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WOORD VOORAF 

Wanneer men let op de officieel ter beschikking gestelde 
tijd, is de voorliggende studie keurig volgens planning 
geschreven. Toch moet eigenlijk geconstateerd worden, dat dit 
boek een paar jaar te laat verschijnt. Het zal 1985 geweest 
zijn toen Theo Engelen en ik een model hebben ontworpen ter 
verklaring van de regionale en sociale spreiding in de daling 
van de vruchtbaarheid en de stijging van de nuptialiteit. In 
dit model wordt aangenomen dat paren door de economische 
modernisering gemotiveerd worden op jeugdiger leeftijd te 
huwen en het kindertal te beperken. Een dergelijke prikkel tot 
verandering hoeft echter niet meteen tot ander gedrag te 
leiden. Belangrijk in dit verband is de factor mentaliteit, 
die aangeeft in hoeverre nieuw gedrag acceptabel gevonden 
wordt. Het is de specifieke combinatie van de factoren motiva
tie en acceptatie die bepaalt wat er uiteindelijk gebeurt. 

Gebruik makend van het zojuist geschetste model hebben 
Engelen en ik met succes de provinciale verschillen in Neder
land wat betreft niveau en ontwikkeling van het reproduktief 
gedrag geanalyseerd.1 Eerstgenoemde persoon heeft het model 
vervolgens toegepast in zijn in 1987 verschenen proefschrift 
over de vruchtbaarheidsdaling in Nederlands-Limburg.2 Mijn 
aandacht ging vooral uit naar de provincies Groningen en 
Utrecht. Omdat ik echter maar weinig tijd had voor research, 
vlotte het werk niet erg. Toen ik in het najaar van 1986 mijn 
baan als onderwijsmedewerker aan de KU Nijmegen verruilde voor 
die van onderzoeker op het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) 
te 's-Gravenhage, had ik al veel van de benodigde gegevens 
verzameld, maar nog nauwelijks een analyse uitgevoerd of een 
letter op papier gezet. 

Het bleek al spoedig dat het afronden van mijn disserta
tie naast het LEI-werk een ondoenlijke zaak was. In overleg 
met mijn beoogde promotores is toen een aanvraag voor subsidie 
bij de Stichting voor Historisch Onderzoek ingediend, en met 
goed resultaat. Van 1 september 1989 tot 1 september 1990 heb 
ik mij, met zegen van het LEI en geld van SHO, kunnen wijden 

Engelen, Hillebrand, 'Fertility and nuptiality', 
1986. Zie voor de precieze titelbeschrijving de 
lijst van aangehaalde bronnen en literatuur. 

Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit, 1987. 
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aan mijn deel van de toetsing van het motivatie - acceptatie 
model. Ziehier het resultaat. 

Bij het afsluiten van deze studie realiseer ik mij 
terdege dat ik aan veel personen dank verschuldigd ben. Zonder 
hun steun zou dit geschrift er niet gekomen zijn. Ik denk 
daarbij dan onder andere aan Leo Douw en Cor Spierings van het 
LEI, die het normaal vonden en ook stimuleerden dat een pas 
aangestelde medewerker een sabbatical leave probeerde te 
regelen voor het afronden van zijn onderzoek. Ik denk daarbij 
eveneens aan Paul Klep, die eerst met noeste ijver allerlei 
subsidiekranen voor mij heeft trachten open te krijgen en 
vervolgens met jobsgeduld een zeer eigenwijze promovendus 
heeft begeleid. Natuurlijk gaan mijn gedachten in dit verband 
ook uit naar Theo Engelen, die zich in de loop der jaren 
ontwikkeld heeft van leermeester tot (ex-)collega, onderzoeks-
maat, co-auteur en co-promotor, maar bovenal tot vriend. Mijn 
grote wens is dat wij in de toekomst nog eens samen aan een 
groot en langdurig project zullen mogen werken. Belangrijk 
voor de totstandkoming van mijn boek was ook een andere 
vriend, Peter Rietbergen, die mij met raad en daad heeft 
bijgestaan. 

Een speciale plaats wil ik graag inruimen voor Moniek, 
Joppe, Lieke en Anne. Ik kan mij niet herinneren ooit zo vaak 
thuis geweest te zijn als in de periode van mijn studieverlof. 
Tegelijkertijd heeft mijn geestelijke absentie nog nooit 
dergelijke vormen aangenomen. Ik was er wel, maar vertoefde 
toch elders. Zonder veel morren is dit geaccepteerd. Ik heb 
dan ook met de gedachte gespeeld dit boek aan Moniek en de 
kinderen op te dragen. Ik heb mij echter gerealiseerd dat dit 
schijnheilig zou zijn. Het zou de indruk wekken dat deze 
studie voor hen geschreven is, dan wel speciaal voor hen 
interessante informatie te bieden heeft. Niets is echter 
minder waar. Zoals waarschijnlijk zo vaak hebben ook in dit 
geval de meest dierbaren wel de lasten gedragen, maar genieten 
zij niet of nauwelijks van de lusten. Het is om die reden dat 
ik een ieder zou willen adviseren om eerst te promoveren en 
dan pas een gezin te stichten. 
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1. LITERATUUR EH VRAAGSTELLING * 

1.1 Inleiding 

De vruchtbaarheid is in Nederland aanzienlijk gedaald 
sinds het eind van de vorige eeuw. In 1960 was de totale fer-
tiliteit, i.e. het gemiddeld aantal kinderen dat per vrouw 
geboren wordt, ruim 30 procent lager dan in 1890.1 Dit cijfer 
verdoezelt echter nog enigszins de spectaculaire veranderingen 
die optraden. Het percentage vrouwen in de vruchtbare leeftijd 
dat gehuwd was, steeg namelijk in dezelfde periode van 45 tot 
60 procent.2 Aangezien in Nederland, evenals in veel andere 
Westeuropese landen, de buitenechtelijke vruchtbaarheid de 
afgelopen honderd jaar zeer laag was3, had de stijging van de 
nuptialiteit, ceteris paribus, tot een toename van de totale 
fertiliteit moeten leiden. Dat dit niet gebeurd is, komt omdat 
men binnen het huwelijk het aantal geboorten is gaan beperken. 
Zo kregen vrouwen die getrouwd waren van hun twintigste tot 
hun vijftigste rond 1890 bijna negen kinderen, terwijl dit 
aantal in 1960 minder dan half zo groot was.4 

Kennis van deze daling van de fertiliteit is op zichzelf 
belangrijk, maar zorgt tevens voor een beter begrip van andere 
maatschappelijke ontwikkelingen. De vruchtbaarheid verminderde 
immers in een periode dat de sterfte eveneens aanzienlijk af
nam5 en zorgde er dus voor dat de bevolking niet te snel 

Dit hoofdstuk is een bewerking - vooral een uitbrei
ding - van Engelen, Hillebrand, 'De daling van de 
vruchtbaarheid', 1990. 

Berekend aan de hand van Coale, Treadway, 'A summary 
of the changing distribution', 1986, Appendix A, 
131. 

Bron: zie noot 1. 

Zie voor cijfers m.b.t. Nederland bijvoorbeeld CBS, 
Buitenechtelijke geboorte, 1975. 

Bron: zie noot 1. 

De sterfte daalde van bijna 21 per 1000 van de be
volking in het tijdvak 1886-1890 tot een waarde 
kleiner dan acht pro mille in de periode 1956-1960. 
Bron: Hofstee, Korte demografische geschiedenis, 
1981, 122-123. 
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groeide. In diezelfde periode en mede mogelijk gemaakt door de 
evenwichtige bevolkingstoename, veranderde Nederland van een 
agrarische in een industriële samenleving, met als gevolg on
der andere een sterke afname van het aantal mensen dat in de 
primaire sector werkte, een toename van het aantal loonafhan-
kelijken6 en een grote stijging van het reële inkomen.7 

Het kernpunt van het hier gepresenteerde onderzoek is het 
zoeken naar een verklaring voor de zojuist aangeduide trans
formatie van de vruchtbaarheid. Als onderzoeksterrein is voor 
de provincies Utrecht en Groningen gekozen. Ondanks het rela
tief beperkte geografische gebied dat deze studie dus be
strijkt, wordt geen ideografische maar een nomothetische bena
dering gehanteerd. Geprobeerd wordt algemeen geldende verkla
ringen op het spoor te komen, om op die manier een bijdrage te 
leveren aan de nationale en internationale wetenschappelijke 
discussie over de modernisering van de fertiliteit. 

Veel aandacht zal geschonken worden aan de regionale va
riatie in het proces van de vruchtbaarheidsdaling. Sommige 
gebieden (gemeenten of bundelingen daarvan) evolueren veel 
sneller dan andere. De studie van deze regionale verschillen 
leidt - naar gehoopt wordt - tot een beter begrip van het 
transformatieproces. 

Aangenomen wordt, dat een verandering van het voortplan
tingsgedrag optreedt na een economische impuls daartoe. Anders 
gezegd: verondersteld wordt dat de vruchtbaarheid zal gaan 
dalen op het moment dat een kleiner kindertal voordelen biedt. 
Daarmee is echter niet beweerd dat een economische push ook 
automatisch tot gedragsverandering zal leiden. Veeleer is het 
zo dat dit pas gebeurt als de betrokkenen een ander, nieuw 
gedrag acceptabel vinden. De uitwerking van een economische 
impuls tot ander gedrag wordt dus bepaald door de mate waarin 
mensen openstaan voor verandering. Bij een behoudende instel
ling zal eenzelfde push tot geboortenbeprking anders uitwerken 
dan bij een "moderne" attitude. 

Dit alles impliceert dat bij de studie van de fertili-
teitsdaling op twee zaken gelet moet worden. Allereerst moet 
gekeken worden of er economische veranderingen optreden, die 
een kleiner kindertal aantrekkelijk maken. Verder moet onder
zocht worden welke factoren de eventuele economische impuls 
tot geboortenbeperking beïnvloeden (meer of minder tegenhou-

6 13e Algemene volkstelling 31 mei I960, deel 10c, 
1966. 

7 CBS, Zeventig jaren statistiek, 138, 1970. 
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den) en hoe die factoren zich in de loop van de tijd ontwikke
len. Alleen op die wijze kan de transformatie van de vrucht
baarheid goed begrepen worden. 

Alvorens nader in te gaan op de precieze vraagstelling 
van dit onderzoek, zal in de volgende drie paragrafen eerst de 
internationale en nationale literatuur over de fertiliteits-
daling behandeld worden. Door een breed scala van wetenschap
pers - demografen, sociologen, antropologen, economen, geogra
fen en historici - is over dit onderwerp geschreven. Het re
sultaat van hun bezigheden is een overrompelend aantal publi
caties. Het aan de orde stellen van al deze geschriften zou 
een aparte studie vergen. Daarom is hier voor een eclectische 
aanpak gekozen. Voor een uitvoerig en zeer goed overzicht van 
de literatuur tot ongeveer 1977 wordt verwezen naar Andorka's 
boek Determinants of fertility.8 

1.2 Het internationale onderzoek 

Een belangrijke rol in de internationale historiografie 
met betrekking tot de fertiliteitsdaling speelt de zogenaamde 
demografische-transitietheorie. Zij is de eerste poging tot 
een systematische beschrijving én verklaring van de verande
ringen die in de afgelopen twee eeuwen in de fertiliteit - en 
ook in de mortaliteit - zijn opgetreden. F.W. Notestein wordt 
beschouwd als de grondlegger van deze theorie. Reeds in 1945 
heeft hij de hoofdlijnen ervan beschreven.9 Kort en in al
gemene termen weergegeven komt de demografische-transitietheo
rie op het volgende neer.10 De ontwikkeling van geboorte en 
sterfte kent een drietal fasen. Pre-moderne maatschappijen, de 
eerste fase, werden gekenmerkt door een hoog niveau van sterf
te, waarbij echter van jaar tot jaar grote schommelingen op
traden. Wegens de hoge mortaliteit was de vruchtbaarheid ook 
hoog, maar zij vertoonde relatief weinig fluctuaties. De nor
men en waarden in de maatschappij ondersteunden dit patroon 

Andorka's boek is in 1978 verschenen. 

