is sprake van een vloeiende overgang
waarbij het keuzelevensloopmodel eerst bij de generatie
van de jaren zestig volledig tot ontwikkeling komt.

1.

Inleiding

In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog kende
Nederland een sterke geboortegolf. Personen die toen zijn
geboren, ook wel ‘babyboomers’ genoemd, staan, nu de
eersten van hen met pensioen gaan, volop in de belangstelling. En dit beslist niet altijd in positieve zin. Volgens publiciste Heleen Crul worden ze ten onrechte nogal eens door
politici en media neergezet als ‘tijdbommen’ en ‘potverterende, asociale levensgenieters die de AOW en het pensioen van jongeren opeten en de gezondheidszorg in de
nabije toekomst onbetaalbaar maken’ (Crul 2010a en b,
2011).
Deze stevige kritische geluiden dateren vooral van het laatste decennium. Soms is zelfs sprake van ‘babyboom
bashing’. Babyboomers worden als een verwende en
opstandige generatie gezien. Ze zouden, nu ze met pensioen gaan, verantwoordelijk zijn voor een treurige maatschappelijke erfenis: mislukte onderwijshervormingen, een
stukgelopen multiculturele samenleving, onbetaalbare sociale voorzieningen, een tot decadentie neigende vrije seksu1)
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ele moraal en veiligstelling van de welvaart voor zichzelf ten
koste van de jongere generaties (Fortuyn, 2002; Van Gessel
en Van Liempt, 2010). Dit beeld hangt vooral samen met de
jaren zestig. Vanaf de ‘sixties’ namen babyboomers deel
aan de groeiende welvaart, waarbij menige babyboomer in
verzet kwam tegen de bestaande maatschappelijke orde en
als hippie meedeed met de ‘flower power’ cultuur van die
jaren. Dit verzet richtte zich ook tegen het toen gangbare
standaardlevensloopmodel: na school werken, thuis blijven
wonen, trouwen vanuit huis en kinderen krijgen, en als
getrouwde vrouw gedwongen je baan opzeggen terwijl je
man de kost verdiende. Babyboomers weken hiervan af met
eigen keuzes. Op jongere leeftijd verlieten zij het ouderlijk
huis en gingen ze zelfstandig wonen, al dan niet met een
partner. Vooral jonge vrouwen wezen het kostwinnersmodel
af en namen actief deel aan de emancipatiestrijd. Dankzij
de uitvinding van de pil wilden zij ‘baas in eigen buik’ zijn.
Verzet was er ook tegen de sterk verzuilde maatschappij
waarin ze waren opgegroeid en die geleidelijk een meer
geseculariseerd karakter begon te krijgen. Een keuzelevensloop werd de trend. Tot zover het gangbare beeld.
Bij studies op dit gebied worden verschillende generaties
onderscheiden: de stille generatie (1930–1939), de babyboomers (1940–1955/’60) en de generatie 1955/’56–1970
(vanwege de minder goede kansen op de arbeidsmarkt ook
wel de verloren generatie genoemd). Uit deze onderscheiding blijkt dat generaties elkaar overlappen in de tijd. Bij
babyboomers gaat het bij deze studies vaak over het gedrag
van de naoorlogse geboortegolf als protestgeneratie, een
gedrag dat zich niet beperkte tot deze geboortepiek maar
zich ook uitstrekte tot personen die vlak voor of na deze piek
zijn geboren (De Graaf en Steenhof, 2006; Van Dijk, 2010).
Onze invalshoek is de demografische levensloop van babyboomers: de generatie 1945–1954, de jaren met de grootste geboorteaantallen, de demografische kern. Deze scherp
omlijnde afbakening biedt de mogelijkheid om de verschillen op te sporen met de eveneens scherp omlijnde generaties voor en na hen, te weten die van de vooroorlogse generatie 1930–1939 en de generatie 1960–1969. In 2010 waren
de babyboomers tussen de 56 en 65 jaar. De vraag die we
centraal stellen is welke veranderingen zich voordeden in
de demografische levensloop van de babyboomgeneratie
en of deze generatie in demografisch opzicht verschilt van
de genoemde generaties voor en na hen. De demografische
levensloop heeft betrekking op de verschillende – veelal
opeenvolgende – posities die personen in hun leven innemen: kind, volwassene, bejaarde, maar ook alleenstaand,
partner met of zonder kinderen, werknemer, zelfstandige,
gepensioneerde enzovoort (Engelen, 2009; Liefbroer en
Dykstra, 2000). We beperken ons in deze bijdrage over de
generatie babyboomers tot de sociaaldemografische kenmerken als vruchtbaarheid, huwelijk, alleenstaand en dergelijke. Sociaaleconomische kenmerken als werknemer of
zelfstandige blijven buiten beschouwing.
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Rond 1965 vond, volgens Lesthaege en Van de Kaa, een
keerpunt plaats in de algemene demografische ontwikkeling van de westerse landen (Lesthaeghe en Van de Kaa,
1986; Lesthaeghe en Surkyn, 2006; Van de Kaa, 1988). Er
kwam een einde aan de zogenaamde Eerste Demografische
Transitie. Deze begon ongeveer in 1870 en werd vooral
gekenmerkt door daling van de geboorte- en sterftecijfers.
Tevens was sprake van stijging van het percentage huwelijken, daling van de huwelijksleeftijd, geringe echtscheidingsfrequentie, een hoog percentage personen dat na verlies
van echtgeno(o)t(e) hertrouwde, daling van huwelijksvruchtbaarheid op oudere leeftijd en lage kinderloosheid bij
getrouwde echtparen. Voorop stond tot de jaren zestig van
de vorige eeuw de zorg voor basisbehoeften: inkomen,
werk, gezondheid, huisvesting, onderwijs en sociale zekerheid, die gebaseerd was op solidariteit in een verzuilde
maatschappij met sterke normatieve regulering door staat
en kerk. De samenleving was gebaseerd op het gezinsmodel met gescheiden rollen voor man en vrouw. Aan deze
traditionele vorm van samenleven kwam een einde in de
jaren zestig met de zogenaamde Tweede Demografische
Transitie, met kenmerken als uitstel van huwelijk, later kinderen krijgen, verdere daling van de vruchtbaarheid, ongehuwd samenwonen alsook een stijging van het aantal eenoudergezinnen, alleenstaanden, echtscheidingen en
buitenechtelijke geboorten (Lesthaeghe, ca. 2005).
In hoeverre nu zien we bij babyboomers kenmerken van
deze tweede transitie? Mogen we bij hen, gezien hun gangbare typering als protestgeneratie, in demografisch opzicht
een breuk met het verleden verwachten? We gaan dit na
voor demografische variabelen zoals levensverwachting,
huwelijksluiting, echtscheiding en kindertal. Ook onderzoeken we de samenlevingsvormen waarvan babyboomers in
de loop van de tijd deel uitmaakten. Wat weten we van hen
in dit opzicht? Welke positie hadden ze op jonge leeftijd in
het huishouden, welke samenlevingsvorm kozen ze zelf en
hebben zij nu nog? In het bijzonder gaan we na of ze, wat
betreft hun samenlevingsvorm, een keuzelevensloop hebben gevolgd in plaats van de vroegere standaardlevensloop.
Waar mogelijk is ons onderzoek gebaseerd op vergelijkend
cohortonderzoek dat primair stoelt op integrale bevolkingsgegevens. Dit in tegenstelling tot de andere studies op dit
gebied, die meestal zijn gebaseerd op steekproefonderzoek. Bij cohortonderzoek speelt behalve het cohort ook de
leeftijd en de periode (de tijd waarin gebeurtenissen plaatsvinden) een rol, aangeduid met ‘age-period-cohort’-analyse
(Van den Broek et al., 2010). Wij vergelijken in dit cohort
onderzoek de zojuist genoemde generaties ofwel op een
zelfde tijdstip ofwel voor een zelfde leeftijdscategorie in de
levensloop (bijv. 30–39 of 40–49 jaar) voor een zelfde
gebeurtenis (bijv. huwelijk). Een enkele keer zijn periodecijfers gebruikt als geen cohortgegevens beschikbaar waren.
Voorts is een bepaalde geboortegeneratie (bijvoorbeeld
babyboomers) soms voor een demografische gebeurtenis
(bijvoorbeeld levensverwachting) getypeerd met het middelste geboortejaar van deze generatie (bijvoorbeeld baby
boomers met 1950), waarbij de veranderingen van deze
gebeurtenis in de levensloop in kaart worden gebracht en
vergeleken met die van andere geboortegeneraties (bijvoorbeeld 1935 en 1965).
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Opgemerkt zij nog dat we bij ons onderzoek van verschillende statistische bronnen gebruik hebben gemaakt: bevolkingsstatistiek, volkstellingen, huishoudenstatistiek en
enquêtes van het CBS. Het gaat hierbij voornamelijk om
dwarsdoorsneden met gegevens op een bepaald tijdstip.
Verder maken we voor de algemene schets gebruik van de
cohortdata van het steekproefonderzoek Gezinsvorming
van het CBS.
Eerst staan we stil bij de meer algemene demografische
aspecten. Daarna gaan we, onder meer aan de hand van
informatie over de plaats in het huishouden, na in welke
samenlevingsvorm babyboomers in de loop der tijd leefden. Aan de hand van prognosegegevens beschrijven we
welke demografische ontwikkelingen voor deze generatie
kunnen worden verwacht. Ten slotte blikken we in een
nabeschouwing terug op de voornaamste onderzoeksbevindingen.

