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Babyboomers zijn geboren tussen grofweg 1945 
en 1955. Hoewel ze de oorlog zelf niet heb-
ben meegemaakt zijn ze wel sterk gevormd 
door de wederopbouwperiode na de oorlog. 
De babyboomer zag als jongere de wereld om 
zich heen veranderen. Ze groeiden op in toene-
mende economische welvaart en voor hen was 
het na hun opleiding makkelijk om een baan te 
vinden. Hun jonge jaren waren de tijd van de 
hippie-beweging, ontzuiling en ontkerkelijking, 
en nieuwe muziekstromingen. Ook voltrok de 
seksuele revolutie zich tijdens hun jeugd en 
kon deze generatie dankzij anticonceptie beter 
regelen wanneer en hoeveel kinderen ze kre-
gen. Deze generatie wordt ook wel de protest-
generatie genoemd. Er wordt wel gesteld dat de 
babyboomers aan de wieg stonden van vele ver-
anderingen in Nederland. En het beeld bestaat 
dat zij ook hun pensioen actief zullen inrichten. 
Maar is dat ook zo?

In het NIDI-Pensioenpanel is nagegaan hoe 
oudere werknemers (geboren tussen 1950 en 
1955) aankijken tegen hun pensioentijd. In 
2015 – men was toen tussen de 60 en 65 jaar –  
gaf een meerderheid (52%) aan dat pensioen 
voor hen ‘vooral genieten van het feit dat je niet 
meer werkt’ betekende. Voor ruim één vijfde 

(21%) betekende pensioen een nieuw begin: 
‘eindelijk tijd om je te ontplooien en ontwik-
kelen’. Een op de acht (13%) zag pensioen als 
een tijd waarin men rustig kon doorgaan met de 
dingen van het werk, maar dan op een lager pit-
je. Voor de overige babyboomers was pensioen 
nog één groot onbekend terrein (10%), of iets 
waar men het liefst niet aan wilde denken (4%). 
In de psychologie is er steeds meer aandacht 
voor het idee dat de sociale en culturele sociali-
satie in de jeugd doorwerkt in het latere leven. 
Van de oudere werknemers in ons onderzoek 
identificeerde 27 procent zich met de hippie-
cultuur uit de jaren ’60 en ’70. Twintig procent  
identificeerde zich met de protestgeneratie; 
een veel kleiner deel (5%) met de drugscultuur 
uit die tijd. Wij gingen na of mensen die zich 
sterker identificeerden met de tegencultuur 
van de jaren ’60 en ’70 een andere – meer actie-
ve kijk – op hun pensioen hebben. Dat blijkt 
inderdaad het geval, zoals te zien is in de figuur 
waarin op de horizontale as van links naar 
rechts de mate van identificatie met de tegen-
cultuur van de jaren ’60 en ’70 is weergegeven. 
Degenen die zich als jongvolwassene sterk 
identificeerden met deze tegencultuur zien hun 
pensioen veel vaker als een nieuw begin (oran-
je balk), dan degenen die hier helemaal niks 

Speelt hippiecultuur door in kijk 
op pensioen?

In de media wordt wel gesteld dat de babyboomers zullen afrekenen 
met de traditionele kijk op pensioen. Ze zien pensioen als een moment 
van ontplooiing of een nieuw begin en velen zien hierin de invloed van 
de hippiecultuur van babyboomers waarin zij opgroeiden. Maar in welke 
mate is dat van belang?
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mee hadden. Andersom zien degenen die 
zich helemaal niet identificeerden met de 
tegencultuur van hun jeugd pensioen veel 
vaker als een periode van rust en niet meer 
hoeven (blauwe balk), dan degenen die zich 
sterk identificeerden. 

Er zijn duidelijke verschillen in de wijze 
waarop men tegen pensioen aankijkt. Al 
met al lijken de voormalige hippies minder 
geneigd achter de geraniums te gaan zitten 
dan mensen die zich minder identificeerden 
met de tegencultuur van de jaren ’60 en ’70.
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Waar denken oudere werknemers (60-65 jaar) aan bij hun toekomstige pensioen? Gerangschikt naar identificatie 

met de tegencultuur in hun jeugd (jaren ’60 en ’70)

Noot: Identificatie met de tegencultuur is gemeten met een schaal gebaseerd op de volgende items: In hoeverre identificeerde u zich in uw jeugd met ken-

merken uit de jaren ’60-’70, te weten hippiecultuur, protestgeneratie, individualisme, feminisme, drugscultuur, anti-establishment, en alternatieve leefstijlen. 

Antwoordmogelijkheden: sterk, tamelijk, een beetje, en niet. Een kleine 10% identificeerde zich (tamelijk) sterk op alle genoemde aspecten  (zie Tunney et al, 

2022).

Bron: NIDI-Onderzoek Werk en Pensioen (2015), N=6024. 
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