Notestein, 'Population: the long view', 1945. 

Zie o.a. Habakkuk, Population growth, 1971, 7-9 
Caldwell, 'Toward a restatement', 1976, 323-32Θ 
Andorka, Determinants of fertility, 1918, 18-21 
Cotts Watkins, 'Conclusions', 1986, 420-422. 
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van fertiliteit. In de daarop volgende overgangsfase begon 
eerst de sterfte te dalen als gevolg van onder andere betere 
medische kennis en voeding. Na verloop van tijd nam door ge-
boortenbeperking ook de vruchtbaarheid af. De afname van de 
vruchtbaarheid zou onder andere teweeggebracht zijn door de 
dalende sterfte, die ervoor zorgde dat minder geboorten nodig 
waren om hetzelfde kindertal te bereiken. Verder werden ter 
verklaring zaken genoemd als industrialisatie, urbanisatie, 
mogelijkheden voor sociale mobiliteit, scholing, de verande
rende positie van de vrouw, secularisatie en de stijgende kos
ten van kinderen. In de derde en laatste fase bewogen zowel 
sterfte als vruchtbaarheid zich op een laag niveau. Nu schom
melde echter het aantal geboorten het sterkst. 11 

De theorie vertoonde nogal wat manco's. Wat betreft het 
te verklaren fenomeen werd niet duidelijk gespecificeerd of 
het nu om de algemene of alleen om huwelijksvruchtbaarheid 
ging. Ook werd de reden voor de time-lag tussen de daling van 
mortaliteit en fertiliteit niet aangegeven. Bovendien was de 
theorie maar op weinig feitenmateriaal gebaseerd. Tot slot: de 
"causale" verbanden tussen onder andere industrialisatie en 
urbanisatie enerzijds en vruchtbaarheidsdaling anderzijds wa
ren nog geenszins bewezen, maar slechts beredeneerd. Desal
niettemin werd de theorie, die grotendeels ontwikkeld was op 
basis van reflectie op de Europese geschiedenis, door veel van 
haar aanhangers ook in andere culturen toepasbaar geacht. 

Vrij spoedig werden studies ondernomen, die aan de juist
heid van de theorie deden twijfelen. Zo betoogde Petersen in 
1960, dat in Nederland de vruchtbaarheid in fase één van de 
demografische transitie was gestegen, terwijl zij volgens de 
theorie min of meer constant had moeten blijven. Een dergelij
ke stijging van de fertiliteit had zich volgens Petersen ook 
in veel andere westerse landen voorgedaan.12 Leasure voerde 
materiaal aan, dat vragen opriep over de in de theorie beslo
ten verklaring voor de vruchtbaarheidsdaling. In zijn in 1962 
voltooide studie van de fertiliteitstransitie in Spanje liet 
hij onder andere zien, dat culturele en taalkundige eenheden, 
bestaande uit meerdere aangrenzende provincies, heel belang
rijk waren voor een goed begrip van de verschillen in huwe
lijksvruchtbaarheid in 1911. Het kindertal varieerde het meest 

Een voorbeeld van een dergelijke schommeling is de 
geboortengolf na de Tweede Wereldoorlog. 

Petersen, 'The Demographic Transition', 1960, т.п. 
345. 
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tussen deze regio's, en veel minder er binnen. Wat betreft 
sociale en economische kenmerken waren de onderscheiden cultu
rele eenheden echter intern vaak zeer heterogeen. In Catalonië 
bijvoorbeeld was de fertiliteit niet alleen laag in geïndus
trialiseerde en geürbaniseerde provincies, maar ook in meer 
traditionele gebieden. 13 De analyses van Leasure deden ver
moeden, dat zaken als industrialisatie en urbanisatie niet 
automatisch leiden tot een daling van de huwelijksvruchtbaar
heid. 

Ongeveer tegelijkertijd wezen J. Knodel en N. Iskander op 
het feit, dat in Engeland en Hongarije de daling van de wetti
ge fertiliteit bij benadering op hetzelfde moment begonnen was 
(rond 1890), ondanks grote niveauverschillen tussen deze lan
den wat betreft onderwijs, sterfte en industrialisatie
graad.14 Dit leek er opnieuw op te wijzen, dat de transfor
matie van de fertiliteit niet per se het eerst in de sociaal-
economisch meest gemoderniseerde landen behoefde op te treden. 
Later werden nog meer van dit soort anomalieën vastgesteld. Zo 
bleek in Frankrijk als geheel de vruchtbaarheid veel eerder te 
dalen dan in de andere Europese naties, ondanks de relatief 
trage sociaal-economische modernisering in dit land. 15 

De geconstateerde onvolkomenheden van de demografische-
transitietheorie waren aanleiding voor Ansley Coale van de 
Princeton University om een systematisch onderzoek op te zet
ten naar de daling van de (huwelijks)vruchtbaarheid in alle 
ongeveer 600 "provincies" die Europa telt. Onder "provincies" 
werden verstaan bestuurlijke eenheden groter dan gemeenten en 
kleiner dan nationale staten. Een dergelijk onderzoek werd 
niet alleen nuttig geacht ter verrijking van de historische 

Leasure, Factors involved in the decline of fertili
ty, 1962, aangehaald in Coale, Cotts Watkins (eds.), 
The decline of fertility, 1986, xix-xx. 

Coale, Cotts Watkins (eds.), The decline of 
fertility, 1986, xx. 

In Frankrijk daalde de huwelijksvruchtbaarheid al in 
het eerste kwart van de 19de eeuw, terwijl dit in de 
andere Europse landen pas in de laatste decennia van 
die eeuw of nog later gebeurde. Zie Coale, Treadway, 
'A summary of the changing distribution', 1986, 38-
39. Overigens bestaat er tot op heden nog geen goede 
verklaring voor de afwijkende ontwikkeling in Frank
rijk. 
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kennis, maar ook in verband met de analyse en begeleiding van 
de naoorlogse ontwikkelingen in de derde wereld. In 1963 ging 
het European Fertility Project onder Coale's leiding van 
start. Hoofddoelen waren enerzijds het verzamelen van gede
tailleerde kwantitatieve informatie over het reproduktief ge
drag kort vóór en tijdens de daling van de vruchtbaarheid en 
anderzijds het bepalen van de sociale en economische omstan
digheden waaronder die daling begonnen was.16 

Ten behoeve van het eerste doel zijn vier maten om het 
reproduktief gedrag te beschrijven, ontwikkeld. Zij dienden 
voldoende nauwkeurig te zijn, dat wil zeggen niet te zeer be
ïnvloed te worden door de leeftijdsopbouw van de bevolking, 
maar moesten toch kunnen worden berekend met het vaak lacuneu-
ze bronnenmateriaal. Drie van de ontwikkelde maten hebben be
trekking op het aantal geboorten: de 1̂ , de index van de 
vruchtbaarheid van alle vrouwen in de leeftijd van 15 tot 50 
jaar, ongeacht hun burgerlijke staat; de Ig, de index van de 
vruchtbaarheid van gehuwde vrouwen van die leeftijd; en de І

л
, 

de index van de vruchtbaarheid van ongehuwde vrouwen van die 
leeftijd. De berekening van deze indices geschiedt volgens 
eenzelfde concept. Telkens wordt het jaarlijks aantal geboor
ten dat de betreffende groep vrouwen heeft voortgebracht

17
 , 

gedeeld door het aantal kinderen dat deze vrouwen gekregen 
zouden hebben indien hun leeftijdsspecifieke vruchtbaarheid 
gelijk zou zijn geweest aan die van getrouwde Hutteriten-vrou
wen in de periode 1921-1930. 

De Hutteriten, een anabaptistische secte levend in het 
noorden van de Verenigde Staten en het zuiden van Canada, wa
ren fel gekant tegen contraceptie en zoogden hun kinderen maar 
kort. Daardoor behoren de leeftijdsspecifieke huwelijksvrucht-
baarheidscijfers van deze bevolkingsgroep tot de hoogste ooit 
vastgesteld. Wanneer Hutteriten-vrouwen op hun twintigste jaar 
trouwden en gehuwd bleven tot hun vijftigste verjaardag, kre-

Coale, 'The decline of fertility in Europe from the 
French Revolution to World War 11', 1969, 3; Coale, 
Treadway, 'A summary of the changing distribution', 
1986, 32. 

Vaak wordt bij de berekening van de indices niet het 
aantal geboorten in één bepaald jaar genomen, maar 
het gemiddelde jaarlijkse aantal over een langere 
periode. Dit gebeurt om de trendmatige ontwikkeling 
in de indices beter naar voren te laten komen. 
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gen ze gemiddeld bijna 11 kinderen.18 Indien nu bijvoor
beeld voor een bepaalde populatie een I„ berekend wordt van 
0,750, betekent zulks, dat de huwelijksvruchtbaarheid in die 
bevolking gemiddeld een kwart kleiner is dan die van de ge
trouwde Hutteriten-vrouwen. Met andere woorden: in de betref
fende populatie zullen vrouwen die vanaf hun twintigste tot 
minimaal hun vijftigste getrouwd zijn, gemiddeld geen 11 kin
deren krijgen maar "slechts" acht. De If en Ih kunnen op een 
soortgelijke wijze geïnterpreteerd worden. 