2.

Algemene demografische schets

Geboorte en vruchtbaarheid
Vanaf eind jaren zeventig van de negentiende eeuw daalde
in Nederland het geboorte- en sterftecijfer. De huwelijksgeneigdheid nam toe en de leeftijd waarop men trouwde daalde. Deze opvallende demografische veranderingen, die zich
ook in andere Europese landen voordeden, staan bekend
als de Eerste Demografische Transitie. Van grote invloed
was de daling van kinder- en zuigelingensterfte alsook de
geleidelijke toepassing van geboortebeperking (gepropageerd door het neomalthusianisme) en de overgang van de
familiale productiewijze, ondersteund door een ruim kindertal, naar extra-familiale en industriële productiewijze zonder
kinderarbeid (Lesthaeghe en Van de Kaa, 1986; Engelen,
2003). Zo was het aantal geboorten per duizend inwoners in
Nederland vanaf 1877 gedaald van 37 tot 21 vlak voor 1940.
Direct na de Tweede Wereldoorlog deed zich een geboortegolf voor. In 1945–1954 bedroeg het totaal aantal geboorten
2,39 miljoen, waarvan een derde plaatsvond in de topjaren
1946–1948. Toen werden gemiddeld 266 duizend baby’s
per jaar geboren. In de jaren zeventig liep het aantal geboorten sterk terug.
Eenzelfde ontwikkeling is zichtbaar in het totaal vruchtbaarheidscijfer, een cijfer dat bij benadering het gemiddeld aantal kinderen per vrouw weergeeft. Medio jaren vijftig bereikte
dit cijfer weer het vooroorlogse niveau van ongeveer 3,
waarna het vanaf 1965 scherp daalde en vanaf begin jaren
zeventig schommelde tussen 1,5 en 1,8 (grafiek 1).
De sterke stijging en daling van het vruchtbaarheidscijfer
had meerdere oorzaken, zoals de toename van het aantal
huwelijken rond het begin van de Tweede Wereldoorlog, het
krijgen van kinderen op jongere leeftijd direct na de oorlog,
en jaren later een inhaaleffect onder al wat oudere vrouwen
die eerst hadden gestudeerd en enkele jaren gewerkt. De
achterliggende factoren waren de introductie van de anticonceptiepil, de toenemende welvaart, emancipatie, secularisatie en individualisering.
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De veranderingen verlopen geleidelijker wanneer wordt
gekeken naar de vruchtbaarheidscijfers van geboortecohorten (Engelen, 2003; De Graaf, 2007). Dit komt duidelijk tot
uitdrukking als we het vruchtbaarheidscijfer van de vrouwelijke babyboomers geboren in 1950 vergelijken met die van
vrouwen uit 1935 en 1965. Bij vrouwen uit 1935 bedraagt
het gemiddeld aantal kinderen per vrouw nog 2,5, tegen 1,9
in 1950 en circa 1,8 in 1965 (grafiek 2). Deze daling van het
vruchtbaarheidscijfer is mede beïnvloed door het feit dat bij
de naoorlogse generaties een toenemend aantal vrouwen
geen kinderen kreeg, een van de kenmerken van de Tweede
Demografische Transitie. Zo bleef bij de vooroorlogse generatie (1935) 12 percent van de vrouwen kinderloos. Bij babyboomers was dit 15 procent en bij de generatie uit de jaren
zestig 18 procent. Deze stijgende tendens zette zich daarna
voort, zodat eind twintigste eeuw ongeveer een vijfde van
de jongere generatie vrouwen kinderloos is (De Graaf, 2007
en 2011). Vrouwelijke babyboomers waren gemiddeld 25
jaar toen ze hun eerste kind kregen. Door de toegenomen
welvaart en individualisering stelde de generatie uit de jaren
zestig, mede dankzij de anticonceptiepil, het krijgen van kin-

