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De familie Doorsnee tegen het licht. Anderhalve eeuw veranderingen in de
Nederlandse familiestructuur

Familieverhalen en de geschiedenis van gezinnen en het verwantschapsnetwerk
Voor wetenschappers die zich bezig houden met de historische ontwikkeling van de familie in
Nederland is er in het afgelopen decennium een belangrijke bron van informatie en geduchte
concurrentie bijgekomen, de familiegeschiedenis, een verhaal gericht op de geschiedenis van
een of meer generaties van de familie van de auteur (Ratering Arntz, 2007). De zoektocht naar
het verleden van de eigen familie is in Nederland een bloeiende business geworden. Boeken
als Het pauperparadijs van Suzanna Jansen, of Het zwijgen van Maria Zachea van Judith
Koelemeijer gaan als warme broodjes over de toonbank. Steeds meer Nederlanders vertrouwen
het verhaal van hun eigen familie aan het papier toe. Ze duiken in archieven, interviewen
familieleden die ze soms al heel lang niet meer hebben gezien en kunnen voor advies over
hoe dat aan te pakken terecht bij adviesboeken als Hoe schrijf je familiegeschiedenis? en
stoomcursussen Hoe schrijf je een familiegeschiedenis.1 ‘Wie wil oom Wims en tante Toos’
verhaal nou lezen? kopte de Volkskrant maar door die vraag laten de schrijvers zich niet
ontmoedigen.(“Stoomcursus ‘Hoe schrijf je een familiegeschiedenis? Wie wil oom Wims
en tante Toos’ verhaal nou lezen?,” 2011). Ze kunnen zich daarbij gesteund voelen door de
positieve reacties die deze familiegeschiedenissen bij wetenschappers losmaken. Ze zijn ‘een
onuitputtelijke bron van gegevens voor pedagogisch onderzoek’ genoemd (Levering, 2003)
en materiaal waarbij ‘historici van de toekomst hun vingers (zullen) aflikken.2
De enorme populariteit van de familiegeschiedenissen hangt, zo is gesuggereerd, samen
met het feit dat lezers in een gefragmenteerde samenleving naar herkenbare ‘waargebeurde’
verhalen zoeken waarmee zij zich kunnen identificeren (Ratering Arntz, 2007). Veel
familiegeschiedenissen zijn geschreven vanuit het idee dat de familie in kwestie bijzonder is,
of simpelweg omdat een bepaald familielid een dagboek of een fraaie collectie brieven heeft
achtergelaten. Familiegeschiedenissen zijn ‘de ideale ingang om het verleden een menselijk
gezicht te geven’, maken de wereld van het verleden herkenbaar ‘doordat de nadruk ligt op
het doen en laten van individuen’ (Gietman, 2004).
Deze verbijzondering van de geschiedenis vormt volgens sommige historici een tegenwicht
voor een historische en sociale wetenschap die op generalisering van ervaringen en toetsing
van theorieën is gericht (Stokvis, 2007). Een geschiedenis waarin niet het bijzondere van
de ene familie centraal staat, waarin niet het kleine venster op het verleden van één familie
geopend wordt maar de nadruk gelegd wordt op de wederwaardigheden van de doorsnee
familie, de ‘modale familie’, gaat tegen de tijdgeest in. Toch is het belangrijk om de grote
lijnen van de ontwikkeling van families weer eens voor het voetlicht te brengen, te laten zien
1

2

Zoals Marijke Hilhorst Hoe schrijf je familiegeschiedenis? (Uitgeverij Augustus, 2009) en Tanny Dobbelaar
Familieverhalen. De kunst van het schrijven over je naasten. (Ambo/Anthos, 2011). In oktober 2011 organiseerde
het Centraal Bureau voor Genealogie met Uitgeverij Atlas een stoomcursus Hoe schrijf je een familiegeschiedenis
waarvoor meer dan tachtig belangstellenden zich inschreven en een nieuwe cursus is voor 2012 gepland.
Jan Blokker op de achterflap van Maria Zachea.

wat gezinnen, huishoudens en families delen en welke veranderingen ze allen ondergaan
(meer hierover in Klep, Hoetink en Emons, 2005). Ook als we inzichtelijk willen maken
wat de consequenties van die veranderingen zijn geweest voor de leden van de gezinnen en
voor de samenleving als geheel zullen we de stap van de individuele gevallen naar de grote
getallen moeten zetten.
Onze ideeën over hoe families en verwantschap er in het verleden uitzagen spelen bewust
of onbewust mee in ons oordeel over hedendaagse ontwikkelingen in families en gezinnen.
Het is daarom belangrijk die denkbeelden tegen het licht te houden en ze waar nodig te
corrigeren. Daarbij richt ik me op de veranderingen die gedurende de laatste anderhalve
eeuw zijn opgetreden in twee componenten van het familienetwerk: het kerngezin en het
generatienetwerk en ik kijk in het bijzonder naar wat die veranderingen hebben betekend
voor de positie van het kind.
In mijn leeropdracht staat de relatie tussen demografische ontwikkelingen en verwantschap
centraal en ik richt me daarom op de kwestie welke gevolgen demografische veranderingen
hebben gehad voor deze twee onderdelen van het verwantschapsnetwerk. Verwantschap
betreft al die relaties tussen mensen die tot stand komen via bloedbanden (inclusief adopties)
of het huwelijk (inclusief samenwonen) (Finch, 1989, 113-114). Per definitie bepalen
demografische processen zoals huwelijk en relatievorming, de voortbrenging van kinderen
en sterfte daardoor in belangrijke mate hoe gezinnen, families en het verwantschapsnetwerk
eruit zien en hoe ze in de tijd veranderen. Die veranderingen bekijk ik voornamelijk voor de
periode vanaf 1850 tot heden. Die ruime tijdshorizon biedt de kans om de effecten in beeld te
brengen van de fundamentele demografische veranderingen die Nederland – en andere landen
in Europa – hebben ondergaan zowel in de periode 1870-1920 (de eerste demografische
transitie) als in de jaren 1960-1980 (de tweede demografische transitie) (Van de Kaa, 1987).
Ver teruggaan in de tijd is echter ook nodig omdat de veranderingen in het verwantschapsnetwerk tot stand komen door processen die een lange adem hebben en zich over meerdere
generaties uitstrekken.
Demografische veranderingen 1850-2010
Ik kan de enorme schaal van de demografische veranderingen tussen 1850 en 2010 het beste
illustreren met enkel kerngetallen. Deze zijn vermeld in tabel 1.
De levensverwachting van een pasgeboren jongetje lag in 1850 op 38,3 jaar, van een meisje
op 40,4 jaar; momenteel zijn die cijfers 78,8 en 82,7 jaar, meer dan het dubbele van de cijfers
van 1850. In 1850 bracht een vrouw gemiddeld 4,9 kinderen ter wereld, nu nog maar 1,80,
ongeveer een derde van wat het was. Van die kinderen werd in 1850 4,7 procent buiten
een huwelijkse relatie voortgebracht, nu is 41 procent van de ouders van de kinderen niet
getrouwd. In 1850 werden er in heel Nederland 67 echtscheidingen uitgesproken, dat is 1,4
per 10.000 echtparen; in 2010 waren dat er 89 per 10.000 echtparen.3 Men kan zich aan
de hand van deze cijfers de globale implicaties van deze ontwikkelingen voor de omvang
en samenstelling van kerngezin en verwantschapsnetwerk, voor de aanwezigheid van
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Tabel 1. Demografische indicatoren voor Nederland, 1850-2010
1850