Omdat op grond van eerder verricht onderzoek veronder
steld mocht worden dat in veel traditionele maatschappijen de 
vruchtbare vrouwen pas op late leeftijd in het huwelijk tra
den, is ook een index ontwikkeld om de invloed van de nuptia-
liteit op de vruchtbaarheid vast te stellen. De geconstrueer
de index Im is gelijk aan het aantal kinderen dat de getrouwde 
vrouwen van 15 tot 50 jaar zouden baren indien hun vruchtbaar
heid gelijk was aan die van de getrouwde Hutteriten, gedeeld 
door het aantal kinderen dat alle vrouwen in die leeftijds
groep zouden krijgen met een dergelijke vruchtbaarheid. Dus 
een Im van bijvoorbeeld 0,400 betekent dat gemiddeld 40 pro
cent van de vrouwen in de reproduktieve leeftijd is gehuwd. 
Indien de index van de buitenechtelijke vruchtbaarheid laag is 
- zoals in Europa tijdens de fertiliteitstransitie meestal het 
geval was19 - dan geldt bij benadering de volgende relatie: 

I* = I * I 20 
-"•f А

д -
L
m· 

Wat betreft het tweede doel van het European Fertility 
Project - het bepalen van de sociale en economische omstandig
heden waaronder de daling van de vruchtbaarheid begonnen was -
zette Coale in 1965 nog eens op een rij welke factoren tot dan 
toe naar voren waren gebracht om de afname van de fertiliteit 
te verklaren. Hij noemde er vijf: a. de afname van de sterfte, 
waardoor minder geboorten nodig waren om eenzelfde gezins
grootte te bereiken; b. de toegenomen kosten en afgenomen ba
ten van kinderen in geïndustrialiseerde en geürbaniseerde 
maatschappijen, met als gevolg dat een groot nageslacht niet 
langer een economische zegen was, maar een last; c. de hogere 
status van vrouwen, die, naar aangenomen werd, conflicteerde 

18 Henry, 'Some data on natural fertility', 1961, 84 

19 Zie o.a. Cotts Watkins, 'Conclusions', 19Θ6, 431. 

20 Zie voor een meer technische beschrijving van de 
maten Ig, I

h
, I

f
 en I

m
 Coale, Treadway, 'A summary of 

the changing distribution', 1986, т.п. Appendix B. 
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met het krijgen van veel kinderen; d. religieuze veranderingen 
en verschillen: gesteld werd dat om historische redenen een 
geloof in het ene land een grotere hinderpaal voor geboorten-
beperking kon vormen dan in het andere. Zo zou het katholicis
me in Frankrijk zich dusdanig ontwikkeld hebben, dat contra
ceptie snel geaccepteerd werd. In Ierland gold juist het te
gendeel; e. de ontwikkeling van een geseculariseerde, ratione
le houding. Een dergelijke houding zou een vrijwillige en be
wuste regulatie van de fertiliteit stimuleren. 21 

Over een groot aantal landen (Rusland, Duitsland, België, 
Portugal, Italië, Denemarken, Groot-Brittannië en Frankrijk) 
zijn inmiddels in het kader van het Princeton-project monogra
fieën gepubliceerd.22 Bovendien verscheen in 1986 een stu
die met de 'revised proceedings' van een in 1979 gehouden bij
eenkomst van de deelnemers aan het project.23 Doel van de 
bijeenkomst was om te komen tot een synthese van het tot dan 
toe verrichte onderzoek. Om dat te bereiken werd een themati
sche opzet gekozen. Elke auteur werd gevraagd om een paper te 
schrijven over een bepaald aspect, bijvoorbeeld de invloed van 
de sterfte of van regionale en culturele factoren op de daling 
van de fertiliteit. Als bron werd gebruik gemaakt van de re
sultaten van de diverse landenstudies. 

21 

22 

23 

Coale, 'The decline of fertility from the French 
Revolution to World War II', 1969, 17-18. Coale 
haalt hier zijn eigen artikel uit 1965 aan. 

Coale, Anderson, Härm, Human fertility in Russia, 
1979; Knodel, ТЛе decline of fertility in Germany, 
1974; Lesthaeghe, The decline of Belgian fertility, 
1977; Livi-Bacci, A century of Portugese fertility, 
1971 en van dezelfde auteur A history of Italian 
fertility, 1977; Matthiessen, The limitation of fa-
miliy size in Denmark, 1985; Teitelbaum, The British 
fertility decline, 1984; E. van de Walle, The female 
population of France, 1974 (bevat geen analyse van 
de fertiliteitsdaling). Aangekondigd zijn een boek 
over de fertiliteitsdaling in Zwitserland (auteur: 
F. van de Walle) en een vervolg op de boven genoemde 
studie over Frankrijk (auteur: E. van de Walle). Zie 
voor een tussentijdse bespreking van de onderzoeks
resultaten Haines, 'Recent developments in histori
cal demography', 1978. 

Coale, Cotts Watkins (eds.), The decline of fertili
ty, 1986 . 
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De bevindingen van het European Fertility Project hebben 
een bijstelling van en ook een aanvulling op de demografische-
transitietheorie nodig gemaakt.24 De algemene fertiliteit 
(If) bleek in de pre-transitie fase (dus vóór de toepassing 
van bewuste geboortenbeperking) lager te zijn dan in de theo
rie werd verondersteld, en vertoonde grote regionale verschil
len. Nationaal gezien bedroeg de If ongeveer 30 tot 50 procent 
van het theoretisch maximum (1,0). Ter nuancering dient daar
bij opgemerkt te worden, dat in de praktijk zelden of nooit 
waarden groter dan 0,7 voorkomen. De regionale spreiding wordt 
geïllustreerd door het feit dat in 1870, het afwijkende Frank
rijk buiten beschouwing gelaten (zie boven), de If in 12 van 
de 501 provincies groter was dan 0,590 en in 29 kleiner dan 
0,275 (minder dan de helft dus). 

De relatief lage en per regio verschillende If was ten 
dele het gevolg van de situatie dat ook de huwelijksvrucht
baarheid in deze fase kleiner was dan verwacht en in sommige 
provincies zelfs een opvallend lage waarde had. De gemiddelde 
Ig bedroeg - zonder Frankrijk - ongeveer 75 procent van de 
Hutteriten-standaard. Het laagst voorkomende cijfer was onge
veer een half, het hoogste één.25 Het merendeel van de 
provincies had echter een huwelijksvruchtbaarheid die wat meer 
overeenstemde met het gemiddelde niveau. 

De genoemde Ig-verschillen waren geen gevolg van wat door 
de Princeton-groep genoemd wordt "parity-specific limitation". 
Met deze term wordt bedoeld de bewuste beperking van het kin
dertal nadat een bepaalde gezinsgrootte is bereikt. De varia
tie in vruchtbaarheid werd veroorzaakt door regionale ver
schillen in "nonparity-specifie limitation", of, zoals Henry 
het noemt, "natural fertility".26 De verschillen in "natuur
lijke vruchtbaarheid" waren onder andere het gevolg van het 
feit dat de algemene gezondheidstoestand niet overal even goed 
was. Een andere reden was dat de zeden met betrekking tot 
sexualiteit in de ene regio soms anders waren dan in de ande
re. De belangrijkste differentiërende factor was echter waar
schijnlijk borstvoeding. Door het zogen van kinderen wordt de 

Zie vooral Coale, 'The Demographic Transition', 
1973, 56 e.V., en: Cotts Watkins, 'Conclusions', 
1986, 429 e.v. 

Cotts Watkins, 'Conclusions', 1986, 429. 

Coale, 'The decline of fertility in Europe', 1986, 
8-9; Henry, 'Some data on natural fertility', 1961, 
81. 
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periode van onvruchtbaarheid na de bevalling, de zogenaamde 
"post-partum amenorrhoea", met gemiddeld ongeveer 10 maanden 
verlengd. Het al dan niet bestaan in een gebied van een ge
woonte om borstvoeding te geven, is daarom van grote invloed 
op de fertiliteit.21 Hoewel dus in het tijdvak vóór de toe
passing van geboortenbeperking de !_ per regio sterk kon 
variëren, waren de temporele fluctuaties in vruchtbaarheid 
binnen een gebied in deze fase relatief klein. 

Uit het onderzoek van de Princeton-groep kwam ook duide
lijk naar voren, dat, hoewel de regionale variatie in huwe
lijksvruchtbaarheid natuurlijk van invloed was, het toch voor
al de nuptiaiiteit was die zorgde voor de grote provinciale 
verschillen in algemene vruchtbaarheid. Ten westen van de lijn 
Triëst-Sint Petersburg werd - zoals Hajnal trouwens al in 1965 
had geconstateerd28 - relatief weinig en laat getrouwd. Maar 
hoewel het trouwgedrag natuurlijk zorgde voor een reductie van 
het kindertal, was het late huwen toch iets heel anders dan 
bewuste geboortenbeperking. Coale zegt hierover het volgende: 
'Couples marry within a range of socially accepted ages, and 
postpone marriage within that range because of inability to 
satisfy the current norms (e.g., of dowry, property ownership, 
or income) for marriage. Few couples marry at 25 instead of 24 
because of a calculation that they wil have one birth less; 
whereas the practice of contraception or abortion is directly 
aimed at fewer births'.29 In de fase dat geboortenbeperking 
binnen het huwelijk nog niet of nauwelijks werd toegepast, 
werd dus via de nuptiaiiteit de bevolkingsgrootte aangepast 
aan de economische omstandigheden. De fluctuaties in het 
trouwgedrag kwamen uiteraard ook tot uitdrukking in het alge
meen vruchtbaarheidscijfer. 

Richten wij nu onze aandacht op de periode waarin de fer
tiliteit daalde. Het European Fertility Project liet zien dat 
dit stadium over het algemeen - Frankrijk buiten beschouwing 

Coale, 'The decline of fertility in Europe', 1986, 
9-10. Zie voor meer literatuur over de invloed van 
borstvoeding op de fertiliteit o.a. Engelen, Hille-
brand, 'Vruchtbaarheid in verandering', 1985, 280, 
en: Van Vianen, 'De analyse van het geboorteinter-
val', 1985. De relatie borstvoeding-fertiliteit 
speelt een belangrijke rol in Meurkens, Bevolking, 
economie en cultuur, 1985 

Hajnal, 'European marriage patterns', 1965. 

Coale, 'The Demographic Transition', 1973, 57. 
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gelaten - niet begon vóór 1870. De afname van de vruchtbaar
heid werd niet veroorzaakt door een ander trouwgedrag. Tussen 
1Θ70 en 1930 veranderde de I

m
 namelijk niet veel in de meeste 

landen en na die tijd trad zelfs een stijging op van deze in

dex, hetgeen ceteris paribus voor een groter in plaats van een 

kleiner aantal geboorten had moeten zorgen. De daling van de 

fertiliteit was dus een gevolg van (bewuste) beperking van het 

kindertal binnen het huwelijk, in eerste instantie waarschijn

lijk vooral door coïtus interruptus.30 Gemiddeld daalde de 
Ig in Europa minus Frankrijk van 0,723 in 1870 tot 0,352 in 
1960. Opvallend is volgens Cotts Watkins de snelheid waarmee 
de geboortenbeperking zich over Europa heeft verspreid. Het 
uitzonderlijke Frankrijk weer buiten beschouwing gelaten, viel 
in bijna 60 procent van de Europese provincies tussen 1890 en 
1920 de overgang naar een "modern" reproduktief gedrag te be
speuren.31 De beschrijving die de demografische-transitiethe-
orie van de laatste fase in de ontwikkeling van mortaliteit en 
fertiliteit gaf, werd grotendeels bevestigd door de resultaten 
van het door Coale geïnitieerde project. 

Daarmee zijn wij gekomen aan de toetsing van de in de 
theorie besloten hypothetische verklaringen voor de daling van 
de vruchtbaarheid. Wat dit onderdeel betreft, is het trekken 
van samenvattende conclusies lastiger.32 Hiervoor zijn ver
schillende redenen aan te geven. Eén daarvan is het door de 
Princeton-groep gekozen werkniveau (provincies). Daardoor 
krijgt men onherroepelijk te kampen met wat het probleem van 
de "ecological fallacy" genoemd wordt. De essentie van dit 
probleem is, dat niet met zekerheid gezegd kan worden, of ver
banden die op regionaal of een ander geaggregeerd niveau vast
gesteld worden, ook geldig zijn op individueel niveau. Een 
voorbeeld moge dit verduidelijken. Stel dat wordt geconsta
teerd, dat in gebieden waar het inkomen relatief hoog is, de 

Enige gegevens over de gehanteerde contraceptieve 
methoden zijn te vinden in Vandenbroeke, 'Seksuali
teit en vruchtbaarheidskontrole rond 1900', 1978, 
211. 