deren langer uit: zij kregen hun eerste kind ongeveer drie
jaar later (grafiek 3). Bij vrouwen geboren in de jaren zeventig was deze gemiddelde leeftijd opgelopen tot 29 jaar.
Babyboomers stonden in dit opzicht dus aan het begin van
een nieuwe demografische ontwikkeling.

Demografische druk
Welke gevolgen heeft deze ontwikkeling gehad voor de
demografische druk, dit is de verhouding tussen het aantal
jongeren plus ouderen en de potentiële beroepsbevolking?
Deze druk blijkt sinds 1960 drastisch te zijn veranderd. In
1960, toen de babyboomers tussen de 6 en 15 jaar oud
waren, bedroeg de demografische druk bijna 90 procent (de
som van 71 procent groene druk en 17 procent grijze druk;
grafiek 4). De grijze druk, de verhouding tussen het aantal
65-plussers en de potentiële beroepsbevolking (het aantal
personen van 20 tot 65 jaar), liep tot 2010 geleidelijk op tot
25 procent, terwijl de groene druk (de verhouding tussen de
jongeren en de potentiële beroepsbevolking) tot bijna 40
procent afnam. Door het grote aantal geboorten in de naoor3. Vruchtbaarheid van drie generaties vrouwen
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6. Regionale spreiding van babyboomers, 1960–2010
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Na de Tweede Wereldoorlog vertrokken grote aantallen
Nederlanders naar emigratielanden als Australië, NieuwZeeland, Canada en de Verenigde Staten. Dit gold met
name voor de vooroorlogse generatie dertigers en de babyboomgeneratie. De emigratie van de generatie dertigers en
de babyboomers overtrof in de jaren vijftig zelfs het aantal
immigranten in deze cohorten, wat voor deze twee generaties resulteerde in een negatief migratiesaldo (grafiek 5).
Immigratie was tot de jaren zeventig van beperkte omvang
en betrof in eerste instantie mensen die afkomstig waren uit
het voormalig Nederlands-Indië (in 1945–1962 in totaal
400 duizend). In de jaren zestig en zeventig vond vooral
arbeidsmigratie plaats vanuit mediterrane landen, in het bijzonder Spanje, Italië, Turkije en Marokko (Nicolaas en
Sprangers, 2007; Van Maarseveen, 2004). In 1960 was
ongeveer 2,5 procent van de babyboomers in het buitenland
geboren, een aandeel dat tussen eind jaren zestig en begin
jaren tachtig opliep tot ongeveer 8 procent. Deze stijging
werd vooral veroorzaakt door gastarbeiders en Surinamers.
Toch blijkt de invloed van in het buitenland geboren babyboomers op de samenstelling naar positie in het huishouden van geringe betekenis als we degenen die in het buitenland zijn geboren uit de berekening weglaten.
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Holland (grafiek 6). Afgezien van de grotere bevolkingsomvang van deze provincies hangt dit op jonge leeftijd waarschijnlijk mede samen met de relatief ruime aanwezigheid
van instellingen voor hoger onderwijs. Onder meer vanwege
het aanbod van werk en huisvesting gingen de baby
boomers na hun studie ook vaker buiten de Randstad
wonen, met name in Brabant en Gelderland. In 2000 waren
babyboomers, vergeleken met de vooroorlogse generatie,
vaker in het westen van Nederland gevestigd (grafiek 7). Ze
hadden op dat moment de middelbare leeftijd bereikt en
waren nog volop actief op de arbeidsmarkt. De generatie
van de jaren zestig, die toen aan het begin stond van hun
beroepscarrière, woonden naar verhouding nog vaker in het
westen. Mogelijk hangt dit samen met de grotere mogelijkheden op de arbeidsmarkt in dit deel van het land.

Groningen

logse jaren en de verdere daling van de vruchtbaarheid, in
combinatie met de toegenomen levensverwachting, zal de
grijze druk in 2040 naar verwachting vrijwel verdubbeld zijn
ten opzichte van de situatie in 2010. Aan die druk draagt
dan de gehele naoorlogse generatie (tot de geboortecohorten van begin jaren zeventig) bij. Hierdoor zal de totale
demografische druk in 2040 hetzelfde niveau bereiken als in
1960 (Van Duin en Garssen, 2011). Een belangrijke bijdrage aan dit verloop leveren de babyboomers 1945–1954, die
een derde van deze naoorlogse generatie vormen. Na 2040
zal de grijze druk naar verwachting iets afnemen.
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mannen en vrouwen convergeren namelijk gedurende de
laatste twintig jaar (Van der Meulen et al., 2009).