Gemiddelde levenduur (jaren)

2010

38

Mannen

79

40

Vrouwen

83

4,9

Gemiddeld kindertal

1,8

5

Kinderen buiten huwelijk (%)

41

1

Echtscheiding (per 10.000 paren)

89

partners, ouders, kinderen, grootouders, ooms en tantes wel voorstellen maar meer dan dat
is niet mogelijk. Tijdreeksen van demografische cijfers zijn voor een inzicht in de precieze
consequenties van ontwikkelingen niet voldoende. Gezinnen en verwantschapsnetwerken
komen tot stand onder invloed van een specifieke combinatie van voortdurend in de tijd
veranderende demografische processen. Soms zijn die processen afhankelijk van elkaar: hoe
hoger het kindertal in een gezin, des te hoger over het algemeen de sterftekans van de kinderen
uit dat gezin. Soms spelen zich tegelijkertijd processen af die tegengestelde effecten hebben:
minder huwelijken worden door overlijden ontbonden maar echtscheidingen nemen toe.
Demografische statistieken geven vooral gemiddelden weer maar geven vaak geen uitsluitsel
over de grote variatie in gedrag (Murphy, 2011; Ruggles, 1993; Smith, 1987 en Smith en
Oeppen, 1993). Andere, meer gedetailleerde informatie is dus nodig. Die zal ik presenteren
voor een drietal terreinen, die ik heb gekozen omdat over de historische ontwikkeling ervan
misverstanden en onzekerheden bestaan maar ook omdat ze in het sociaalwetenschappelijk
onderzoek een prominente plaats innemen. Ook valt er goed het nut mee te demonstreren van
allerlei nieuwe historische en eigentijdse databestanden.
Allereerst ga ik in op de positie van wat ik voor deze gelegenheid de familie Doorsnee
noem, het stabiele, weinig complexe gezin van ouders en kinderen dat we associëren met de
jaren vijftig. Wat was de status van deze gezinsvorm in de afgelopen anderhalve eeuw? Hoe
dominant was ze? Zijn demografische ontwikkelingen oorzaak van de teloorgang van dat
type gezin, zoals sommigen suggereren?
In een tweede stap voeg ik een generatie toe en bespreek ik de veranderende positie van
grootouders in het verwantschapssysteem. Wat voor effect had de hoge sterfte in het verleden
op hun aanwezigheid? Hoe gebruikelijk was het dat kinderen opgroeiden met grootouders?
Leefden kinderen ook feitelijk in een huishouden waarin zich ook grootouders bevonden?
Een derde thema waar ik kort bij wil stilstaan, betreft de vraag wat het voor kinderen in het
verleden betekende om op te groeien met of zonder sleutelfiguren als vader en moeder. In
familiegeschiedenissen zijn de persoonlijke ervaringen met die situaties regelmatig terug te
3

