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DEMOS verschijnt 10 x per jaar 
en wil de kennis en 
meningsvorming over 
bevolkingsvraagstukken 
bevorderen.

Gehele of gedeeltelijke 
overname van artikelen met 
bronvermelding wordt op prijs 
gesteld. 
Graag ontvangt de redactie een 
bewijsexemplaar.
De personen op de foto’s 
komen niet in de tekst voor 
en hebben geen relatie met 
hetgeen in de tekst wordt 
beschreven.

Het NIDI is een instituut 
van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen en 
is geaffilieerd met de 
Rijksuniversiteit 
Groningen.
Het NIDI houdt zich bezig 
met onderzoek naar 
bevolkingsvraagstukken.

DEMOS JAARGANG 33 NUMMER 4

Foto: © Milette Raats

Bevolkingsvraagstukken zijn voor Nederland, 
als een van de dichtstbevolkte landen ter we-
reld, altijd van groot belang geweest. Dat was 
de reden dat het NIDI werd opgericht in 1970, 
als nationaal interuniversitair onderzoekscen-
trum. De oprichting van het NIDI was bedoeld 
om de onderzoekscapaciteit in Nederland te 
bundelen en te versterken. Die rol speelt het 
NIDI nog steeds, als nationaal centrum voor de 
demografiebeoefening. 

In de anderhalf uur van zijn bezoek aan het 
NIDI sprak de Koning allereerst met José van 
Dijck, de president van de KNAW. De Koning 
kreeg vervolgens een gevarieerd programma 
aangeboden om een indruk te krijgen van wat 
het NIDI doet. In vier presentaties kreeg hij 
een inkijkje in de werkzaamheden van het in-
stituut. De eerste presentatie, “We leven lan-
ger dan ooit tevoren en het einde is nog niet in 
zicht”, door Fanny Janssen, uit de themagroep 
Vergrijzing en Levensduur, en tevens verbon-
den aan de Rijksuniversiteit Groningen, ging 
over de ontwikkelingen in en de prognose van 

de levensverwachting. De tweede presentatie 
werd verzorgd door Joanne Muller, NIDI-pro-
movenda en verbonden aan de themagroep Fa-
milies en Generaties. Haar bijdrage had als titel 
“Sociale ongelijkheid en de levensloop”, en zij 
schetste hoe gebeurtenissen in de levensloop de 
sociale ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen 
kunnen vergroten. De themagroep Werk en 
Pensionering, in de persoon van Marleen Dam-
man verzorgde een poster over het onderwerp 
“Langer doorwerken, maar hoe?” waarin re-
sultaten van een groot surveyonderzoek onder 
oudere werknemers en werkgevers over pensi-
onering werden gepresenteerd. Het laatste the-
ma, Migratie en Migranten, werd ingeleid door 
promovenda Petra de Jong die een poster pre-
senteerde met de titel “Migratie: achtergronden 
en consequenties in levensloopperspectief”. Zij 
sprak over de invloed van de verschillen in ar-
rangementen van de verzorgingsstaat voor mi-
gratie binnen Europa. Helga de Valk leidde een 
korte film in die in samenwerking met de Ko-
ninklijke Academie voor Kunsten in Den Haag 
is gemaakt en die resultaten van onderzoek on-

der migranten voor een breder publiek toe-
gankelijk maakt. 

De koning ging uitgebreid in gesprek met 
de onderzoekers, toonde veel belangstelling 
voor de verschillende onderwerpen, en was 
zeer goed geïnformeerd. 

Ook werd gememoreerd dat het NIDI in 
2020 50 jaar bestaat, een leeftijd waarop je 
tegenwoordig nog jong genoemd kunt wor-
den. 

Bezoek van Koning  
Willem-Alexander aan het NIDI

Op woensdag 5 april heeft Zijne Majesteit de Koning een bezoek 
gebracht aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
(NIDI). Het NIDI is een instituut van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW). Als beschermheer van de 
KNAW bezoekt de Koning elk jaar een KNAW-instituut. Het bezoek 
van de Koning werd door het NIDI aangegrepen om niet alleen 
een beeld te schetsen van het instituut, maar ook het belang van 
bevolkingsvraagstukken voor de samenleving, en de rol van goed 
onderzoek daarnaar te benadrukken. 