Levensverwachting
Dat door de naoorlogse geboortegolf het aantal 65-plussers
versneld zal toenemen, is bekend. Veel van wat in de toekomst gaat gebeuren, ligt immers al vast in het verleden,
zeggen statistici in zekere zin de literator Bilderdijk na
(Garssen en Van Duin, 2007). Het effect van deze geboortegolf wordt nog versterkt door de toegenomen levensverwachting. Al vanaf de tweede helft van de negentiende
eeuw was de levensduur vooral door daling van sterfte
onder zuigelingen en jonge kinderen sterk toegenomen
(Van Poppel, 2001). Hieraan had de verbetering van de
hygiëne door de aanleg van riolering en waterleiding alsook
betere huisvesting een belangrijke bijdrage geleverd. Ook
de vooruitgang in de medische wetenschap was van invloed.
In 1850 was de levensverwachting nog 38 jaar voor mannen
en 40 jaar voor vrouwen. Sindsdien is de levensverwachting
ongeveer verdubbeld.
Welk percentage van de babyboomers zal naar verwachting
de 65-jarige leeftijd bereiken? Hiertoe vergelijken we de
babyboomers met de generaties voor en na hen voor de
geboortejaren 1935, 1950 en 1965 (grafiek 8). Hieruit blijkt
dat de levensverwachting voor de achtereenvolgende generaties sterk is toegenomen en dat het verschil tussen mannen en vrouwen in de loop der tijd minder groot is geworden.
Naar verwachting bereikt bij de babyboomgeneratie 83 procent van de mannen de leeftijd van 65 jaar. Voor vrouwen is
dit 88 procent.
Wat is nu de resterende levensverwachting van baby
boomers op 65-jarige leeftijd in vergelijking met de vooroorlogse generatie? Deze vergelijking bevestigt de voorgaande
stijgende trend. Voor de geboortegeneratie van de jaren
dertig is de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd 17,8 jaar voor mannen en 21,5 jaar voor vrouwen. Bij de
babyboomers is deze levensverwachting voor mannen met
twee jaar toegenomen en voor vrouwen met één jaar (grafiek 9). Wat opvalt is dat de stijging van de verwachte levensduur bij mannen relatief het sterkst is toegenomen. Dit hangt
waarschijnlijk samen met de geringere sterfte van mannen
aan rookgerelateerde ziekten. De percentages rokers onder

8. Aandeel personen dat de leeftijd van 65 jaar bereikt naar
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Kerkelijke gezindte en onderwijs
Met de stijging van de welvaart vanaf de jaren vijftig en zestig, waarbij voor velen in de primaire levensbehoeften was
voorzien, ontstaat veel aandacht voor zelfontplooiing.
Individuele zelfstandigheid en vrijheid worden gekoesterd.
Deze toegenomen individualisering is een van de achterliggende factoren van de Tweede Demografische Transitie
(Lesthaege en Van de Kaa, 1986; Van de Kaa, 1988). Dit
heeft geleid tot een verzwakking van de sociale verbanden
en komt onder meer tot uitdrukking in een toenemende secularisatie. Sinds de jaren zestig is duidelijk sprake van een verminderde godsdienstigheid die gepaard gaat met een proces
van ontzuiling. Hoewel de ontkerkelijking al vanaf eind negentiende eeuw geleidelijk is toegenomen, breekt deze eerst
goed door in de jaren zestig van de twintigste eeuw (De Hart
et al., 2010; Knippenberg, 2003). De babyboomgeneratie is
illustratief voor deze ontwikkeling. In vergelijking met de kerkelijkheid van hun ouders is bij hen sprake van een spectaculaire verandering. Uit het Onderzoek Gezinsvorming blijkt dat
ongeveer 40 procent van hen in 2008 geen kerkelijke gezindte had, tegen circa 15 procent van hun ouders bijna vijftig jaar
geleden (grafiek 10). Ruim 80 procent van de bevolking ging
toen nog regelmatig naar de kerk (De Graaf, 2007).
Bij protestanten is de kerkelijkheid het sterkst teruggelopen.
Ongeveer 20 procent van de babyboomers was in 2008 protestant, tegen ruim 35 procent van hun ouders in 1960. Bij
de generatie 1955–1964 was in 2008 nog slechts 14 procent protestant, terwijl nog ongeveer 30 procent van hun
ouders in 1960 protestant was. Bij katholieken doet zich een
soortgelijke ontwikkeling voor, maar zijn de verschillen tussen de babyboomers en daarop volgende generatie iets
kleiner. Bij hen was begin jaren zestig nog sprake van een
zekere stabilisatie (grafiek 11). Ongeveer 30 procent van
beide generaties was in 2008 katholiek, tegen circa 45 procent van hun ouders: eveneens een duidelijke terugval in
kerkelijke gezindte.
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10. Kerkelijke gezindte van babybommers en ouders van
babyboomers, 2008
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In hoeverre komen we bij de babyboomers al kenmerken
tegen van de Tweede Demografische Transitie in hun
samenlevingsvormen? Om deze vraag te beantwoorden
gebruiken we voornamelijk cross-sectionele gegevens van
de Volkstellingen 1960 en 1971 en van de jaarlijkse huishoudensstatistiek, alsmede cohortgegevens van de bevolkingsstatistiek. In een enkel geval worden ook gegevens
van het Onderzoek Gezinsvorming gebruikt. Deze laatste
gegevens hebben soms betrekking op meerdere jaren, terwijl cross-sectionele gegevens betrekking hebben op een
bepaald tijdstip. Hierdoor kunnen verschillen optreden in
uitkomsten over een zelfde verschijnsel. Observaties op
basis van cross-sectionele gegevens vallen dan hoger of
lager uit, al naar gelang het verschijnsel, gemeten over
meerdere jaren, meer of minder voorkomt.
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De ontkerkelijking hangt samen met een toegenomen
levensbeschouwelijke mondigheid, waaraan de geleidelijke stijging van het onderwijsniveau in de eerste helft van
de twintigste eeuw heeft bijgedragen. Babyboomers zijn
opgegroeid in een periode van economisch herstel en
wederopbouw, een periode waarin ook het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking geleidelijk steeg
(Herweijer, 2010a; Schuyt en Taverne, 2000). De vooroorlogse generatie genoot vaak niet meer dan lager onderwijs
of lager beroepsonderwijs. Voor het eerst volgde na de
oorlog een toenemend aantal jongeren, afkomstig uit de
middelbare en lagere inkomensklassen, hoger onderwijs.
Wel is er in dit opzicht bij babyboomers nog een duidelijk
verschil naar sekse: 31 procent van de mannen heeft
hoger onderwijs gevolgd, tegen slechts 18 procent van de
vrouwen (bijlage 1). Bij de generatie van de jaren zestig
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Dynamiek in de samenlevingsvormen