vinden. Ik kijk hier vooral naar wat het voor de levenskansen van kinderen betekende. Wat
leert historisch onderzoek op basis van collectieve ervaringen ons op dit punt?
Mijn bespreking van deze thema’s is vooral gebaseerd op de uitkomsten van onderzoek dat
in het afgelopen decennium op basis van nieuwe databestanden heeft plaatsgevonden. Het
grote voordeel van deze databestanden is dat ze niet zoals in het verleden gebruikelijk was op
lokale maar op nationale schaal zijn verzameld en dat dit ook op consistente wijze is gebeurd.
De Familie Doorsnee als doorsnee familie
Voor veel oudere Nederlanders is de Familie Doorsnee, het door Annie M.G. Schmidt
tot leven gewekte ‘echt-Nederlandse gezin’ uit de jaren vijftig, ook doorsnee familie, het
prototype van het traditionele kerngezin: twee met elkaar gehuwde, en met elkaar gehuwd
blijvende ouders en een beperkt aantal in het huwelijk geboren kinderen (Cherlin, 1992, 1-2,
6-30). Met die familie konden alle Nederlanders zich identificeren. Die identificatie ging zo
ver dat toen een van de hoorspelfiguren zwanger raakte, de voor haar bestemde babysokjes en
-truitjes met postzakken tegelijk bij de VARA werden bezorgd (Van der Zijl, 2002, 210-211).
Dit traditionele kerngezin is volgens sommige organisaties, politici, en wetenschappers echter
aan het uitsterven en zij zien hierin de sleutel tot de ontwrichting van de Westerse samenleving
(Fukuyama, 1999). Zo verspreidde in 2008 een Amerikaanse pro-family groep, the Family
First Foundation, een documentaire getiteld Demographic Winter: The Decline of the Human
Family, waarin de centrale stelling was dat ‘wereldwijd gezinsverbanden worden verbroken
op een schaal die zonder historisch precedent is’ (SRB Documentary LLC, 2008). De oorzaak
van deze ontwikkeling ziet men in de revolutie in de demografische verhoudingen vanaf het
midden van de jaren zestig: ongehuwd samenwonen en het krijgen van kinderen buiten een
huwelijksrelatie werden populair, echtscheidingen namen toe en na relatieontbinding werd
in veel gevallen een nieuwe relatie aangegaan (Van de Kaa, 1987). Het resultaat is, zo was
onlangs in de Volkskrant te lezen, dat ‘De familie Doorsnee (is) ingeruild voor ‘de familie
Knots, waarin alle relatieverbanden mogelijk zijn’.4
Voor veel Europese landen zijn de consequenties van deze ontwikkeling vanaf de jaren
zeventig gedocumenteerd (zie onder meer Andersson, 2002; Hernandez en Myers, 1993
en Heuveline en Timberlake, 2002). Vergeleken met de kinderen uit de familie Doorsnee
leven de kinderen uit de jaren 1970 inderdaad in meer complexe situaties. Een in 1983 in de
rubriek Achterwerk van de VPRO-gids opgenomen brief van de 12-jarige Saskia Lukacs uit
Voorburg illustreert dat voortreffelijk. ‘Tijdens de vredesdemonstratie op 29 oktober 1983
in Den Haag liep ik met mijn moeder en haar vriendin, die de 2e ex-vrouw van haar ex-man
tegenkwam. Trouwens, mijn moeder is de 3de vrouw van haar 2de ex-vriend. En het is nog
allemaal echt waar ook!’
Verschillende historici en sociologen hebben er echter op gewezen dat het huidige zo
instabiel en complex lijkende gezin overeenkomsten vertoont met het gezin uit het midden
van de 19e en de eerste decennia van de 20e eeuw (Griffith, 1980; Hareven, 2000, 123-125
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en Therborn, 2007). Ze wijzen er daarbij op dat ook toen veel kinderen te maken kregen
met de ontbinding van het huwelijk van hun ouders als gevolg van het overlijden van een
van hen. Veel van de weduwnaars hertrouwden waardoor kinderen moesten samenleven met
een stiefouder en stiefbroers of -zussen (Dupâquier, Helin, Laslett, Livi-Bacci en Sogner,
1981). Eenoudergezinnen waren ook in de 19e eeuw niet ongebruikelijk: in de grote steden in
Nederland werd tot zo’n tien procent van de kinderen ter wereld gebracht door ongehuwde
moeders (Kok, 1991; Shorter, Knodel en Van de Walle, 1971). Resulteerde dat dan ook niet
in grote aantallen instabiele en complexe gezinnen? En zo ja, zou dat dan niet betekenen dat
de familie Doorsnee historisch gezien ook maar tijdelijk de toon heeft gezet? En wat kunnen
we leren uit de ervaringen van kinderen in die gezinsvormen, situaties waarvoor hedendaagse
sociologen termen als ‘gezinsfragmentatie’ en ‘quasiverwanten’ hebben gemunt (Beck, 1986
en Beck en Beck-Gernsheim, 1994).
Een nauwkeurig antwoord op die vragen was tot nu toe noch in Nederland, noch elders mogelijk
omdat geen gegevens voorhanden waren waarmee men de gezinssituatie van kinderen in zowel
de 19e als de 20e eeuw op een dergelijke gedetailleerde wijze kon beschrijven. Sinds kort kan
dat echter wel door gebruik te maken van een combinatie van gegevens over het samenwonen
van ouders en kinderen: een historische steekproef, een survey met retrospectieve vragen
over de gezinssituatie en een nationaal registerbestand. Uit elk van deze bestanden valt af te
leiden of kinderen nu of in het verleden met beide ouders opgroeiden, dan wel langdurig of
kortstondig leefden in een eenoudergezin of met een stiefouder.5
De historische gegevens zijn verzameld in het kader van de Historische Steekproef Nederlandse
Bevolking (HSN), een nationaal databestand met onder andere van dag tot dag bijgehouden
informatie over de gezinssituatie van meer dan 20.000 kinderen die in de jaren 1850-1922
zijn geboren (Kok, Mandemakers en Bras, 2009 en Mandemakers, 2008). Uit honderden
gemeentelijke bevolkingsregisters werd voor ieder kind op ieder moment vastgesteld met wie
hij of zij samenwoonde.
De gezinssituatie van kinderen geboren na 1922 kon worden afgeleid uit de Netherlands
Kinship Panel Study (NKPS) (Dykstra et al., 2006). De NKPS is een onderzoek op basis van
een steekproef onder 8.000 individuen in Nederlandse huishoudens geboren tussen 1923 en
1986. Ook uit deze bron kon de gezinssituatie van kinderen worden gereconstrueerd.
Voor kinderen geboren na 1985 kon informatie worden gebruikt afkomstig van het
zogenaamde Sociaal Statistische Bestand (SSB), van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). De ruggengraat ervan wordt gevormd door de gemeentelijke bevolkingsregisters,
de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Gegevens zijn beschikbaar
over die geboortegeneraties die na september 2001 de 15-jarige leeftijd bereikten. Alle
drie databestanden stellen ons in staat antwoord te geven op de vraag met wie kinderen tot
hun 15e levensjaar samenwoonden en wat de leeftijd, rol en graad van verwantschap ten
opzichte van het kind van die personen was. Om de veranderingen in de tijd weer te geven
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onderscheiden we acht geboortegeneraties, die ieder min of meer model staan voor een
specifieke demografische situatie.
Kinderen in ‘complete’ gezinnen
Allereerst stelden we vast welke kinderen op ieder moment tussen de geboorte en leeftijd
15 nog met hun biologische vader of moeder samenleefden; dat kon gaan om de man met
wie de moeder van het gezin getrouwd was maar ook om een niet-gehuwde relatie. We
duiden deze situatie aan als een ‘compleet’ gezin. In figuur 1 presenteren we cijfers over de
situatie op 15-jarige leeftijd van het kind. In alle geboortegeneraties leeft een overweldigende
meerderheid van de kinderen in een compleet gezin maar wel blijken zich in de loop van de
tijd sterke verschuivingen in dat percentage te hebben voorgedaan. In de oudste generatie
leefde op 15-jarige leeftijd bijna 70 procent van de kinderen met beide ouders maar in het
laatste decennium van de 19e eeuw neemt het percentage kinderen dat in een dergelijk gezin
opgroeit sterk toe. In de generaties geboren tussen 1900 en 1940 is het complete gezin de
realiteit voor bijna 90 procent van de kinderen. Dat kwam doordat minder huwelijken werden
ontbonden door de afname van de sterftekansen van volwassen mannen en vrouwen, en door
de daling van het aantal kinderen dat buitenechtelijk ter wereld werd gebracht. Tegelijk was
echtscheiding nog relatief ongebruikelijk. Het complete gezin verloor echter na circa twee
generaties weer die unieke positie: voor kinderen die na 1965 zijn geboren werd het weer
minder gebruikelijk dat men tot het 15e jaar met beide biologische ouders opgroeide. Van
de kinderen die na 1985 zijn geboren leefde op 15-jarige leeftijd nog maar 75 procent in een
compleet gezin. Huwelijken en samenwoonrelaties worden nu immers veel vaker ontbonden
en meer kinderen worden buiten een huwelijk of een samenwoningsrelatie voortgebracht.
Toch groeien tegenwoordig nog steeds meer kinderen in een volledig gezin op dan anderhalve
eeuw geleden.
…en in andere gezinsvormen
In wat voor gezinssituatie leefden de kinderen die niet in een volledig gezin opgroeiden?
Daarop geeft figuur 2 een antwoord, opnieuw voor de situatie op 15-jarige leeftijd.
In het midden van de 19e eeuw leefde ongeveer tien procent van de kinderen alleen met hun
moeder. Voor een deel van de kinderen, kinderen van ongehuwde en niet huwende moeders,
bestond die situatie al vanaf de geboorte. Voor een ander deel ging het om kinderen waarvan
de vader overleed en de moeder niet hertrouwde. Tot de jaren 1960 nam dit soort eenoudergezinnen af maar als gevolg van het sterk stijgende aantal relatie- en huwelijksontbindingen, nu
door scheiding in plaats van overlijden van de partner, komen ze nu weer vaker voor. In de
jongste generatie leven zelfs meer kinderen alleen met hun moeder dan in het midden van de
19e eeuw het geval was. Bedenk daarbij dat het anno 2012 nog steeds vooral vrouwen zijn die
na scheiding de zorg voor de kinderen op zich nemen.
In de 19e eeuw hertrouwden weduwen veel minder vaak dan weduwnaars (Van Poppel,
1995) en het gebeurde dan ook relatief zelden dat een kind met zijn moeder en een stiefvader
opgroeide. In de jongste geboortegeneratie zit echter bijna zes procent van de kinderen in
die situatie. Weduwnaars hertrouwden vaker, vaak al snel na het verlies van de partner:
6