Cotts Watkins, 'Conclusions', 1986, 431-2. 

Illustratief is Wrigley's opmerking dat 'greater 
empirical knowledge has in some ways increased un
certainty about the causes of the change' . Zie Wrig-
ley, 'Population history in the 1980s', 1981-2, 223. 
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fertiliteit lager is dan in andere gebieden. Er kan dan niet 
automatisch geconcludeerd worden, dat echtparen die veel geld 
verdienen, gemiddeld een lagere vruchtbaarheid hebben dan de 
minder draagkrachtige gezinnen. Het kan namelijk zo zijn, dat 
in de gebieden met een hoog inkomen alle inkomensgroepen een 
lagere fertiliteit hebben dan elders, terwijl binnen deze ge
bieden de bestbetaalden de meeste kinderen krijgen. Andorka 
constateert dan ook dat 'inferences from results of calculati
ons based on territorial data on relationships prevailing at 
the level of individual families should be made with great 
caution' .

3 3 

Het is ook mogelijk, dat verbanden die op geaggregeerd 
regionaal niveau niet aanwezig blijken te zijn, wel gelden op 
individueel niveau. Een voorbeeld van een dergelijke situatie 
is te vinden in het onderzoek van Knodel naar de daling van de 
fertiliteit in veertien Duitse dorpen. Voor de dorpen als ge
heel bestond geen duidelijke relatie tussen de daling van de 
mortaliteit en de afname van de !„. Op individueel niveau was 
deze relatie echter wel degelijk aanwezig. De vruchtbaarheid 
verminderde het sterkst bij de echtparen van wie de eerstgebo
ren kinderen op hun vijfde verjaardag nog in leven waren.

34 

Een andere kwestie die het samenvatten van de analytische 
resultaten van het European Fertility Project lastig maakt, is 
dat bij het toetsbaar maken van de verklaringen die de demo
graf ische-transitietheorie biedt voor de fertiliteitsdaling, 
complexe verschijnselen vaak - noodgedwongen - met nogal pri
mitieve maten zijn gemeten. Omdat bovendien het bronnenmate
riaal van land tot land anders was, zijn de diverse operatio
naliseringen niet altijd geheel vergelijkbaar. Bepaalde facto
ren konden soms helemaal niet gemeten worden. Bij de selectie 
van de verklarende variabelen speelden ook de persoonlijke 
voorkeuren van de auteurs een rol. Meestal werden er drie of 
vier gekozen. 

Ondanks deze problemen kunnen toch, zij het met enige 
voorzichtigheid, algemene conclusies getrokken worden. Het 
bleek, dat met factoren als sterfte, industrialisatie en urba
nisatie, zo prominent aanwezig in de demografische-transitie
theorie, de rond 1900 bestaande verschillen in huwelijks
vruchtbaarheid tussen de diverse provincies niet echt goed 
verklaard konden worden. Wel gold in het algemeen, dat rond de 

Andorka, Determinants of fertility, 1978, 164. 

Knodel, 'Demographic transitions in German villa
ges', 1986, т.п. 380 en 383-385. 
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eeuwwisseling de meest geürbaniseerde en geïndustrialiseerde 
provincies met een lage graad van analfabetisme en zuigelin
gensterfte, vaak een naar verhouding lage Ig hadden.

35 Het 
bleek echter niet zo te zijn, dat de sociaal-economische mo
dernisering een bepaalde kritische waarde bereikt moest hebben 
vóór de vruchtbaarheid ging dalen. 

Dit laatste werd zeer duidelijk aangetoond in een door 
Van de Walle en Knodel verricht onderzoek naar de fertili-
teitstransitie in zestien Europese landen. Voor elk land werd 
het begin van de vruchtbaarheidsdaling bepaald. Dit begin werd 
gedefinieerd als het tijdstip waarop de Ig uit de fase dat de 
huwelijksvruchtbaarheid nog niet gereguleerd werd, met tien 
procent was afgenomen. Vervolgens werd voor de diverse landen 
de sociaal-economische toestand bij de aanvang van de fertili-
teitstransitie gemeten. Er bleken aanzienlijke verschillen 
tussen de onderzochte landen te bestaan wat betreft de hoogte 
van de zuigelingensterfte en de graad van industrialisatie, 
urbanisatie en alfabetisme. Zo werkte in Schotland bij het 
begin van de vruchtbaarheidsdaling nog maar 13 procent van de 
mannelijke beroepsbevolking in de landbouw, tegenover 66 pro
cent in Spanje. Ook wat betreft de andere kenmerken was het 
onderscheid groot. Van de Walle en Knodel concludeerden dan 
ook dat 'a simple statement of the threshold hypothesis (...) 
is incapable of describing the actual experience of Euro
pe' .36 

Een laatste punt dat in verband met het Princeton-project 
genoemd moet worden is, dat aangrenzende provincies, ook na 
correctie voor verschillen in economische modernisering, vaak 
erg op elkaar bleken te lijken wat betreft het beginniveau van 
Ig, het tijdstip van daling en de snelheid daarvan. Dit gold 
vooral voor provincies met een gemeenschappelijke taal, reli
gie of etnische groep. Een duidelijk voorbeeld van een derge
lijke regionaal-culturele clustering bood België. Lesthaeghe 
toonde voor dit land aan, dat bij gelijke sociaal-economische 
ontwikkeling in de Vlaams sprekende delen de huwelijksvrucht
baarheid later daalde dan in Waals sprekende regio's. Dit 

Cotts Watkins, 'Conclusions', 1986, 440. 

Van de Walle, Knodel, 'Demographic Transition and 
fertility decline', 1967, aangehaald in: Andorka, 
Determinants of fertility, 197Θ, 22. De gecorrigeer
de en aangevulde gegevens over de sociaal-economi
sche toestand bij het begin van de fertiliteits-
transitie zijn te vinden in Knodel, Van de Walle, 
'Lessons from the past', 19Θ6, 394-5. 
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bleek onder andere bij de bestudering van vergelijkbare ge

meenten aan weerszijden van de taalgrens.
37
 Ook in ander 

onderzoek werd het belang van de factor "regionale cultuur" 

vastgesteld.
38
 Knodel en Van de Walle constateerden dat het 

hier ging om 'a persistent finding' van recent onderzoek naar 

de daling van de fertiliteit in Europa. Zij vervolgden: 

'Provinces within regions typically share similar cultural 

characteristics, such as a common dialect or common customs. 

(...) In addition, there are undoubtedly differences between 

cultures in terms of traditions, customs, and values that can 

either impede or facilitate the adoption of family limitation 

behavior and small-family norms'.
39
 Ook bij de verklaring 

van de nuptialiteitsverschillen bleek de factor regionale cul

tuur een belangrijke rol te spelen.
40 

In een poging de diverse toetsingen van de demografische-

transitietheorie te synthetiseren, concludeert Coale dat de 

theorie in zoverre klopt, dat sociaal-economische modernise

ring uiteindelijk leidt tot een daling van de huwelijksvrucht

baarheid. Volgens hem is het zwakke punt van de theorie ech

ter, dat geen kritieke waarde gevonden kan worden van sociaal-

economische ontwikkeling waarbij de daling van de fertiliteit 

begint. Ter verklaring van dit laatste punt is het naar zijn 

mening nuttig onderscheid te maken tussen drie noodzakelijke 

voorwaarden voor een fertiliteitsdaling. Deze voorwaarden 

zijn: 1. Geboortenbeperking moet moreel acceptabel zijn; 2. 

Reductie van het kindertal moet voor echtparen economisch 

voordelig zijn of lijken; 3. Er moeten effectieve middelen ter 

beperking van de fertiliteit bekend en beschikbaar zijn. Reke

ning houdend met deze drie voorwaarden is het naar zijn mening 

mogelijk verschillende paradoxale verschijnselen te begrijpen. 

Als bijvoorbeeld door cultuurverschillen in het ene land ge-

Lesthaeghe, The decline of Belgian fertility, 1977, 
110-114. 

Andorka, Determinants of fertility, 1978, 189; 
Freedman, 'Theories of fertility decline', 1979, 3; 
Cotts Watkins, The rise of demographic nationalism, 
1987, т.п. 9-10 en 27. 

Knodel, Van de Walle, 'Lessons from the past', 1986, 
413. 

Cotts Watkins, 'Regional patterns of nuptiality', 
1986, т.п. 328-335. 

37 

38 

39 

40 
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boortenbeperking eerder geaccepteerd wordt dan in het andere 
land, is het heel goed mogelijk dat in deze twee landen heel 
andere verbanden tussen sociaal-economische variabelen (die 
het economisch nut van geboortenbeperking aangeven) en huwe
lijksvruchtbaarheid gevonden worden.41 

De ideeën van Coale ten aanzien van nut en acceptatie van 
geboortenbeperking hebben een concrete invulling gekregen in 
een studie van Lesthaeghe en Wilson. 42 Zij hebben gepro
beerd om voor een groot aantal Westeuropese landen te zamen de 
snelheid van de fertiliteitsdaling te verklaren. Het onderzoek 
heeft zich toegespitst op België, Denemarken, Duitsland, Ita
lië, Nederland en Zwitserland en bestrijkt grofweg de periode 
1870-1930. Er zijn drie omstandigheden die naar hun mening 
bepalen hoe groot (of klein) het economisch voordeel van een 
reductie van het kindertal is. Zo is van belang in hoeverre de 
produktiewijze nog familiaal is, wat de dominante produktie-
factor is (arbeid of kapitaal) en hoe de richting en sterkte 
van de intergenerationele 'flows of goods, money and services' 
zijn.43 Hun hypothese is dat de fertiliteitsdaling relatief 
klein zal zijn in gebieden met een nog overwegend familiale, 
arbeidsintensieve produktiewijze en een "flow" van kinderen 
naar ouders. Omgekeerd zal de daling een relatief grote waarde 
aannemen in "moderne" regio's.44 Zo mogelijk worden de eco
nomische omstandigheden gemeten als het percentage van de be
roepsbevolking dat werkzaam is in landbouw en huisindustrie. 
Voor Italië, Denemarken en Nederland is echter vanwege een 

41 Coale, 'The Demographic Transition', 1973, 64-67. 

42 Een eerste versie van het verslag van hun onderzoek 
verscheen in 1978 onder de titel 'Produktievormen'. 
De definitieve versie verscheen in 1982 en kreeg als 
titel 'Les modes de production'. Dit artikel werd in 
1986 ook in het Engels gepubliceerd onder de titel 
'Modes of production'. 

43 Lesthaeghe, Wilson, 'Modes of production', 1986, 
262. In traditionele maatschappijen loopt, naar men 
veronderstelt, de inkomensstroom van kinderen naar 
ouders. In moderne samenlevingen is de richting van 
de stroom precies omgekeerd. In het eerste geval is 
het hebben van veel kinderen derhalve voordelig voor 
de ouders, in het tweede geval niet. Zie o.a. 
Caldwell, 'Toward a restatement', 1976. 