Met de toegenomen individualisering vanaf de jaren zestig
ontstonden nieuwe leefwijzen die kenmerkend zijn voor de
Tweede Demografische Transitie. Deze veranderingen in
leefwijzen werden bij het ontstaan ervan vaak als revolutionair ervaren. Babyboomers zouden daarbij, zo is het algemene beeld, als gangmakers hebben gefungeerd. We gaan
na in hoever deze veranderde leefwijzen bij babyboomers
tot uitdrukking komen in de verschillende posities die ze in
het huishouden innamen, zoals thuiswonend kind, alleenstaande en partner in een gehuwd of niet-gehuwd paar.
Een algemeen beeld van de posities die babyboomers van
1960 tot 2010 in het huishouden innamen, tonen de grafieken 12a en 12b. Hieruit blijkt dat sprake is van een dynamische ontwikkeling van de onderscheiden posities in het
huishouden. Deze ontwikkeling hangt uiteraard nauw samen
met de verschillende leeftijdsfasen. In 1960 waren de babyboomers bijvoorbeeld nog jong (6 tot en met 15 jaar) en
woonde 98 procent van hen nog thuis. In 2010, toen de
babyboomers 56 tot en met 65 jaar oud waren, woonden
acht op de tien samen met een partner, terwijl een groeiend
aantal alleenstaand was geworden. Hieronder gaan we
nader in op de onderscheiden categorieën, door deze voor
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de verschillende leeftijdsfasen te vergelijken met de vooroorlogse generatie en de generatie uit de jaren zestig.

12. Huishoudensdynamiek van babyboomers, 1960–2010
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digheid vormt veelal een tussenfase die aan het samenleven met een partner voorafgaat. Vrouwen lopen hierbij voor
op mannen. In 1981, toen de babyboomers gemiddeld
30 jaar oud waren, woonde nog een op tien mannen thuis.
Bij de vrouwelijke babyboomers was dit slechts 3 procent.
Dit sekseverschil hangt mede samen met de jongere huwelijksleeftijd voor vrouwen. Een derde van hen was destijds al
op ongeveer 20-jarige leeftijd getrouwd, ongeveer 3 jaar
eerder dan de mannen. Een op de vijf vrouwen had op die
leeftijd al kinderen.
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13. Drie generaties twintigers naar plaats in het huishouden
40
80

Mannen

%

20
0
1960
100

60
1971

1977

1981

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Vrouwen

%

40

80

20

60

0
Thuiswonenend

40
20
80
0
1960

1971

1977

1981

1985

1990

1995

2000

2005

Alleenstaand

Partner in Partner in Ouder in Overig lid
nietgehuwd eenouderhuisgehuwd
jaar
huishouden
paar
houden
Vrouwen

%

2010

Personen in institutionele huishoudens

60

Overig lid huishouden
Ouder in eenouderhuishouden

40

Partner in paar met kinderen
Partner in paar zonder kinderen

20

Alleenstaand
Thuiswonend kind

0

Thuiswonenend

Alleenstaand

1930–1939

Partner in Partner in Ouder in Overig lid
nietgehuwd eenouderhuisgehuwd
jaar
huishouden
paar
houden
1945–1954

1960–1969

Thuiswonend kind en alleenstaande
Een van de kenmerken van de Tweede Demografische
Transitie is dat kinderen aanmerkelijk vroeger het ouderlijk
huis verlaten en zelfstandig gaan wonen. Dit werd mogelijk
gemaakt door individualisering en toenemende welvaart,
met een scala aan sociale voorzieningen zoals minimumjeugdloon, huursubsidie en bijstand. Hoe was dit bij de babyboomers in vergelijking met de generaties voor en na hen?
In de leeftijdfase van 20–29 jaar is er een opmerkelijk verschil zichtbaar tussen de babyboomgeneratie en de generatie 1930–1939 (grafieken 13a en 13b). Van deze laatstgenoemde generatie woonde nog de helft van de mannen als
twintiger thuis, en van de vrouwen een derde. In vergelijking
hiermee is het aandeel dat nog thuis woont bij zowel babyboomers als de generatie jaren zestig aanmerkelijk gedaald,
tot circa 30 procent bij de mannen en 12 à 15 procent bij de
vrouwen. In dit opzicht heeft zich dus een opmerkelijke
demografische verandering voltrokken. Babyboomers zijn
op jongere leeftijd zelfstandig gaan wonen. Deze zelfstan-
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Opvallend in de leeftijdsfase als twintiger is de sterke stijging van het aantal alleenstaanden bij de generatie van de
jaren zestig. Een dergelijke toename deed zich ook al bij de
babyboomers voor, maar nog amper bij de vooroorlogse
generatie (grafieken 13 a en 13b). De babyboomers staan
dus aan het begin van de forse stijging van het aantal
alleenstaanden sinds de jaren zeventig. Eveneens opmerkelijk is dat er bij de generatie van de jaren zestig een lichte
stijging plaatsvindt onder de twintigers die ‘overig lid van
een huishouden’ zijn. Dit betreft in de jaren tachtig vaak jongeren die zich vanwege de stijging van de jeugdwerkloosheid genoodzaakt zagen langer thuis te wonen. Daarmee
genoten zij de faciliteiten die ‘hotel mama’ bood, zoals eten
en huisvesting (De Jong en Van Hoorn, 1999). Gezinnen
waren inmiddels kleiner geworden en beschikten over ruimere huisvesting dan vroeger, waardoor jongeren thuis
meer privacy kregen.
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Onder de dertigers en veertigers zijn meer mannelijke dan
vrouwelijke babyboomers alleenstaand (grafiek 16). Mannen
gaan op latere leeftijd een samenlevingsverband aan en
blijven na een relatieverbreking vaker alleenwonen. Hun
eventuele kinderen blijven doorgaans bij de vrouw
(Harmsen, 2007). Pas op 60- à 65-jarige leeftijd is het aantal
alleenstaande vrouwen naar verhouding groter. Dit komt
onder meer doordat vrouwelijke babyboomers na verlies
van hun partner (door scheiden of overlijden) hun leven
vaker zonder partner voortzetten.