Figuur 1. Percentage kinderen dat op leeftijd 15 samenwoont met beide biologische ouders, naar
geboortegeneratie
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Figuur 2. Percentage kinderen op leeftijd 15 in andere gezinsvormen, naar geboortegeneratie
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Weduwnaarstranen drogen schielijk op, werd niet ten onrechte gezegd (Beelen en Van der
Sijs, 2011). Het was dan ook in het verleden meer gangbaar dat vader en stiefmoeder voor een
kind zorgden dan dat moeder en stiefvader dat deden: in het midden van de 19e eeuw ging het
om circa 6 procent van de 15-jarigen. De situatie nu ligt echter geheel anders.
Een klein deel van de kinderen groeide in de 19e eeuw alleen met hun vader op. In de loop
van de tijd nam dat percentage af en hoewel het in recente generaties licht steeg gaat het nog
steeds om een zeer klein deel van de 15-jarigen.
De gezinssituatie van kinderen gedurende hun eerste 15 levensjaren kan worden samengevat
door te berekenen welk deel van hun leven zij in de verschillende typen van gezinnen
hebben geleefd. Men zie hiervoor figuur 3. Ten opzichte van de geboortegeneratie 1850-79 is
gedurende een lange periode sprake geweest van een toename van het deel van de kindertijd
dat in een volledig gezin werd doorgebracht, tot uiteindelijk zo’n 90-95 procent. In de
jongste generaties kwam daaraan een einde: kinderen die tussen 1975 en 1985 zijn geboren
spendeerden een relatief even groot deel van hun kinderjaren met beide biologische ouders
als kinderen geboren in het begin van de 20e eeuw. Voor de na 1985 geboren kinderen valt dat
percentage nog niet te berekenen.
Grootouders: effecten van sterftekansen en generatieafstand
Een tweede thema dat ik wil bespreken betreft de positie van grootouders en vooral de
wijzigingen in die positie als gevolg van anderhalve eeuw demografische verandering.
Figuur 3. Welk deel van levensjaren tussen geboorte en leeftijd 15 wordt doorgebracht in volledig
gezin, naar geboortegeneratie
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Enkele jaren geleden poneerde de evolutionair antropologen Caspari en Lee (2004; Rosenberg,
2004) de stelling dat grootouders al in het laat paleolithicum, de oudere steentijd, circa 30
duizend jaar geleden, hun opwachting maakten. Uit onderzoek aan fossielen die de laatste
drie miljoen jaar van de menselijke evolutie representeerden trokken zij de conclusie dat in
de genoemde periode sprake is geweest van een zeer sterke toename van het aantal mensen
dat leeftijden bereikte waarop ze grootouder konden zijn. Aan het op het toneel verschijnen
van grootouders verbonden zij grote consequenties voor de menselijke evolutie. Grootouders
maakten de overdracht van informatie mogelijk tussen generaties en zij waren de drijvende
kracht achter de ontwikkeling van nieuwe werktuigen, kunst en rituelen.
In veel studies over de opkomst en nieuwe rol van grootouders in de afgelopen decennia
wordt opmerkelijk genoeg echter de opvatting verkondigd dat vóór de Tweede Wereldoorlog
of in elk geval vóór 1900 grootouders maar zelden voorkwamen (Gourdon, 2001, 7-22). Het
sterfteniveau was, zo meende men, zo hoog dat mannen en vrouwen slechts bij uitzondering
een leeftijd konden bereiken waarop zij de geboorte van een kleinkind konden meemaken.
Aan dit misverstand ligt het idee ten grondslag dat als de levensverwachting bij de geboorte
rond de 40 jaar ligt mannen en vrouwen slechts zelden ouder dan 40 worden.
Aan de hand van Nederlandse gegevens is echter duidelijk te maken dat ook bij een lage
levensverwachting een groot deel van de mannen en vrouwen een respectabele leeftijd kan
bereiken. Uit figuur 4 blijkt dat van de mannen en vrouwen geboren in de jaren vijftig van
de 19e eeuw meer dan 40 procent de 60-jarige leeftijd haalde; toch werd deze generatie
gemiddeld maar 40,7 respectievelijk 42,6 jaar oud. Onder de rond 1880 geboren mannen en
vrouwen, die een gemiddelde levensduur hadden van 45,0 respectievelijk 47,9 jaar was die
leeftijd zelfs al voor de helft van de geborenen haalbaar.6
Maar niet alleen het sterftepatroon bepaalt hoe vaak grootouderschap voorkomt. De leeftijd
waarop mannen en vrouwen kinderen krijgen speelt eveneens een rol. Wanneer vrouwen hun
eerste kind pas op hun 30e krijgen en zij ook zelf pas ter wereld kwamen op het moment dat
hun moeder 30 was moest de grootmoeder minstens 60 jaar oud worden om de geboorte van
haar kleinkind mee te maken. Zouden beide vrouwen hun kind op hun 20e hebben gekregen
dan was al op 40-jarige leeftijd het grootmoederschap binnen bereik. Bij lage leeftijden bij de
geboorte van het eerste kind, dat wil zeggen bij korte afstanden tussen generaties, is de kans
op de gelijktijdige aanwezigheid van drie generaties dus groter (Ruggles, 2009).
In figuur 5 is de ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van
haar eerste kind in gestileerde vorm weergegeven (Van Gaalen en Van Poppel, 2007). De
leeftijd bij geboorte van het eerste kind was in historische samenlevingen, waarin van uitstel
van de geboorte van het eerste kind nauwelijks sprake was, vooral afhankelijk van de leeftijd
bij huwelijk.
Vrouwen kregen hun eerste kind in het midden van de 19e eeuw rond de 25-26 jarige leeftijd,
voor vaders was dat twee tot drie jaar later. Die leeftijd is geleidelijk gedaald doordat op
6