44 Lesthaeghe, Wilson, 'Modes of production', 1986, 
273. 
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gebrek aan bronnenmateriaal alleen gekeken naar het percentage 

werkzamen in de primaire sector.
45 

Maar, zo betogen Lesthaeghe en Wilson in navolging van 

Coale, geboortenbeperking moet niet alleen economisch gunstig 

zijn voor echtparen om te worden toegepast, maar ook moreel 

acceptabel.
46
 Zij veronderstellen, dat het morele en ethi

sche milieu waarin de huishoudens verkeren, de daling van de 

fertiliteit versnelt of vertraagt. Hoe groter de secularisatie 

in een gebied (in hun visie evenredig aan het percentage stem

men op niet-confessionele partijen
47
 ) des te gemakkelij

ker zal geboortenbeperking in dit gebied geaccepteerd worden. 

Verder is hun uitgangspunt, dat overwegend protestantse gebie

den in vergelijking met katholieke regio's, ook bij gelijke 

economische ontwikkeling, meer geseculariseerd zullen zijn. 

Reden voor die aanname is de constatering, dat de protestantse 

kerken zich vrij gemakkelijk aan de secularisatie hebben aan

gepast, terwijl deze bij de katholieke kerk felle reacties 

opriep en daardoor werd vertraagd. Economische prikkels zullen 

derhalve in protestantse gebieden sneller terug te vinden zijn 

in het feitelijk demografisch gedrag dan in katholieke regi-

o's.
 4 8 

De resultaten van het onderzoek bevestigen deze hypothe

sen. De huwelijksvruchtbaarheid daalt het meest in de regio's 

waar de familiale, arbeidsintensieve produktiewijze nog maar 

op kleine schaal voorkomt. De sterkte van de correlatie hangt 

echter af van de mate waarin een bepaalde samenleving gesecu

lariseerd is en dus geboortenbeperking moreel acceptabel ge

vonden wordt. Het blijkt dat katholieke gebieden inderdaad 

minder geseculariseerd zijn dan vergelijkbare protestantse 

regio's. Derhalve wordt in katholieke gebieden de economische 

prikkel tot geboortenbeperking meer vertraagd en treedt er dus 

Idem, 276 en 278. 

Idem, 261-2. De derde door Coale genoemde factor -
de beschikbaarheid van middelen ter beperking van de 
fertiliteit - achten zij van minder belang. 

Idem, 276. 

Idem, 270-3. Het katholieke Frankrijk vormt volgens 
Lesthaeghe en Wilson een uitzondering. Daar is met 
de revolutie van 1789 de invloed van de kerk sterk 
gereduceerd. 

45 

46 

47 
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ook een grotere time-lag op tussen economische modernisering 
en de reductie van het kindertal.49 

Het door Lesthaeghe en Wilson gehanteerde verklaringsmo
del "voorspelt" over het algemeen de verschillen in tempo van 
de fertiliteitsdaling binnen de onderzochte landen op bevredi
gende wijze. Het biedt dan ook goede aanknopingspunten voor 
verder onderzoek. Merkwaardig is wel, dat de voor Nederland 
bereikte resultaten aanzienlijk slechter zijn dan voor de an
dere nationale eenheden.50 Omdat het empirische deel van on
ze studie betrekking heeft op twee Nederlandse provincies, is 
het nuttig nader op deze kwestie in te gaan. 

Lesthaeghe en Wilson wijzen ter verklaring van de afwij
kende uitkomsten op de voor ons land gehanteerde operationali
sering van de factor economie (gemeten zonder verdiscontering 
van huisindustriële activiteiten). 51 Deze verklaring lijkt 
echter niet erg logisch, omdat voor Italië en Denemarken onge
veer dezelfde proxy is gebruikt. Veel waarschijnlijker is, dat 
de slechtere resultaten voor Nederland te wijten zijn aan de 
bron die voor het vaststellen van de huwelijksvruchtbaarheid 
in 1908/1911 is geraadpleegd. Weliswaar wordt de vindplaats 
van de gegevens niet vermeld52 , maar de fertiliteitscijfers 
moeten wel ontleend zijn aan de uit 1964 daterende CBS-publi-
catie Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1964. 
Daarin wordt volgens opgave het aantal echtelijk levendgebore
nen in de periode 1908-1911 per 1000 gehuwde vrouwen beneden 
45 jaar weergegeven. Contact met de Hoofdafdeling Bevolkings
statistieken van het CBS heeft echter geleerd, dat deze data 
slechts een ruwe benadering geven van de huwelijksvruchtbaar
heid. Voor de meeste gemeenten was namelijk niet bekend hoe-

Idem, 289 e.v. Op het bestaan van een time-lag tus
sen economische verandering en de aanpassing van 
normen en waarden wordt ook gewezen in Andorka, 
'Lessons from studies on differential fertility', 
s.d., 31. 

De multiple R-kwadraat varieert van 0,626 voor 
Duitsland tot 0,8 85 voor Denemarken. De R-kwadraat 
voor Nederland is echter beduidend lager: 0,299. 

Lesthaeghe, Wilson, 'Modes of production', 1986, 278 
en 287. 

Lesthaeghe heeft desgevraagd meegedeeld, de gegevens 
van wijlen E.W. Hofstee te hebben gekregen. Hij 
heeft in zijn dossier niet meer kunnen achterhalen, 
uit welke bron Hofstee's materiaal afkomstig was. 
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veel getrouwde vrouwen in de vruchtbare leeftijd waren. In die 
gevallen is een schatting gemaakt door gebruik te maken van de 
leeftijdsopbouw van de totale vrouwelijke bevolking. Vanwege 
deze schattingsprocedure is het gevaarlijk om de voor 1908-
1911 berekende vruchtbaarheidscijfers te vergelijken met gege
vens voor andere jaren, zoals Lesthaeghe en Wilson doen. De 
voor Nederland afwijkende onderzoeksresultaten worden mis
schien ook veroorzaakt door het feit dat hun proxy voor secu
larisatie niet geheel juist is. De Liberale Staatspartij 'De 
Vrijheidsbond' is namelijk niet meegenomen bij het bepalen van 
de stemmen op non-confessionele partijen in 1933.53 Deze par
tij behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen in dat jaar noch
tans zeven procent van de zetels. 

Concluderend kan worden gesteld dat uit de internationale 
literatuur naar voren komt dat de huwelijksvruchtbaarheid be
perkt gaat worden als door economische veranderingen een klei
ner kindertal boekhoudkundig gezien aantrekkelijker wordt. 
Gebleken is echter ook, dat de fertiliteitsdaling niet goed 
begrepen kan worden door alleen maar de ontwikkelingen te be
studeren, die zorgen voor een afnemend materieel nut van kin
deren. Terdege zal ook gekeken moeten worden naar de mate 
waarin geboortenbeperking voor de betrokken bevolking een mo
reel te accepteren optie is of wordt. Juist het samenspel van 
economie en mentaliteit bepaalt de snelheid waarmee de vrucht
baarheid verandert. 

1.3 Hofstee en zijn opponenten 

In Nederland is in de jaren vijftig en zestig uitvoerig 
gepolemiseerd over het hoe en waarom van de fertiliteitstran-
sitie. De discussie heeft zich vooral toegespitst op de ver
klaring van de regionale verschillen in vruchtbaarheid en 
vruchtbaarheidsdaling. De Wageningse socioloog Hofstee heeft 
in deze discussie een belangrijke rol gespeeld. In een in 1954 
gepubliceerd artikel heeft hij voor het eerst zijn opvattingen 
uiteengezet.54 In de loop der jaren heeft hij als gevolg 
van nieuwe onderzoekingen zijn theorieën natuurlijk wat bij 
moeten stellen, maar de kern van zijn betoog is ongewijzigd 
gebleven. 

53 Idem, 277. 

54 Hofstee, 'Regionale verscheidenheid', 1954 
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Vanaf ongeveer 1650 ontwikkelde zich volgens Hofstee in 
Nederland, evenals elders in Europa, het zogenaamde "agra-
risch-ambachtelijk voortplantingspatroon". De grondslag van 
dit stelsel vormde de regel, dat men slechts trouwde wanneer 
men zich verzekerd wist van een vaste bestaansmogelijkheid 
overeenkomstig beroep en stand, bijvoorbeeld als de ouderlijke 
boerderij of het ambachtelijk bedrijf kon worden overgenomen. 
Gevolg van deze gewoonte was, dat in veel gevallen pas op la
tere leeftijd kon worden gehuwd en dat een relatief groot per
centage mannen en vrouwen nooit trouwde. Was men eenmaal ge
trouwd, dan werden geen pogingen ondernomen het aantal geboor
ten te beperken. In deze vorm beschreven lijkt het stelsel 
zeer sterk op het Westeuropese huwelijkspatroon van Hajnal, 
zoals Hofstee zelf trouwens ook beaamt.55 In de al genoemde 
publicatie uit 1954 werd er echter nog een element aan de be
schrijving toegevoegd. Er werd namelijk gesteld, dat de kinde
ren uit een gezin die niet trouwden, als ongehuwd lid binnen 
het familieverband bleven leven. Aldus ontstonden zogenaamde 
"uitgebreide huishoudens".56 Zoals Van der Woude echter 
overtuigend heeft aangetoond, zijn dergelijke huishoudens in 
sommige delen van Nederland eerder uitzondering dan regel ge
weest. 57 Waarschijnlijk mede naar aanleiding van dit on
derzoek heeft Hofstee deze "toevoeging" laten vallen. 58 

De feitelijke werking van het agrarisch-ambachtelijk pa
troon van huwelijk en voortplanting is volgens Hofstee in be
langrijke mate afhankelijk van de hoogte van de sterfte. Wan
neer de sterfte hoog is en er vaak op jeugdige leeftijd gehuwd 
moet worden om de opengevallen plaatsen op te vullen, zal een 
stringente zede van laat trouwen niet kunnen groeien. Hetzelf
de geldt wanneer de sterfte doorgaans vrij laag is, maar van 
tijd tot tijd grote pieken vertoont. Ook het erfrecht heeft 

Hofstee, Korte demografische geschiedenis, 1981, 13-
14. 

Hofstee, 'Regionale verscheidenheid', 1954, 78-79. 

Van der Woude, 'De omvang en samenstelling van het 
huishouden', 1970. 

Zie in dit verband met name Hofstee, 'Enkele opmer
kingen', 1972, 84, noot 2. 
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invloed op de feitelijke werking van het pre-moderne stelsel 
van huwelijk en voortplanting.59 

Rekening houdend met deze factoren, waren er in Nederland 
in de eerste helft van de negentiende eeuw naar Hofstee's me
ning verschillende subpatronen van het agrarisch-ambachtelijk 
systeem te onderscheiden. Voor wat betreft de nuptialiteit was 
er een oost-west tegenstelling. Op de zandgronden in het oos
ten werd minder en op latere leeftijd getrouwd dan in de wes
telijke kleigebieden. Ook ten aanzien van de huwelijksvrucht
baarheid viel Nederland in twee delen uiteen: in het zuiden 
was het aantal geboorten per echtpaar groter dan in het noor
den. In totaal waren er dus vier regionale subpatronen in deze 
periode. Zie schema 1.1. Gestipuleerd moet worden, dat volgens 
Hofstee de in sommige gebieden relatief lage huwelijksvrucht
baarheid niet het gevolg was van een bewust en systematisch 
toepassen van anti-conceptionele methoden, maar toegeschreven 
moet worden aan verschillende vormen van beperking van het 
geslachtelijk verkeer in het huwelijk. Verantwoordelijk hier
voor waren bestaande zeden dienaangaande.60 

59 Hofstee, Korte demografische geschiedenis, 1981, 
15,16 en 29. 

60 Idem, 17-19, 
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Schema 1.1 Subpatronen van het agrarisch-ambachtelijk patroon 

in Nederland in de eerste helft van de 19e eeuw * 

Regio Huwelijks

leeftijd 

Huwelijks

frequentie 

Huwelijks

vruchtbaar

heid 

1. Holland bezuiden 

het IJ, westelijk 

Utrecht en Zeeland laag hoog hoog 

2. Holland benoorden 

het IJ, Friesland 

en Groningen laag hoog laag 

3. Oostelijke zand

gronden tot de (Oude) 

IJssel, Veluwe over

gangsgebied matig hoog matig laag laag 

4. Oostelijk Utrecht, 

zuidelijk Gelderland, 

Noord-Brabant en 

Limburg zeer hoog laag hoog 

Met de termen "laag" en "hoog" in het schema wordt bedoeld: 

laag respectievelijk hoog vergeleken met het nationale gemid

delde in die tijd. 