Huwelijk en echtscheiding
Uit het Onderzoek Gezinsvorming 2008 (bijlage 1) blijkt dat
ongeveer negen op de tien babyboomers ooit zijn gehuwd,
maar bij de volgende generatie is dit teruggelopen tot acht
op de tien. Een vijfde van de babyboomers woonde vóór het
eerste huwelijk samen, tegen ruim de helft van de volgende
generatie. Bij babyboomers komt samenwonen voor het
huwelijk, een van de kenmerken van de Tweede Demo
grafische Transitie, dus al in beperkte mate voor.

Een ander kenmerk van de Tweede Demografische Transitie
is de toename van het aantal echtscheidingen. Vanaf eind
jaren zestig is het aantal huwelijksontbindingen door echtscheidingen sterk gestegen. Echtscheidingen werden, ook
bij de babyboomers, een steeds meer geaccepteerd verschijnsel. Uit een cohortvergelijking blijkt het percentage
echtscheidingen in de oudere leeftijdsfasen onder babyboomers bijzonder sterk te zijn toegenomen ten opzichte van
de vooroorlogse generatie (grafiek 15). Bij de generatie
1960–1969 is de echtscheidingsfrequentie nog iets meer
toegenomen. Alleen in de leeftijdsfase 30–44 jaar komen
echtscheidingen in beide generaties (1945–1954 en 1960–
1969) praktisch even vaak voor. Bij de vooroorlogse generatie is deze frequentie relatief laag. Babyboomers bevonden
zich in de jaren zeventig en tachtig in de levensfase 30–
44 jaar. In deze periode is bij hen de invloed van de tijdgeest
merkbaar en is er duidelijk sprake van een contrast met de
vorige generatie. Bij echtscheidingen is het cohorteffect dus
minder sterk aanwezig dan het periode-effect.
15. Gescheiden vrouwen naar leeftijd en generatie
20

Deze ontwikkeling wordt bevestigd door de integrale cohortcijfers voor de babyboomers (geboortejaar 1950) te vergelijken met die voor de volgende generatie (geboortejaar 1965;
grafiek 14). Voor de jongere generatie is het huwelijk niet
langer vanzelfsprekend. Na een piek van zowel het absolute
als het relatieve aantal huwelijkssluitingen in de jaren vijftig
en zestig, daalden deze aantallen in de jaren zeventig snel.
Deze trend zette sindsdien door. Het huwelijk was steeds
minder een voorwaarde voor een seksuele relatie geworden
(Lesthaeghe en Surkyn, 2006). Als er al getrouwd werd,
gebeurde dit op een later tijdstip in de levensfase dan voorheen. Vrouwen van beide generaties trouwden op jongere
leeftijd dan mannen: vrouwelijke babyboomers uit 1950
trouwden gemiddeld voor het eerst op 23-jarige leeftijd,
mannen twee jaar later. De generatie 1965 trouwde drie à
vier jaar later.
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Welke veranderingen hebben zich bij de babyboomers
voorgedaan in de positie die zij in de loop van de tijd hebben
ingenomen in het huishouden? Vele veranderingen in de
huishoudensdynamiek tussen 1960 en 2010 hangen uiteraard samen met de levensfase. We zijn daarbij vooral
benieuwd in hoeverre bij babyboomers in vergelijking met
de generatie voor en na hen ongehuwd samenwonen voorkomt.
Ongehuwd samenwonen met of zonder kinderen is bij de
vooroorlogse generatie vrij zeldzaam. Bij babyboomers
komt dit wel meer voor, maar op jongere leeftijd nog in
beperkte mate. Eind jaren zestig was het nog een uitzonderlijk dat jongeren het ouderlijk huis verlieten om ongehuwd te
gaan samenwonen. Bij de generatie 1960–1969 was dit
drastisch veranderd: een op de drie was als twintiger partner in een niet-gehuwd paar zonder kinderen. Bij baby
boomers kwam deze samenlevingsvorm bij slechts een op
de veertig personen voor. Twintig jaar later, toen de baby-

Centraal Bureau voor de Statistiek

boomers veertigers waren, betrof het ongeveer een op de
twintig personen (grafiek 16). Dit was waarschijnlijk mede
het gevolg van het uiteengaan van huwelijkspartners van
wie de kinderen vaak al uit huis waren gegaan en die
opnieuw zijn gaan samenwonen als ongehuwden.
Babyboomers leefden dus eerst op middelbare leeftijd (periode 1985–2003) vaker ongehuwd samen. Bij de generatie
1960–1969 was deze samenlevingsvorm pas echt gangbaar geworden. In dit verband is duidelijk sprake van een
geleidelijke invloed van de veranderde tijdgeest op de babyboomers. Ons onderzoek wijst uit dat dit periode-effect bij
hen afneemt in de levensfase van 55 jaar en ouder.
Ongehuwd samenwonen komt op deze leeftijd bij baby
boomers nog betrekkelijk weinig voor. In dit opzicht is het
verschil met de vooroorlogse generatie gering.