Gegevens ontleend aan bewerkingen van de CBS generatiesterftetafels.
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Figuur 4. Kans om 60 jaar te worden, geboortegeneraties 1850-1950
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Figuur 5. Gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind
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jongere leeftijd werd getrouwd, vooral in de jaren vijftig en zestig van de 20e eeuw. Vanaf
de eerste decennia van de 20e eeuw is de leeftijd bij de geboorte van het eerste kind echter
weer gestegen, vervolgens na de Tweede Wereldoorlog weer sterk afgenomen door een sterke
daling van de leeftijd bij huwelijk. Na de jaren 1970 is de leeftijd bij eerste geboorte weer
sterk gestegen. Niet onbelangrijk is om op te merken dat in het verleden veel kinderen op veel
hogere leeftijden werden voortgebracht; moeders kregen in de loop van de tijd veel minder
kinderen en brachten na de geboorte van hun eerste kind niet nog eens 12-13 jaar maar slechts
3-4 jaar kinderen voort. Voor die later voortgebrachte kinderen – en dus voor het gemiddelde
kind – waren de kans op een levende grootvader vanzelfsprekend veel kleiner.
Kinderen en grootouders
Welk effect hebben dalende sterfte en veranderde afstand tussen generaties nu samen gehad
op de aanwezigheid van grootouders in het verwantschapsnetwerk? Om dat vast te kunnen
stellen is een wat ongebruikelijke weg geboden. Immers, de gebruikelijke informatiebronnen
als volkstellingen en bevolkingsregisters verschaffen ons op dit punt geen helderheid omdat
ze uitsluitend personen registreren die een gezamenlijk huishouden voeren. Wendy Post,
Evert van Imhoff en ik hebben enkele jaren geleden een bestand opgebouwd met gegevens
uit een groot aantal genealogische afstammingsreeksen, zogenaamde parentelen, waarin
de afstammelingen van een ouderpaar zowel in de mannelijke als de vrouwelijke lijn zijn
opgenomen. Ieder van de 162 duizend personen (de ‘ego’) kon aan de hand van geboorte en
huwelijk in dat verwantschapsnetwerk worden geplaatst. Vervolgens werd van iedere persoon
berekend hoeveel nog levende verwanten van iedere soort deze persoon gedurende een reeks
van jaren op opeenvolgende leeftijden had (Post, Van Poppel en Van Imhoff en Kruse, 1997).
De bestanden dekken de periode 1850-1990. Omdat bij genealogische gegevens als de hier
gebruikte niet zelden bepaalde takken van een stamboom niet goed zijn uitgezocht is ook na
allerlei statistische manipulaties sprake van een onderschatting van de aantallen verwanten.
De gegevens hebben daarom vooral indicatieve waarde: de trends in de tijd zijn van meer
belang dan de absolute aantallen.
Figuur 6 geeft voor de totale groep kinderen jonger dan 20 jaar aan hoeveel procent daarvan
op ieder tijdstip nog 0, 1, 2 of 3, of nog 4 levende grootouders had.7 Tussen 1850 en 1990 is
het percentage kinderen dat tijdens hun jeugd nog levende grootouders had sterk veranderd.
Het percentage kinderen dat in deze levensfase geen grootouders meer had is vooral na
het eerste decennium van de 20e eeuw sterk afgenomen. Er was tegelijk sprake van een
forse toename van het percentage kinderen waarvan nog twee of drie of zelfs nog alle vier
grootouders in leven waren. Vooral vanaf ongeveer 1910 nemen grootouders getalsmatig een
steeds prominentere positie in het verwantschapsnetwerk in, vooral als gevolg van de daling
van de sterfte op hogere leeftijden.
7

In een aantal gevallen betreft het gegevens die uitsluitend betrekking hebben op kinderen die tenminste één verwant
van de betreffende categorie hebben: als bijvoorbeeld sprake is van aantallen neven en nichten van 0-20-jarigen
gaat het dus om jongeren die tenminste één neef of nicht hebben. Bij het gebruik van genealogische bestanden
in demografisch onderzoek doen zich vele problemen voordoen die te maken hebben met tekortschietende
representativiteit, gebrek aan nauwkeurigheid en volledigheid, en beperkte kwaliteit van de gegevens.
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Figuur 6. Percentage 0-20 jarigen naar aantal levende grootouders
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Recente gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie van het CBS, onlangs door
Gerrit Bloothooft en David Onland geanalyseerd, bevestigen de indruk die de genealogische
bestanden geven.8 Ze wijzen ook uit dat de trend die we signaleren zich na 1990 heeft
doorgezet. Van de kinderen jonger dan 20 had in 2006 liefst 29 procent nog 4 grootouders,
tegenover 20 procent van de kinderen in 1990. Daarbij moeten we wel bedenken dat het
aantal kinderen zonder grootouders is overschat omdat kinderen in het GBA niet gekoppeld
konden worden aan de bijna 300 duizend 65-plussers die in het buitenland wonen terwijl ook
veel ouders van in Nederland wonende migranten niet in het GBA zijn opgenomen.
Kinderen hebben overigens meer kans dat grootmoeders nog deel uitmaken van hun netwerk
dan dat grootvaders dat doen. Deels hangt dat samen met de hogere sterfte onder mannen,
een oversterfte die sterk toenam onder de generaties geboren na 1890 maar weer afnam in
generaties geboren na de jaren twintig van de 20e eeuw. Daarnaast hebben kinderen een
grotere kans dat hun grootmoeder nog in leven is omdat grootmoeders op het moment van
de geboorte van hun kleinkind gemiddeld genomen enkele jaren jonger zijn dan grootvaders;
dat geeft hun ook een grotere kans gaf om nog in leven te zijn. Om dezelfde redenen zijn
grootmoeders van moederszijde over het algemeen dubbel in het voordeel ten opzichte van
grootvaders van vaderszijde.

8
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Gerrit Bloothooft was zo vriendelijk deze gegevens ter beschikking te stellen.