Bron: Hofstee, Korte demografische geschiedenis, 1981, 27. 

De werking van het agrarisch-ambachtelijk systeem van 

huwelijk en voortplanting werd ondermijnd door de toename van 

de niet-agrarische werkgelegenheid. De extra bestaansmiddelen 

zorgden er bijvoorbeeld voor, dat zonen van keuterboeren, die 

anders niet getrouwd zouden zijn, nu toch in het huwelijk kon

den treden. Daarnaast was er een groeiende proletarisering van 

de arbeiders. Door die proletarisering werden zij in steeds 

sterkere mate overgeleverd aan de wisselende omstandigheden 

van de arbeidsmarkt. Het uitstellen van het huwelijk tot een 

"verzekerd" bestaan was gevonden, had derhalve steeds minder 

zin. Zekerheid kon immers niet meer verkregen worden. Het ge

volg was, dat vanaf ongeveer 1Θ60 de arbeiders op jeugdiger 

leeftijd gingen trouwen. Omdat in het noordwesten van het land 

de proletarisering het eerst inzette, daalde daar ook het 

eerst de huwelijksleeftijd.
61 

Idem, 39 e.v. en Hofstee, 'Regionale verscheiden
heid', 1954, 81-100. 
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Er was echter nog een tweede factor, die zorgde voor een 
aantasting van het agrarisch-ambachtelijke patroon: het steeds 
meer in zwang raken, vooral na 1880/90, van bewuste geboorten-
beperking binnen het huwelijk. Terwijl het op jeugdiger leef
tijd trouwen, zoals zojuist aangegeven, het eerst opgetreden 
zou zijn bij de lagere klassen, zouden het juist de hogere 
lagen van de bevolking geweest zijn die het eerst contracep
tieve methoden zijn gaan toepassen. Volgens Hofstee hing de 
verspreiding van neomalthusiaanse praktijken samen met het 
doordringen van het modern-dynamisch cultuurpatroon. De essen
tie van dit patroon is gelegen in de overtuiging, dat door 
verandering tot verbetering kan worden gekomen. Het staat 
hiermee tegenover het traditionele cultuurssysteem, dat de 
norm voor de beoordeling van eigen en andermans handelen vindt 
in het verleden en daardoor nieuwigheden in principe onge
wenst acht.62 Men dient zich overigens te realiseren dat het 
aanvaarden van het moderne cultuurpatroon in Hofstee's visie 
niet automatisch leidt tot gewijzigd gedrag, i.e. geboortenbe-
perking. Veeleer is het zo, dat adoptie van het modern-dynami
sche denken contraceptie psychologisch mogelijk maakt. Hoe 
tenslotte concreet gehandeld zal worden, hangt af van de uit
komst van het samenspel van een reeks van motieven die zich 
bij de keuze van het gedrag bewust en onbewust doen gelden.63 

Het moderne cultuurpatroon, dat volgens Hofstee zijn oor
sprong heeft in de tijd van de Renaissance64 , vond in de 
loop van de negentiende en twintigste eeuw ingang onder brede 
lagen van de bevolking. De nieuwe opvattingen verspreidden 
zich van het noordwesten naar het zuidoosten over het land, 
dus van de klei- naar de zandgebieden. 65 Zoals reeds gecon
stateerd behoorde na aanvaarding van het moderne denken ge
dragsverandering tot de mogelijkheden. Een motief voor een 

Hofstee, Korte demografische geschiedenis, 1981, 
met name 33. 

Zie o.a. Hofstee, 'De groei van de Nederlandse be
volking', 1961, 46-7 en Korte demografische ge
schiedenis, 1981, 34. 

Hofstee, 'Over het modern-dynamisch cultuurpa
troon', 1966, 146. 

Hofstee is nogal vaag wat betreft de verklaring 
van dit geografische patroon. Zie onder andere 
zijn artikelen 'De groei van de Nederlandse bevol
king', 1961, 48 e.v. en 'Enkele opmerkingen', 
1972, 65. 

62 

63 

64 

65 

28 



dergelijke verandering vormde de sinds ongeveer 1875 in Neder
land als geheel dalende sterfte. Om de levensstandaard te 
handhaven werd daardoor beperking van het kindertal noodzake
lijk. Wegens de geografische verspreiding van het moderne cul
tuurpatroon zou ook de ontwikkeling van toenemende geboorten-
beperking van het noordwesten naar het zuidoosten zijn gelo
pen. 6 6 

Hofstee kende maar een beperkte betekenis toe aan de fac
tor religie. In de periode vóór de daling van de huwelijks
vruchtbaarheid was het geloof volgens hem niet van overwegende 
betekenis voor de regionale verschillen in nuptialiteit en 
fertiliteit .67 Ook in de tijd dat contraceptie aan beteke
nis won, speelde de religie een ondergeschikte rol. Hij con
stateerde dat 'hoewel een zeker verband tussen de regionale 
ontwikkeling van de geboortendaling en de regionale situatie 
t.a.v. kerk en geloof niet valt te ontkennen, het algemene 
beeld van de ontwikkeling van de geboortenfrequentie, sinds de 
tijd dat in het land als geheel de geboortendaling inzette, 
niet uit de spreiding van geloof en kerkelijkheid valt te ver
klaren'.68 Doorslaggevend was het aanvaarden van het modern-
dynamisch cultuurpatroon. Pas daarna kon de religie haar in
vloed doen gelden, samen overigens met een reeks andere facto
ren, zoals bijvoorbeeld de daling van de mortaliteit.69 

De geringe betekenis die Hofstee toekende aan de factor 
religie, leidde tot een heftige polemiek met de socioloog Van 
Heek. Deze laatste had reeds in 1954 gewezen op het feit, dat 
het relatief hoge geboorteniveau dat Nederland in de eerste 
helft van de twintigste eeuw in vergelijking met andere West-
europese landen kende, vooral een gevolg was van de zeer lang-

Hofstee, Korte demografische geschiedenis, 1981, 
34 e.v. Hofstee verklaart de daling van de sterfte 
eveneens voor een deel uit de opkomst van het mo
derne cultuurpatroon (82). 

Hofstee, 'Regionale verscheidenheid', 1954, 87; 
idem, Korte demografische geschiedenis, 1981, 30. 

Hofstee, 'De groei van de Nederlandse bevolking', 
1961, 41. 

Idem, 4 6-7. 

66 
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68 
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zame daling van de vruchtbaarheid bij de katholieken.70 In 
1963 ging Van Heek over tot een rechtstreekse aanval op Hof
stee' s opvattingen. Hij onderzocht voor de eerste helft van de 
twintigste eeuw het geboorteniveau in katholieke en niet-ka-
tholieke gemeenten in een aantal verder homogene regio's. Deze 
gemeenten waren derhalve steeds vergelijkbaar wat betreft so
ciaal-geografisch isolement en sociaal-economische struktuur. 
Hij constateerde, dat telkens in de katholieke plaatsen in een 
regio het geboorteniveau hoger lag dan in de protestantse ge
meenten. De algemene conclusie was dat zijn onderzoek 'weder
om' wees op de betekenis van de godsdienstfactor 'als zeer 
belangrijke - vermoedelijk de belangrijkste - kracht, die de 
vertraging van de geboortedaling in Nederland gedurende de 
laatste halve eeuw heeft beïnvloed'.71 

Hofstee reageerde prompt. Na analyse van cijfers over de 
geboortendaling in verschillende gebieden in Nederland conclu
deerde hij, dat er in Nederland geen typisch katholiek patroon 
bestond met betrekking tot de verandering van de nataliteit. 
'Wij hebben', zo stelde hij, 'primair te maken met verschil
lende regionale patronen'.72 Als gevolg van de geografische 
ontwikkeling van het moderne cultuurpatroon daalde de vrucht
baarheid het eerst in de noordelijke en westelijke provincies 
en het laatst in het zuidoosten en uiterste oosten. Wel was 
er, zo meende hij, sprake van een 'typisch katholiek accent' 
in het algemene verloop van de geboortencijfers bij vergelij
king van katholieke gemeenten met overeenkomstige niet-katho-
lieke plaatsen in een bepaald deel van het land. Bij een ge
lijk begin van de vruchtbaarheidsdaling verliep deze in de 
katholieke gemeenten in een gebied doorgaans trager. Al met 
al veranderde Hofstee zijn mening ten aanzien van het belang 
van de factor religie dus niet. Aangezien ook Van Heek dit 

Van Heek, Het geboorteniveau der Nederlandse 
Rooms-Katholieken, 1954. Zie voor een samenvatting 
van dit boek Van Heek, 'Roman Catholicism and fer
tility', 1956. Volgens Van Heek zijn de fertili-
teitsverschillen tussen katholieken en niet-katho-
lieken in Nederland wel pas na 1Θ80 ontstaan. 

Van Heek, 'Het Nederlandse geboortepatroon', 1963, 
103. Zie in verband met de discussie Hofstee - Van 
Heek ook het artikel van Boonstra en Van der Woude 
(1984) dat in de volgende paragraaf wordt bespro
ken. 

Hofstee, 'Het proces der geboortendaling', 1963, 
132. 
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niet deed, leverde het vervolg van hun debat niet meer op dan 
een herhaling van standpunten.73 

Door toedoen van Buissink flakkerde rond 1970 de discus
sie weer wat op.74 Hij onderzocht de regionale variatie wat 
betreft begintijdstip en tempo van de daling van de huwelijks
vruchtbaarheid op het niveau van gemeenten en van economisch-
geografische gebieden. Hij schreef de gevonden variatie vooral 
toe aan het verzet van de katholieke kerk tegen bewuste ge-
boortenbeperking. Hierdoor daalde het huwelijksvruchtbaar-
heidscijfer in katholieke gebieden met een time-lag van 25 à 
30 jaar. Afgezien van de hoofdfactor godsdienst waren volgens 
Buissink echter ook factoren als urbanisatiegraad, economische 
en sociale struktuur van de bevolking en de geografische situ
atie van belang.75 Hofstee betoogde in een reactie, dat er 
weliswaar wat betreft de huwelijksvruchtbaarheid verschillen 
waren tussen de katholieken en niet-katholieken binnen één 
gebied, maar dat de regionale variatie binnen de totale groep 
katholieken groter was.76 

Toch kreeg ook in Hofstee's werk de factor religie gaan
deweg een prominenter plaats. Religie werd echter niet ge
bruikt om de binnenlandse verschillen in de ontwikkeling van 
huwelijk en voortplanting te verklaren, maar om te helpen be
grijpen waarom in Nederland als geheel, in vergelijking met de 
omringende landen, de daling van de huwelijksvruchtbaarheid en 
de stijging van de nuptialiteit zo uitermate traag zijn ver
lopen. De afwijkende ontwikkeling in ons land was - zo meent 
Hofstee - waarschijnlijk het gevolg van de machtspositie die 
het georganiseerde confessionalisme zich hier in het laatste 
kwart van de negentiende eeuw wist te verwerven. Daardoor 
slaagde deze groep erin eigen denkbeelden en opvattingen ook 

Van Heek, 'Nogmaals: Het Nederlandse geboortepa
troon', 1963; Hofstee, 'Nogmaals: Het proces der 
geboortendaling', 1963. 