drie onderzochte generaties, zij het in zeer geringe mate,
praktisch alleen bij vrouwen voor. Vooral bij vrouwen van de
babyboomgeneratie en de generatie uit de jaren zestig is
onder dertigers en veertigers sprake van een sterke toename van het aantal eenouderhuishoudens (grafiek 16). Bij de
generatie van de jaren zestig kwam het eenouderhuishouden voor bij een op de acht vrouwen in deze leeftijdscategorie. Het verschil tussen vrouwen en mannen is vrij groot:
onder veertigers was in alle drie generaties maar ongeveer
2 procent alleenstaande ouder. Dit komt doordat het doorgaans de vrouw is die na een relatieontbinding de gezins
taken op zich neemt (De Graaf, 2011). Ook het feit dat
kinderen na relatieontbinding vaak worden ingeschreven op
het adres van de vrouw speelt een rol. In zo’n geval laten de
cijfers een registratie-effect zien, terwijl er in werkelijkheid
sprake kan zijn van een omgangsregeling tussen ex-partners of van co-ouderschap.

Ouder in éénouderhuishouden
Het absoluut en relatief aantal huishoudens van één ouder
met een of meer kinderen is sinds de Volkstelling van 1971
fors toegenomen. Relatieontbinding door echtscheiding is
hierbij van grote invloed geweest. Hertrouwen na een echtscheiding, zoals voorheen het geval was, komt veel minder
vaak voor dan vroeger. Men gaat wel een relatie aan, maar
deze wordt vaak niet meer formeel vastgelegd (Harmsen,
2007; Lesthaeghe en Surkyn, 2006). Deze ontwikkeling
hangt vooral samen met de grotere zelfstandigheid van de
vrouw. Onder twintigers komt deze samenlevingsvorm bij de
16. Drie generaties veertigers naar plaats in het huishouden
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Toekomstperspectief
Wat kunnen we in dit verband zeggen over de toekomstige
wijze van samenleven van de babyboomers? Uit de CBShuishoudensprognose 2008–2050 blijkt dat het aantal
alleenstaande 65-plussers sterk zal toenemen (Van Duin en
Loozen, 2009; Van Duin en Harmsen, 2009). De prognose
voor huishoudens van bayboomers heeft betrekking op de
periode tot 2040. Van de alleenstaande 65-plussers maakt
vanaf 2010 menige babyboomer deel uit. Het verschil tussen vrouwen en mannen is groot (grafieken 17a en 17b).
Naar verwachting is in 2020 bijna een derde van de vrouwelijke babyboomers alleenstaand en tien jaar later bijna de
helft. Bij mannen is de stijging aanmerkelijk minder sterk: in
2020 is 18 procent van hen alleenstaand en in 2030 een
kwart. Mannen leven langer samen als partner in een
gehuwd of ongehuwd paar: in 2020 betreft dit nog ruim drie
kwart, tegen twee derde bij de vrouwen. Naar verwachting
woont in 2040 nog bijna de helft van de dan nog levende
mannelijke babyboomers samen. Bij vrouwen is dit slechts
een vijfde (grafieken 18a en 18b). Ongeveer een op de zes
vrouwelijke babyboomers verblijft dan in een verzorgingshuis, tegen een op de acht mannen. Hierbij is vooral de
hogere levensverwachting van vrouwen van belang.
Verschilt dit toekomstperspectief van babyboomers sterk van
dat van de vooroorlogse generatie en de generatie uit de
jaren zestig? Aan de hand van de huishoudensprognose
gaan we dit na door voor deze drie generaties de samen
levingsvormen van tachtigers met elkaar te vergelijken. Door
de stijging van de levensverwachting zullen naar verhouding
meer babyboomers en personen van de generatie uit de
jaren zestig langer samenwonen. Wel wordt het effect van de
levensverwachting getemperd door de toegenomen individualisering. Gezien de relatief sterkere stijging van de levensverwachting voor mannen neemt het aantal onder hen dat
verweduwd is toe. In combinatie met de toegenomen individualisering zal dit naar verwachting resulteren in een stijging
van het aantal alleenstaande mannen. Daarentegen is bij
vrouwen geen sprake van een stijging van het aantal alleenstaanden. Door de toegenomen levensverwachting van mannen leven vrouwen, die nog steeds een hogere levensverwachting zullen hebben dan mannen, langer samen als
partner en zijn ze derhalve minder vaak verweduwd. Tevens
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17. Huishoudensdynamiek van babyboomers,
1960–2050 (prognose)
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zullen vrouwen gezien hun hogere levensverwachting naar
verhouding langer zelfstandig wonen maar ook vaker zijn
opgenomen in een institutioneel huishouden zoals een verzorgings- of verpleeghuis (Garssen en Harmsen, 2011).

4.