Leefden kinderen met hun grootouders samen?
We weten nu dat grootouders in Nederland ruimschoots voorhanden waren en dat dit al in de
19e eeuw het geval was. Een andere vraag is of die grootouders ook deel uitmaakten van de
huishoudens van hun kinderen en kleinkinderen.
Het idee dat driegeneratiehuishoudens, bestaande uit een ouderpaar, hun kinderen en leden
van de eraan voorafgaande generatie kenmerkend zijn voor het historische Nederlandse
gezinspatroon houdt buiten de kring van historici hardnekkig stand. Tot in de jaren zestig werd
ook door een invloedrijke Nederlandse socioloog als Evert Hofstee dat idee nog aangehangen
en genoot het mede daardoor populariteit (Hofstee, 1954). Ook onder toonaangevende sociale
wetenschappers buiten Nederland was die opvatting wijd verbreid (Smith, 1993). In de jaren
zestig van de 20e eeuw werd onder invloed van het werk van Peter Laslett en collega’s dat
denkbeeld echter grotendeels verlaten al menen sommige gezinshistorici en sociologen
toch dat in veel huishoudens in de 19e eeuw verder verwijderde familieleden nog een plek
hadden (Hareven, 1991 en Seccombe, 1993). Ze vinden daarbij steun in nieuwe analyses van
gegevens voor West-Europese landen, Nederland daaronder niet begrepen, die suggereren dat
een aanzienlijk aantal grootouders in elk geval tijdelijk in een driegeneratiehuishouden leefde
(Ruggles, 2009).
Nederlandse historici gaan er sinds de vroege jaren zeventig vanuit dat driegeneratiehuishoudens hier al eeuwen een zeldzaamheid waren (Damsma, 1993; Haks, 1982; Schama, 1987
en Van der Woude, 1972). Die conclusie trokken ze vooral op basis van beperkte lokale
statistische gegevens over de samenstelling van huishoudens vóór het midden van de 19e
eeuw. Nationale statistische gegevens over de samenstelling van huishoudens zijn feitelijk
pas bruikbaar vanaf de volkstelling van 1947 (Verduin, 1985). De gegevens uit de Historische
Steekproef geven echter niet alleen een beeld van de aanwezigheid van ouders en stiefouders
van kinderen, maar bevatten ook informatie over de aanwezigheid van andere personen in
het huishouden. Deze gegevens bieden een redelijk precies en landelijk dekkend beeld maar
strekken zich helaas niet uit over de periode na 1930.
Figuur 7 geeft aan of in het huishouden waarin de steekproefpersoon ter wereld kwam op
het tijdstip van geboorte ook verwanten als grootouders verbleven. Maar een zeer beperkt
deel van de kinderen verbleef in het eerste levensjaar in een huishouden waarin ook een
grootouder was opgenomen. In het midden van de 19e eeuw ging het nog zo´n negen
procent van de kinderen maar dat percentage liep langzaam terug naar zeven procent onder
kinderen geboren in de jaren twintig van de 20e eeuw. Zelden was er meer dan één grootouder
aanwezig.9 Wanneer kinderen 15 jaar werden waren die grootouders overigens zo goed als
allemaal verdwenen, want overleden. Bezien vanuit het perspectief van het kleinkind waren
meergeneratiehuishoudens in Nederland dus een uitzondering. Wel moeten we bedenken
dat in een periode waarin grootouders nog drie of vier levende kinderen hadden er voor
9

Aangezien in de eerste bevolkingsregisters de relatie van de in het huishouden opgenomen personen tot het hoofd van
het gezin niet expliciet was vermeld diende deze op basis van andere informatie te worden afgeleid. Dat bleek niet
altijd succesvol.
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Figuur 7. Percentage kinderen levend met grootouders op moment van geboorte, naar
geboortegeneratie
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die grootouders meerdere opties waren om met hun nageslacht samen te leven. Vanuit hun
perspectief zag de situatie er dan ook anders uit.
Dat grootouders niet meer in hetzelfde huishouden waren opgenomen als hun kleinkinderen
betekende echter niet dat ze ver van hen verwijderd leefden. In de meeste sociaalwetenschappelijke studies wordt ervan uitgegaan dat de geografische afstand tussen de generaties in de
loop der tijd sterk is toegenomen (Mulder en Kalmijn, 2006). Informatie over de historische
situatie verschaffen die studies echter niet. We weten wel dat zelfs tegenwoordig de afstanden
tussen de generaties nog zeer beperkt en gemakkelijk te overbruggen zijn, ondanks de enorme
toename in de mobiliteit. Bloothooft en Onland constateerden op basis van GBA-gegevens
uit 2006 dat de hemelsbrede afstand die kleinkinderen van de grootouders scheidt tot het
moment dat de kleinkinderen 20 jaar oud zijn gemiddeld maar 22 km bedraagt. Pas vanaf de
leeftijd waarop kleinkinderen hun ouderlijk huis verlaten neemt de afstand tot de grootouders
toe, tot gemiddeld zo’n 34 km.
Gezinsvorm en sterfte van kinderen
In veel familiegeschiedenissen is volop plaats ingeruimd voor de wijze waarop individuele
gedragingen en gevoelens van mensen gevormd zijn door de gezinssituatie waarin zij
opgroeiden. Die verbanden zijn moeilijk aan te tonen wanneer geen gebruik kan worden gemaakt
van de in het sociaalwetenschappelijk onderzoek toegepaste methoden van dataverzameling
en -analyse. Talloze sociaalwetenschappelijke studies zijn opgezet om na te gaan wat het
voor kinderen betekent dat zij in ‘onvolledige’ of ‘volledige’ gezinnen opgroeien. Daarbij
14