Buissink, De analyse van regionale verschillen, 
1970. Een beknopte samenvatting van dit boek biedt 
Buissink, 'Regional differences', 1971. Opgemerkt 
moet worden dat Buissink zijn betoog voor een 
groot deel gebaseerd heeft op de boven bekriti
seerde huwelijksvruchtbaarheids-cijfers voor de 
periode 1908-1911. 

Buissink, De analyse van regionale verschillen, 
1970, т.п. 334, 342, 346 en 347. 

Hofstee, 'Enkele opmerkingen', 1972, 71. 
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voor het niet-confessionele deel van de bevolking als norm te 
stellen. Hofstee noemt dit verschijnsel asymmetrische toleran
tie. 11 Vooral op het gebied van huwelijk en voortplanting 
wisten de confessionelen hun opvattingen aan de andersdenken
den op te leggen. Daardoor werd de Nederlandse samenleving na 
ongeveer 1875 gekenmerkt door een vérgaande beheersing van de 
sexuele driften, die, aldus Hofstee, 'bij internationale ver
gelijking haast onwezenlijk aandoet'.78 Toen ook in ons land 
het geboortenoverschot steeg als gevolg van de relatief snel 
dalende sterfte, werd daarop maar ten dele gereageerd met con
traceptief gedrag. Veel meer dan in de andere westerse naties 
werd de oude, malthusiaanse weg gekozen van het opschorten van 
het huwelijk. Het op latere leeftijd trouwen ging niet, zoals 
misschien verwacht, gepaard met een stijging van het aantal 
buitenechtelijke geboorten, maar juist met een, ook ten op
zichte van de ons omringende landen, sterke daling ervan. De 
vérgaande indamming van de sexualiteit plaatste Nederland op 
demografisch gebied dus in een uitzonderingspositie. Deze was 
volgens Hofstee echter niet het gevolg van achterlijkheid, 
maar van de druk die het georganiseerde confessionalisme op de 
ontwikkeling van het normenstelsel uitoefende.79 

Hofstee's herwaardering van de factor godsdienst leidde 
niet tot een doorbreking van de impasse, die ontstaan was in 
de discussie over de binnenlandse verschillen in huwelijk en 
voortplanting. De vraag bleef of "regio" (eigenlijk: het door
dringen van het moderne cultuurpatroon) dan wel "religie" ver
antwoordelijk was voor deze verschillen. Voor beide stellingen 
waren argumenten, maar een synthese kon niet worden bereikt. 
Daardoor verzandde de discussie. Het eind ervan wordt gemar
keerd door een tweetal artikelen van Van Poppel. In een van 
die studies toonde hij aan, dat de factor religie van invloed 
was op de huwelijksvruchtbaarheid.80 In het andere artikel 
liet hij zien, dat ook de sociale status voor differentiatie 

Hofstee, Korte demografische geschiedenis, 1981, 
58-60. De machtspositie van een groep is volgens 
Hofstee overigens maar ten dele afhankelijk van de 
relatieve grootte ervan (т.п. 58). 

Hofstee, Korte demografische geschiedenis, 1981, 
60. 

Idem, 60-62. 

Van Poppel, 'De differentiële vruchtbaarheid', 
1974B. 

77 

78 

79 
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in de fertiliteit zorgde.1 Typerend voor de in de discussie 
ontstane impasse is het feit, dat een integratie van de varia
belen religie en sociale status achterwege bleef. 

1.4 Recente Nederlandse studies 

Mede gestimuleerd door de bevindingen van het European 
Fertility Project, is in het afgelopen decennium het onderzoek 
naar de fertiliteitstransitie in ons land weer op gang geko
men. Relatief kort na elkaar zagen vier interessante publica
ties het licht. Boonstra en Van der Woude hebben de vrucht-
baarheidsdaling bestudeerd in de periode 1850-1890 in 375 van 
de ongeveer 1100 gemeenten die Nederland in dat tijdvak tel
de.82 Zij hebben een onderscheid gemaakt tussen analyse van 
het vruchtbaarheidsniveau en analyse van de ontwikkeling daar
van. In het eerste geval is het doel het verklaren van de ge
meentelijke verschillen in reproduktief gedrag op een bepaald 
moment. Bij analyse van de ontwikkeling gaat het om het ver
klaren van de verschillen die optreden bij de verandering van 
het reproduktief gedrag in een bepaald tijdsbestek. Vanwege 
een gebrek aan goede bronnen hebben Boonstra en Van der Woude 
bij het meten van de vruchtbaarheid helaas gebruik moeten ma
ken van het ruwe geboortencijfer, i.e. het aantal levendgebo
renen in een jaar per 1000 van de gemiddelde bevolking. Daar
door kon geen onderscheid gemaakt worden tussen de invloed van 
het trouwgedrag en die van contraceptie op de fertiliteit.83 

Om recht te doen aan de strukturele relaties tussen de diverse 
verklarende variabelen, is bij de analyse van de geboortencij-
fers gebruik gemaakt van multivariate technieken. 

Uit het onderzoek van Boonstra en Van der Woude blijkt, 
dat de gemeentelijke verschillen in vruchtbaarheidsniveau 
vooral verklaard worden door verschillen in mortaliteit, per-

Van Poppel, 'De differentiële vruchtbaarheid', 
1974A. 

Boonstra, Van der Woude, 'Demographic transition', 
1984. 

Naar hun eigen zeggen (21) is dit vooral bij de 
niveau-analyse een probleem. 
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centage katholieken en grondsoort ^ . Bij de verklaring van 

de snelheid in ontwikkeling speelt het percentage katholieken 

echter geen rol meer. Dit is een zeer belangrijke conclusie, 

omdat - zoals Boonstra en Van der Woude trouwens ook vermelden 

- Hofstee en zijn opponenten in hun geschriften nauwelijks of 

geen onderscheid hebben gemaakt tussen niveau en ontwikkeling 

van de vruchtbaarheid. Het is dus heel goed mogelijk, dat het 

debat uit de jaren vijftig en zestig voor een groot deel het 

gevolg was van het door elkaar halen van statische en dynami

sche analyse.
85
 Bedacht moet echter worden, dat de studie 

van Boonstra en Van der Woude slechts betrekking heeft op 

tweede helft van de negentiende eeuw. Misschien lagen de sa

menhangen in de twintigste eeuw heel anders. 

Vooral op die eeuw gericht is het onderzoek van Van Pop-

pel.
8 6
 Van Poppel heeft zich zeer laten inspireren door het 

reeds besproken werk van Lesthaeghe en Wilson. Als bron han

teert hij materiaal, dat is verzameld in het kader van de 

volkstelling van I960.
87
 Bij deze volkstelling zijn aan elke 

gehuwde Nederlander vragen gesteld over kindertal, beroep, 

godsdienst, huwelijksleeftijd, en jaar van trouwen. Voor gro

tere regionale eenheden binnen de diverse provincies zijn deze 

gegevens in de vorm van kruistabellen bewaard gebleven.
88 

Met behulp van dit materiaal kan een betere toetsing worden 

84 

85 

86 

87 

Θ8 

Volgens Hofstee (zie boven) is de geboortendaling 
begonnen in het noordwesten van het land, dus op 
de kleigronden. Boonstra en Van der Woude maken 
daarom een onderscheid tussen zand- en kleigebie-
den. 

Hofstee heeft er in zijn artikel 'Het proces der 
geboortendaling' uit 1963 overigens al op gewezen 
dat terwijl Van Heek het vooral had over het ge
boorteniveau, zijn probleem de verandering 
(daling) van de vruchtbaarheid was (104) . Deze 
constatering heeft echter niet de te verwachten 
duidelijkheid geschapen. 

Van Poppel, 'Late fertility decline', 1985. 

Bij minder diepgaande analyses heeft hij in het 
hier besproken artikel ook gebruik gemaakt van 
materiaal uit de volkstellingen van 1930, 1947 en 
1971. 

Zie voor meer informatie over dit materiaal Enge
len, Hillebrand, Van Poppel, Kindertal naar ken
merken, 1989. 
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verricht van de vigerende hypothesen met betrekking tot de 
fertiliteitstransitie dan mogelijk zou zijn bij gebruik van 
geaggregeerde regionale data. De door Van Poppel gehanteerde 
gegevens hebben immers in principe betrekking op individuen, 
waardoor direct kan worden vastgesteld of bijvoorbeeld katho
lieken een hogere vruchtbaarheid hebben dan andersdenkenden. 
Bij het gebruik van regionale cijfers zou slechts geconsta
teerd kunnen worden, dat in katholieke gebieden de vruchtbaar
heid hoger is en zou het probleem van de "ecological fallacy" 
ingecalculeerd moeten worden. Pas dan zouden nadere uitspraken 
kunnen worden gedaan. 

Op grond van het geraadpleegde materiaal constateert Van 
Poppel, dat er bepaalde groepen aangewezen kunnen worden die 
"verantwoordelijk" waren voor de late daling van de vrucht
baarheid in Nederland. Het gaat daarbij dan met name om katho
lieken die werken in de agrarische sector. 89 Vervolgens 
probeert hij het afwijkende reproduktieve gedrag van deze 
groepen te verklaren. De variatie in gedrag blijkt niet gere
duceerd te kunnen worden tot economische verschillen, want 
'where we compared groups with the same socio-economic back
ground within a given region, great differences in fertility 
were found, due mainly to high fertility of Catholics'. 9 0 

Zo kregen op het platteland ten noorden van Amsterdam katho
lieke boeren, die getrouwd waren in de periode 1919-1928 met 
een vrouw jonger dan 25 jaar, bijna 5,4 kinderen méér dan hun 
hervormde collegae met dezelfde kenmerken.91 Zijn conclusie 
is, dat mentale factoren een rol speelden: bij de katholieken 
zorgde het morele en intellectuele milieu, dat overigens in de 
loop van de tijd wel veranderde, voor een vertraging van de 
fertiliteitsdaling.92 

De studie van Lesthaeghe en Wilson heeft ook als inspira
tiebron gefungeerd voor een onderzoek, dat Engelen en Hille-
brand hebben verricht.93 In navolging van het eerstgenoemde 
tweetal is door hen een onderscheid gemaakt tussen een tot 

Van Poppel, 'Late fertility', 1985, 361-365. 

Idem, 368. 

Idem, 364. Het gaat hier om huwelijken die in 1960 
nog niet ontbonden waren. 

Idem, 368-371. 

Engelen, Hillebrand, 'Fertility and nuptiality', 
1986. 