Nabeschouwing

De naoorlogse babyboom en ‘huwelijksboom’ worden
gezien als de ‘laatste typische kenmerken’ van de Eerste
Demografische Transitie met nog hoge vruchtbaarheids
cijfers, een transitie die vooral gekenmerkt wordt door een
daling van de geboorte- en sterftecijfers (Lesthaeghe en
Surkyn, 2006). Uit ons onderzoek blijkt echter dat de overgang naar de Tweede Demografische Transitie, die rond
1965 zou liggen, minder scherp is dan soms wordt gesuggereerd. We constateren dat de Tweede Demografische
Transitie zich bij jonge babyboomers nog in de startfase
bevond. Zij stonden in vele opzichten aan het begin van de
demografische trends die zich in de jaren daarna versterkt
voortzetten, zoals de daling van het aantal huwelijkssluitingen, een lager gemiddeld kindertal en een toename van
echtscheidingen, alleenstaand ouderschap en alleenwonen. De verschillen met de vooroorlogse generatie zijn nog
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beperkt. In sommige opzichten is in feite zelfs sprake van
continuïteit, zoals een voortzetting van de vruchtbaarheidsdaling, een hoger percentage kinderloze vrouwen en een
stijging van de levensverwachting. De grijze druk zal door
het grote aantal geboorten in naoorlogse jaren en door de
verdere daling van de vruchtbaarheid naar verwachting in
2040 verdubbeld zijn. Een belangrijke bijdrage hieraan leveren de babyboomers, die een derde van deze naoorlogse
generatie vormen.
Menig persoon van de vooroorlogse generatie en de generatie babyboomers maakte deel uit van de vrij grote stroom
emigranten in de naoorlogse jaren. Dit resulteerde voor
deze twee generaties in de jaren vijftig zelfs in een negatief
migratiesaldo. Babyboomers woonden en wonen vergeleken met de generatie dertigers relatief meer in het westen
van Nederland.
Vergeleken met hun ouders deed zich bij de babyboomers
een spectaculaire verandering voor in kerkelijke gezindte:
ongeveer 40 procent van hen had in 2008 geen kerkelijke
gezindte, tegen circa 15 procent van hun ouders bijna vijftig
jaar geleden. Toch is sprake van een zekere continuïteit,
omdat sinds 1900 de onkerkelijkheid geleidelijk was toegenomen. Deze sterke toename van onkerkelijkheid bij de
generatie babyboomers hangt mede samen met de stijging
van het opleidingsniveau in de jaren vijftig en zestig. Een
stijging die een voortzetting is van de vooroorlogse ontwikkeling. Ongeveer 60 procent van de mannelijke babyboomers heeft middelbaar of hoger onderwijs gevolgd, tegen
nog geen 40 procent van de vrouwen. Bij de generatie
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1955–1964 hebben vrouwen deze achterstand grotendeels
ingelopen. Deze stijging van het opleidingsniveau gaat in de
jaren zestig gepaard met een grotere levensbeschouwelijke
mondigheid en individualisering. Hierdoor volgen jongeren
niet zonder meer het geijkte kerkelijke patroon van hun
ouders. Dit alles maakt deel uit van een algemeen proces
van secularisatie: de verzuilde samenleving begint in de
jeugd van de babyboomers af te brokkelen.
Daarnaast tekenden zich bij babyboomers op jonge leeftijd
wijzigingen af in hun leefwijzen, veranderingen die kenmerkend zijn voor de genoemde Tweede Demografische
Transitie waarbij de standaardlevensloop geleidelijk verruild
werd voor een keuzelevensloop. Zo verlieten ze gemiddeld
eerder dan voorheen het ouderlijk huis, een op de vijf ging
voor het huwelijk samenwonen, ze trouwden vaker op latere
leeftijd en kregen ook later en minder kinderen. De echtscheidingsfrequentie nam toe, het alleenstaand ouderschap
kwam vaker voor, meer vrouwen bleven kinderloos en ongehuwd samenwonen met een partner na een relatieontbinding nam toe. Aanvankelijk deed dit alles zich nog op
beperkte schaal voor. Naarmate de generatie babyboomers
ouder werd, waren de kenmerken van de Tweede
Demografische Transitie frequenter bij hen aanwezig. De
invloed van de tijdgeest (het periode-effect) is dus duidelijk
zichtbaar. Deze tijdgeest komt het sterkst tot uitdrukking bij
de generatie uit de jaren zestig. Bij hen is in de jaren tachtig
en negentig sprake van een volledige doorbraak van de
Tweede Demografische Transitie. Alle genoemde kenmerken hiervan zijn dan tot vrijwel volledige ontwikkeling gekomen.
Ook in de nabije toekomst zal de tijdgeest naar verwachting
doorwerken. Zo blijkt uit de huishoudensprognose dat in
2020 bijna een derde van de vrouwelijke babyboomers
alleenstaand is, en tien jaar later bijna de helft. Onder mannen is dit aandeel veel kleiner: in 2020 is 18 procent van hen
alleenstaand en in 2030 een kwart. Mannen blijven dus langer gehuwd of ongehuwd samenwonen. Mede door hun
hogere levensverwachting zullen vrouwen op hoge leeftijd
langer zelfstandig wonen en relatief meer in een verzorgingshuis verblijven dan mannen.

Duin, C. van, en S. Loozen, 2009, Huishoudensprognose
2008–2050: uitkomsten. Bevolkingstrends 57(3), blz. 14–19.
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Bijlage
Tabel
Karakteristieken van twee generaties: babyboomers (1945–1954) en opvolgende generatie (1955–1964), 1 januari 2008
Generatie
1945–1954

Relaties
Aandeel ooit gehuwden
Aandeel ooit gescheiden van echt
Aandeel ooit weduwe/weduwnaar
Aandeel samengewoond voor eerste huwelijk

1955–1964

%
88
22
3
22

92
24
8
19

79
23
2
57

85
26
2
51

Kerkelijke gezindte in 2008
Geen
Rooms-katholiek
Protestantse Kerken Nederland en Gereformeerden
Overige kerkgenootschappen of levensbeschouwelijke groeperingen

43
30
21
7

38
33
22
8

45
32
14
9

46
30
14
9

Kerkelijke gezindte vader rond 1960
Geen
Rooms-katholiek
Protestantse Kerken Nederland en Gereformeerden
Overige kerkgenootschappen of levensbeschouwelijke groeperingen

18
43
36
6

18
43
38
6

19
46
29
9

22
44
33
6

Kerkelijke gezindte moeder rond 1960
Geen
Rooms-katholiek
Protestantse Kerken Nederland en Gereformeerden
Overige kerkgenootschappen of levensbeschouwelijke groeperingen

14
44
36
7

14
45
34
7

16
47
27
10

19
45
29
7

Opleidingsniveau
Basis
Laag
Middelbaar
Hoog

18
20
31
31

24
33
26
18

13
20
35
31

15
23
36
25

806

960

958

absoluut
Totaal aantal respondenten

883

Bron: Onderzoek Gezinsvorming 2008.
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