is onder meer gekeken naar zaken als schooluitval, druggebruik, criminaliteit, gezondheid
en sterfte (Albrecht en Teachman, 2003; Dronkers, 1999; Hansagi, Brandt en Andréasson,
2000; Modin, 2003; Pong, Dronkers en Hampden-Thompson, 2003 en Teachman, 2004).
Anderen bestudeerden de gevolgen voor kinderen van het opgroeien in een samengesteld
gezin, dat wil zeggen een gezin waar stiefvader of -moeder deel van uitmaken (Spruijt, 1996).
Veel aandacht is er daarnaast voor de effecten die de betrokkenheid van grootouders bij de
opvoeding van kleinkinderen op die kinderen heeft. Wat voor rol spelen grootouders bij de
zorg voor kleinkinderen (Hank en Buber, 2009), welke steun geven ze aan en ontvangen
ze van hun kinderen, hoe belangrijk zijn ze voor de overdracht van gedragingen, normen
en waarden (Liefbroer en Dykstra, 2007)? Ook antropologen en evolutiebiologen hebben
grootouders en in het bijzonder de grootmoeder in het vizier gekregen: terwijl antropologen
‘vroeger amper omkeken naar oude vrouwtjes’ is het evolutionaire en sociale nut van de
grootmoeder nu een belangrijk thema.10 Een centrale vraag is daarbij hoe familieverhoudingen van invloed zijn op de zorg voor kinderen. De veronderstelling is dat de menselijke
soort een cooperative breeder is, aan ‘coöperatieve broedzorg’ doet,11 dat wil zeggen deel
uitmaakt van een systeem voor het grootbrengen van kinderen waarbij moeders van andere
personen hulp ontvangen bij het grootbrengen van hun kinderen (Sear en Marlowe, 2009).
De effecten van die zorg kunnen vaak alleen worden gemeten door de overlevingskansen van
kinderen te vergelijken in families van verschillende samenstelling.
Ook in Nederlandse historische studies is nagegaan welke familieleden in de 19e-eeuwse
samenleving nu cruciaal waren voor de overleving van jonge kinderen. Die studies bieden
de kans om te onderzoeken in hoeverre de effecten, die een specifieke gezinssamenstelling
heeft op de levens van kinderen, afhankelijk zijn van de sociale en historische context.
Standaardpraktijk is daarbij de overlevingskans van kinderen in complete gezinnen te
vergelijken met die van kinderen in niet-standaard gezinnen. Sterfte is ook hier vaak de enige
indicator die beschikbaar is om de effecten van zorg te beoordelen.
In een studie met Erik Beekink en Aat Liefbroer is nagegaan wat in het standaardgezin de
gevolgen waren voor de sterfterisico’s van kinderen wanneer vader of moeder overleden.
Die risico’s bleken sterk te stijgen door het overlijden van de moeder, maar ze werden
nauwelijks hoger na het overlijden van de vader. De effecten van moeders overlijden waren
vooral voelbaar bij heel jonge kinderen maar waren ook nog merkbaar bij kleuters. Naarmate
meer tijd verstreek sinds het overlijden van de moeder nam de oversterfte ten opzichte van
kinderen in complete gezinnen af (Beekink, 1999; Beekink, Van Poppel en Liefbroer, 2002 en
Van Poppel, 2000). In een vervolgstudie met Ruben van Gaalen gebaseerd op de Historische
Steekproef vonden we vergelijkbare resultaten. Het wegvallen van de moeder had sterke,
dat van de vader meer beperkte negatieve gevolgen voor de overleving van het kind. We
constateerden ook dat, vergeleken met het derde kwart van de 19e eeuw, de betekenis van
de aan-of afwezigheid van de moeder toenam, vooral voor kinderen die de kritieke grens
van 6 maanden al gepasseerd waren. Voortbouwend op deze studies onderzochten Kok,
Vandezande en Mandemakers of het sterfterisico van kinderen ook afhankelijk was van wie
10
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H. Spiering, De antropologie heeft de grootmoeder ontdekt, NRC Handelsblad, 23-11-2002, p. 35.
Ik ontleen die term aan D. Vlasblom, Oma concurrent van de kinderen, NRC Handelsblad, 15-10-2011, 8-9.
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verder aan verwanten in het huishouden aanwezig waren. In gevallen waarin vader of moeder
in het gezin waren weggevallen had de aanwezigheid van een grootmoeder van moederszijde
een gunstig effect op de overleving van de achtergebleven kinderen, vergeleken met die in
eenoudergezinnen waarin een grootmoeder ontbrak (Kok, Vandezande en Mandemakers,
2011).
Onderzocht is ook of het stereotiepe negatieve beeld van de stiefouder, waarmee generaties
kinderen zijn opgegroeid, bevestigd werd door hogere sterfte van stiefkinderen. Dat bleek
niet zo te zijn: de komst van een stiefouder kwam in de 19e en 20e eeuw de overleving van
kinderen ten goede en maakte dat ze beter af waren dan kinderen die hun jeugd verder in een
eenoudergezin doorbrachten (Van Poppel en Van Gaalen, 2008).
Conclusies
Het traditionele gezin, bestaande uit twee bij elkaar blijvende biologische ouders met hun
kinderen heeft gedurende twee of drie generaties bijna het alleenrecht gehad. Die bloeiperiode
was kort maar wel lang genoeg om de diversiteit van gezinssituaties waarin kinderen tot
laat in de 19e eeuw opgroeiden uit het collectieve geheugen te verdringen. Vergeten is
dat dit traditionele gezin het resultaat was van relatief recente demografische en sociale
veranderingen, die plaatsvonden tussen het laatste kwart van de 19e en het midden van de 20e
eeuw. Het overgrote deel van de kinderen groeit ook vandaag de dag nog in stabiele en weinig
complexe gezinnen op, relatief zelfs vaker dan in het midden van de 19e eeuw. Voor zover valt
na te gaan was zeker tot in de eerste decennia van de 20e eeuw ook de overleving van kinderen
hierin beter gegarandeerd dan in incomplete gezinnen, vooral als gevolg van de aanwezigheid
van de moeder, wier positie van veel meer gewicht was dan die van de vader.
Ook het ruimere verwantschapsnetwerk waarin kinderen zijn ingebed heeft als gevolg van
de demografische ontwikkelingen van de 19e en 20e eeuw een andere aanblik gekregen. De
sterftedaling leidde tot een sterke toename van het aantal driegeneratiefamilies. Grootouders
waren in de 19e eeuw in mindere mate en vooral minder langdurig aanwezig in het leven van
kinderen dan tegenwoordig. Steeds vaker leggen opeenvolgende generaties van kinderen,
ouders en grootouders een stuk van hun levensloop samen af. Het aantal jaren dat ouders de
traditionele ouderlijke rol moeten spelen is door de daling van het kindertal en de verkorting
van het leeftijdsverschil tussen het eerste en het laatste geboren kind inmiddels nauwelijks
meer groter dan de tijd die aan het grootouderschap kan worden gewijd (Segalen, 2010).
Naar schatting zijn grootmoeders gemiddeld bijna 53 jaar oud bij de geboorte van het eerste
kleinkind, grootvaders 55 jaar.12 De op die leeftijd nog te verwachten levensduur zou inhouden
dat kleinkinderen gemiddeld bijna 32 jaar van hun grootmoeders leven en 26 jaar van hun
grootvaders leven zouden kunnen meemaken. De potentieel langere duur van de relatie met
kleinkinderen kan die relatie intenser maken, ook omdat sprake is van een beperkter aantal
kleinkinderen.
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16

Deze schatting is gebaseerd op gegevens over de leeftijd bij geboorte van het eerste kleinkind onder personen die in
2006 tussen de 35 en 74 jaar oud waren. Deze kleinkinderen kunnen dus enkele decennia vóór 2006 zijn geboren.
Gegevens ontleend aan het European Social Survey, Derde Ronde, 2006. De levensverwachting is ontleend aan
Statline en betreft het jaar 2010.

