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De opkomst van ongetrouwd samenwonen 
verschilt voor verschillende sociale klassen. 
De figuur laat per 10-jarig geboortecohort zien 
hoeveel mensen uit een generatie kiezen voor 
ongetrouwd samenwonen als eerste relatie, 
in plaats van direct te trouwen. Er wordt on-
derscheid gemaakt tussen mensen met hoog-, 
middelbaar- en laagopgeleide ouders. Iemand 
heeft hoogopgeleide ouders als vader of moeder 
Vwo/Hbs of hoger heeft afgerond, middelbaar 
opgeleide ouders als één van beide ouders havo 
of middelbaar beroepsonderwijs heeft afgerond 
en laagopgeleide ouders als beide ouders lager 
beroepsonderwijs of lager hebben afgerond. 
Bij de interpretatie van sociale klassen op ba-
sis van opleidingsniveau moet men er wel op 
bedacht zijn dat de waarde van diploma’s in 
de loop der tijd een andere betekenis kan heb-
ben. Vroeger zou men duidelijk hoogopgeleid 
zijn als men een Hbs-diploma op zak had. Te-
genwoordig zou iemand met alleen een Vwo-
diploma niet meer als hoogopgeleid worden 
omschreven. In de afgelopen eeuw is het onder-
wijsniveau van de gemiddelde Nederlander dan 
ook sterk toegenomen. 

Voor iedereen die geboren werd aan het begin 
van de vorige eeuw was ongetrouwd samenwo-
nen eigenlijk geen optie. In die tijd gold dat men 
pas ging samenwonen als men was getrouwd. 
Minder dan 10 procent van de mensen die ge-
boren werden voor de Tweede Wereldoorlog 
koos ervoor om (eerst) te gaan samenwonen. 
Het onderwijsniveau van de ouders had geen 
invloed op deze beslissing. Bij diegenen die tij-
dens of vlak na de Tweede Wereldoorlog wer-
den geboren zien we een sterke kentering. Er is 

een sterke toename in het ongetrouwd samen-
wonen, maar de toename is in eerste instantie 
vooral sterk bij mensen met hoogopgeleide 
ouders. Het was vooral deze groep mensen die 
zich verzette tegen traditionele normen zoals 
het huwelijk. Zo kozen kinderen van hoogop-
geleide ouders die geboren werden tussen 1951 
en 1960 in bijna twee derde van de gevallen er-
voor om (eerst) samen te wonen terwijl één der-
de van de kinderen van laagopgeleide ouders 
en de helft van de kinderen van middelbaar op-
geleide ouders dit deden. De verschillen tussen 
mensen met hoog-, middelbaar- en laagopgelei-
de ouders nemen af voor diegenen die geboren 
zijn na 1960. Dit komt vooral door een sterkere 
toename in ongetrouwd samenwonen bij kin-
deren van lager opgeleide ouders. Vanaf de ge-
boortegeneratie 1970 is de sterke groei van het 
ongetrouwd samenwonen voorbij. Alhoewel 
de verschillen afnemen, blijven kinderen met 
hoogopgeleide ouders er iets vaker voor kiezen 
om eerst ongetrouwd samen te gaan wonen dan 
kinderen met middelbaar- en laagopgeleide ou-
ders. Ook onder de jongeren van vandaag zijn 
er dus nog steeds kleine verschillen in samen-
woongedrag naar opleidingsniveau.

Jarl Mooyaart, NIDI, e-mail: mooyaart@nidi.nl
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Samenwonen: vroeger en nu 

Ongetrouwd samenwonenden als percentage van alle eerste samenwoonrelaties per 10-jarige geboortegeneratie naar opleidingsniveau van de ouders
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Tegenwoordig gaan bijna alle stellen eerst samenwonen voordat 
men trouwt. Een belangrijke reden waarom mensen niet direct in het 
huwelijksbootje stappen is omdat ze eerst willen uitproberen of ze 
echt bij elkaar passen. Toch was nog geen eeuw geleden ongetrouwd 
samenwonen zeer ongepast. 
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