In een recent overzicht van de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van gezinnen en
relaties is gesuggereerd dat de demografische transitie die in het midden van de jaren zestig
een aanvang nam grotendeels is gestabiliseerd. De aantallen kinderen die ouders krijgen en
de leeftijden waarop ze die krijgen lijken niet verder toe te nemen, echtscheidingen liggen
op een stabiel niveau en voor daarop volgende nieuwe huwelijken en samenwoonrelaties
geldt in grote lijnen hetzelfde (De Graaf, 2011 en Van Duin en Harmsen, 2009). Dat wekt de
verwachting dat in de soorten van gezinnen waarin kinderen opgroeien voorlopig niet veel
zal veranderen.
Dat geldt niet voor het verwantschapsnetwerk. Dat zal nog aanzienlijke veranderingen
ondergaan als gevolg van de verlenging van de generatieafstand maar vooral van de recente
en verder te verwachten daling van de sterfte. Een microsimulatiemodel waarin de implicaties
van een verdere daling van de sterftekansen zoals voorzien voor de periode tot 2060 zijn
doorgerekend laat zien dat voor een steeds groter percentage van de kinderen op het moment
van geboorte nog een compleet stel grootouders voorhanden zal zijn. De daling van de sterfte
zal ook leiden tot een aanzienlijke toename van het percentage kinderen dat bij geboorte ten
minste één levende overgrootouder heeft. Dat gold voor circa een kwart van de kinderen
geboren in de jaren 1950 maar voor de na het jaar 2000 geboren kinderen zal dat rond de 60
procent komen te liggen (Van Poppel, Ekamper en Pierrard, 2010). Steeds vaker zullen dus
vier opeenvolgende generaties tegelijkertijd in leven zijn (voor een uitvoerige discussie zie
Coall en Hertwig, 2010).
Om te voorkomen dat ik van demografisch determinisme wordt verdacht moet ik enkele
kanttekeningen plaatsen bij mijn betoog. De eerste is dat demografische processen de gezinsen generatiestructuren wel grondig hebben veranderd, maar dat deze de intensiteit, de richting
en de kwaliteit van de relaties tussen verwanten en generaties maar zeer ten dele bepalen.
Processen van individualisering, inperking van de rol van de verzorgingsstaat, inkomensontwikkeling, de arbeidsmarkt en de gezondheidssituatie van de betrokkenen zijn daarvoor even
belangrijk.
De tweede kanttekening betreft het feit dat achter min of meer identieke op basis van
administratieve gegevens berekende kenmerken van gezinnen en families grote kwalitatieve
verschillen in de leefsituatie van kinderen kunnen schuilgaan (Coontz, 2000). Kinderen
kunnen formeel deel zijn van een eenoudergezin maar grote delen van de week in een andere
situatie leven, bijvoorbeeld bij een hertrouwde biologische vader (Allan, Hawker en Crow,
2001). Daar kan ik met de hier gepresenteerde gegevens geen grip op krijgen.
De derde is dat ik aan de enorme variëteit in de gezins- en familiesituatie in Nederland in dit
korte tijdsbestek geen recht heb kunnen doen. Het 19e-eeuwse Nederland is door Knippenberg
en De Pater (1988) met recht betiteld als een archipel van gebieden en samenlevingen, ook
in demografisch opzicht. Tot ver in de 20e eeuw bestonden grote verschillen in kindertal,
sterftekansen, echtscheiding, etcetera. tussen Katholieken en Hervormden, stedelingen
en plattelanders, Noorderlingen en Zuiderlingen, de sociaaleconomische elite en de
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arbeidersklasse. Dat dit tot andere verwantschapsstructuren leidde heb ik buiten beschouwing
gelaten.
Voor onderzoekers is er dus nog genoeg werk aan de winkel en de mogelijkheden daarvoor zijn
in Nederland ook volop aanwezig. Unieke gegevensbestanden als de Historische Steekproef
Nederlandse Bevolking zijn opgebouwd. Andere zoals de reconstructie van de Nederlandse
families op basis van een groot deel van de gegevens van de 19e- en begin 20e-eeuwse burgerlijke
stand (Linking system for historical family reconstruction) en StamboomNederland van het
Centraal Bureau voor Genealogie zijn in ontwikkeling. In projecten als Linking Historical
Lives en The Power of the Family van Hilde Bras en Ineke Maas wordt direct ingezet op de rol
van familiebanden. Mogelijkheden om historische bestanden te verbinden met hedendaagse
bronnen van informatie over het verwantschapsnetwerk in Nederland zoals de NKPS en het
SSB zijn volop aanwezig. Dat biedt een uitgelezen kans om het gat te overbruggen dat de
demografen en sociologen, met hun focus op recente ontwikkelingen, scheidt van de historici
die zich niet verder in de tijd wagen dan het eerste decennium van de 20e eeuw.
Dankwoord
Tot slot wil ik nog enkele woorden van dank uitspreken. Allereerst aan hen die mij deze
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Willekens, en de directie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Mijn onderzoek naar de geschiedenis van gezin, familie en verwantschap en meer in het
algemeen naar de historische demografie van Nederland ben ik bijna 35 jaar geleden
begonnen. Dat ik dat kon dank ik in de eerste plaats aan de eerste directeur van het NIDI,
Dick van de Kaa en dat ik dat kon blijven doen aan zijn vier opvolgers. Ik ben hen daarvoor
zeer erkentelijk. Dick, ik vind het buitengewoon leuk dat we 25 jaar na je vertrek bij het NIDI
eindelijk aan een eerste gezamenlijk onderzoek zijn toegekomen.
Een tweede persoon die voor mij van cruciaal belang is geweest is Ad van der Woude,
voormalig hoogleraar Agrarische Geschiedenis aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.
Vanaf het begin van de jaren tachtig heeft hij mij, niet-historische geschoolde, wegwijs
gemaakt in de historische demografie en me geïntroduceerd in de kringen van de onderzoekers
die er echt toe deden.
Mijn onderzoek heb ik voor een belangrijk deel gedaan in nauwe samenwerking met andere
onderzoekers, van buiten maar vooral van binnen het NIDI en vaak afkomstig uit andere
disciplines dan de mijne. Dat maakte het onderzoek buitengewoon leerzaam en plezierig.
Ik ben aan al die collega’s heel veel dank verschuldigd. Dat ben ik ook aan de andere
medewerkers van het NIDI die er al jaren in slagen een sfeer te scheppen waarin onderzoek
kan floreren.
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Collega’s van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Ik prijs mij gelukkig dat ik een tijd in
jullie gezelschap mag vertoeven. Marco, Ineke en Richard, jullie zijn de mensen met wie ik in
de afgelopen jaren het meeste contact heb gehad. Ik heb grote bewondering voor jullie werk
en hoop op voortzetting van de jarenlange prettige samenwerking.
Dan is er tenslotte nog één groep mensen die ik wil bedanken: de honderden vrijwilligers
die in de afgelopen decennia hebben meegewerkt aan de opbouw van de enorme historische
persoonsbestanden waar onderzoekers als ik nu zo gretig gebruik van maken. Door hun inzet
kunnen we de collectieve gedragingen van de Nederlanders en veel van de kenmerken van
hun familie en verwantschap reconstrueren en aan wetenschappelijke analyses onderwerpen.
Er zijn mensen die hebben gesuggereerd van deze intreerede tegelijk maar een afscheidscollege
te maken. Dat leek mij niet zo’n goed plan. Ik hoop ook na 2012 nog mijn bijdrage te
kunnen leveren aan het onderzoek van zowel het NIDI als dat van de Faculteit Sociale
Wetenschappen. Want wat is er leuker dan onderzoek? In Vasilij Grossman’s roman, Leven en
lot twijfelt de hoofdpersoon, de natuurkundige Viktor Strum, er niet aan ´dat wetenschappers
de gelukkigste mensen ter wereld waren’. Ik neig er vaak toe Strum gelijk te geven. Om
die toestand van geluk te bereiken help het echter enorm wanneer je je omgeven weet door
liefhebbende anderen. Dat geluk heb ik en Noortje, jij op de eerste plaats, en Misha, Lotte
en Ilja en jullie partners Annique, Joost en Rianne wil ik daarvoor danken. Ook u allemaal
die door uw aanwezigheid bij deze oratie van uw belangstelling blijk hebt gegeven wil ik
daarvoor hartelijk danken.
Ik heb gezegd.
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