89 

90 

91 

92 
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geboortenbeperking (en eerder trouwen) prikkelende "economi
sche modernisering" en een mentaal filter dat deze prikkels in 
meerdere of mindere mate tegenhoudt. Daarnaast is nog rekening 
gehouden met de factor zuigelingensterfte. Engelen en Hille-
brand hebben niet, zoals Van Poppel, gebruik gemaakt van data 
betreffende individuen, maar van gegevens op provinciaal ni
veau. Door de vruchtbaarheid te meten met behulp van de door 
de Princeton-groep ontwikkelde maten voor nuptialiteit en fer-
tiliteit Im en Ig, hebben zij voor Nederland een met de stu
dies van het European Fertility Project vergelijkbaar onder
zoek gedaan. In navolging van Boonstra en Van der Woude is 
zowel gekeken naar niveauverschillen in reproduktief gedrag op 
één moment, als naar de regionale variatie in historische ont
wikkeling. De analyse bestrijkt het grootste deel van het 
tijdperk van de vruchtbaarheidsdaling, te weten de periode 
1859-1960.94 

De resultaten van het onderzoek bevestigen voor een deel 
de conclusies van Boonstra en Van der Woude. De provinciale 
niveauverschillen in nuptialiteit en fertiliteit hangen nauw 
samen met de variabele "mentaliteit" (gemeten als het percen
tage katholieken en gereformeerden in de bevolking). Er geldt 
dat in provincies met een relatief behoudende geestesgesteld
heid de Ig hoog is en de Im laag.

95 De economische modernise
ring die werd bepaald door onder andere te kijken naar het 
percentage van de mannelijke beroepsbevolking in de land-

94 

95 

Volgens sommige auteurs is in de jaren zestig van 
deze eeuw een nieuwe fase in de vruchtbaarheidsda
ling ingetreden, een tweede demografische tran
sitie. Kenmerkend voor deze fase zou zijn dat de 
fertiliteit tot beneden het vervangingsniveau is 
gedaald. Terwijl de eerste transitie vooral be
paald zou zijn door zorg om het gezin, worden in 
de tweede de rechten en ontplooiingskansen van het 
individu benadrukt. Zie hiervoor o.a. Van de Kaa, 
Lesthaeghe, 'Twee demografische transities?', 19Θ6 
en: Van de Kaa, 'Europe's Second Demographic 
Transition', 1987. 

Bij het meten van de factor mentaliteit is reke
ning gehouden met het niveau van economische mo
dernisering. Daardoor is de invloed van de eerst
genoemde factor misschien nog wat onderschat. Zie 
т.п. 491 en 499. 
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bouw
9 6
 , speelt bij de verklaring van de niveauverschillen in 

vruchtbaarheid en trouwgedrag maar een relatief kleine rol. 

Datzelfde geldt - althans na 1859 - voor de zuigelingensterf

te. Bij de bestudering van de veranderingen in het reproduk-

tief gedrag, blijkt de economische factor aan kracht gewonnen 

te hebben, ten koste van de variabele mentaliteit. Deze laat

ste variabele heeft echter - in tegenstelling tot bij Boonstra 

en Van der Woude - nog wel degelijk invloed. Niettemin blijkt 

ook nu weer hoe belangrijk het is om een duidelijk onderscheid 

te maken tussen statische en dynamische analyse van regionale 

verschillen. 

Voor de speciale positie die Nederland inneemt in de Eu

ropese demografische geschiedenis, zijn er uit dit onderzoek 

eveneens conclusies te trekken. Aangezien in elk jaar van 

waarneming tussen 1859 en 1960 de behoudende religies een be

langrijke invloed uitoefenen op het niveau van vruchtbaarheid 

en nuptialiteit, moet een mentaal conservatisme mede aangewe

zen worden als reden voor de late en trage verandering van het 

reproduktief gedrag. De toestand is echter niet verstard; uit 

de dynamische analyses blijkt immers, dat economische moderni

sering leidt tot daling van de vruchtbaarheid en stijging van 

de huwelijksintensiteit. Naast het taaie mentale filter kan 

daarom de trage industrialisering in ons land als oorzaak voor 

de specifieke demografische ontwikkeling genoemd worden. 

Engelen heeft in zijn proefschrift de resultaten van het 

zojuist besproken onderzoek getoetst in Nederlands-Limburg 

voor de periode 1850-1960.
97
 Ook hij is uitgegaan van een 

verklaringsmodel met als hoofdcomponenten een tot gedragsver

andering aanzettende economische modernisering, een mentaal 

filter, en de factor zuigelingensterfte. In zijn studie heeft 

hij niet alleen gebruik gemaakt van geaggregeerde - in dit 

geval gemeentelijke - data, maar tevens van gegevens die be

trekking hebben op individuen. Het betreft hier het reeds be

sproken materiaal dat is verzameld in het kader van de volks

telling van 1960.
9 Θ 

Uit Engelens analyse van de geaggregeerde data kwam naar 

voren, dat de verschillen in ontwikkeling van de nuptialiteit 

Zie voor meer details Engelen, Hillebrand, 'Ferti
lity and nuptiality', 1986, 492 en 499 e.v. 

Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit, 1987. 

Zie de passage over Van Poppel, 'Late fertility 
decline', 1985. 
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en vooral de huwelijksvruchtbaarheid tussen gemeenten slechts 
zeer partieel verklaard konden worden met behulp van het ge
hanteerde model. Bij de bestudering van de gemeentelijke ni
veauverschillen trad in Limburg niet de factor "mentaliteit" 
(hier gemeten met behulp van het percentage stemmers dat koos 
voor een niet-confessionele partij" ) op de voorgrond, maar 
de factor "economie".100 Daar kwam nog bij, dat de variatie 
in vruchtbaarheidsniveaus tussen de gemeenten pas in de loop 
van de twintigste eeuw goed begrepen kon worden. 

Vooral dit laatste brengt Engelen er toe te veronder
stellen, dat er toch een mentaal filter werkzaam is geweest, 
dat de economische prikkel tot geboortenbeperking heeft be
perkt. In de loop van de tijd zou het aan kracht hebben inge
boet, waardoor de factor economie dominant kon worden. Boven
dien zou dit mentale filter niet weerspiegeld worden in het 
stemgedrag, maar een meer algemeen, traditioneel bepaald ka
rakter hebben. Een argument voor zijn veronderstelling ont
leent Engelen aan een analyse van de variatie in huwelijks
vruchtbaarheid, die resteert nadat de factoren economie, stem
gedrag en zuigelingensterfte hun verklarende werking hebben 
gedaan. De residuele variatie in fertiliteit blijkt niet wil
lekeurig over de provincie verdeeld te zijn, maar vertoont een 
regionale clustering. Dat wijst op het bestaan van per regio 
verschillende normen en waarden ten aanzien van contraceptie. 
Daardoor wordt de economische push tot geboortenbeperking in 
het ene gebied anders "vertaald" in concreet gedrag dan el
ders.101 

De op grond van het gemeentelijke materiaal getrokken 
conclusies werden op diverse punten bevestigd door de analyse 
van de individuele data. Daardoor konden deze conclusies meer 
direct geformuleerd worden. Was bijvoorbeeld eerst geconsta-

Engelen heeft als mentaliteitsproxy niet sec het 
percentage niet-confessionele stemmers in een 
plaats gebruikt, maar een voor economische moder
nisering gecorrigeerde waarde. Zie Engelen, Fer
tiliteit, arbeid, mentaliteit, 1987, 145. 

De factor "economie" is een bundeling van een aan
tal economische variabelen, zoals het precentage 
van de mannelijke beroepsbevolking dat in de land
bouw actief is, en het aandeel buiten de agrari
sche sector werkzame vrouwen. Zie Engelen, Ferti
liteit, arbeid, mentaliteit, 1987, 129 e.v. 

Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit, 1987, 
144-154, 200-202. 
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teerd dat een hoog percentage landbouwers samenging met een 
hoge vruchtbaarheid, nu kon vastgesteld worden dat agrariërs 
inderdaad een groter kindertal hadden dan andere beroepsgroe
pen. Er waren echter ook op grond van gemeentelijke data ge
presenteerde conclusies, die bijgesteld moesten worden. Zo 
leek de factor inkomen, wanneer rekening werd gehouden met 
andere economische variabelen, geen goede predictor voor de 
vruchtbaarheid. Bij de bestudering van het individuele niveau 
bleek echter wel degelijk een verband tussen inkomen en ferti-
liteit te bestaan. Dit verband verliep via een U-curve.102 

Al met al mag geconstateerd worden, dat het werken met zowel 
geaggregeerd als individueel materiaal tot een beter begrip 
van de vruchtbaarheidsdaling heeft geleid. 

1.5 Vraagstelling en analysemodel 

Zoals uit het voorgaande blijkt, is de fertiliteitstrans-
itie in Europa nog niet afdoende bestudeerd. Er bestaat geen 
eensgezindheid over de vraag welke factoren nu precies verant
woordelijk zijn geweest voor de veranderingen in het reproduk-
tieve gedrag. Verder onderzoek is dus gewenst. Daarom wordt in 
het volgende deel van dit geschrift de modernisering van het 
reproduktief gedrag in de provincies Utrecht en Groningen in 
het tijdvak 1879-1960 bestudeerd. Enerzijds wordt daarbij aan
dacht besteed aan de beschrijving van de intraprovinciale ver
schillen in niveau en ontwikkeling van de huwelijksvruchtbaar
heid en nuptialiteit in de periode vlak vóór en tijdens de 
fertiliteitstransitie. Anderzijds zal gepoogd worden de gecon
stateerde variatie te verklaren met behulp van aan de histori
ografie ontleende denkbeelden over mogelijke causale verban
den. De laatste stap betreft de generalisatie van de eigen 
onderzoeksresultaten. Op een dergelijke wijze werkend, wordt 
niet alleen de kennis over een belangrijke historische veran
dering in de beide bestudeerde provincies vergroot, maar wordt 
tevens een bijdrage geleverd aan de theorievorming met betrek
king tot de daling van de fertiliteit. 

Bij de analyse van niveau en ontwikkeling van huwelijks
vruchtbaarheid en nuptialiteit zal gebruik gemaakt worden van 
het door Engelen en Hillebrand opgestelde verklarings-

Idem, т.п. 202-205. 

39 



model. Daarin worden, zoals reeds aangegeven, drie compo
nenten onderscheiden: economie, mentaliteit en zuigelingen
sterfte. 

De stand van de economische ontwikkeling bepaalt het nut 
van kinderen en de huwelijksmogelijkheden. In de fase van de 
"family-economy"104 vond de produktie grotendeels plaats 
binnen het huishouden. Kinderen leverden een aanzienlijke bij
drage aan het totale inkomen, en - vanwege de hoge huwelijks
leeftijd - ook gedurende een lange periode. Was een paar dus 
eenmaal in staat om zelfstandig een huishouden op te zetten, 
dan was een hoge fertiliteit gewenst. Met de industrialisatie 
nam het aantal mensen dat buitenshuis moest werken toe. In 
eerste instantie veranderde daardoor nog niet zo veel. Een 
hoge vruchtbaarheid bleef voordelig, omdat kinderen ook als 
loonwerkers een bron van inkomsten waren. Gaandeweg nam hun 
economische waarde echter af. Door technologische en organisa
torische veranderingen verminderde het aantal banen voor zeer 
jeugdigen. Bovendien werd via wettelijke maatregelen de kin
derarbeid aan banden gelegd. Op zich betekende dit al een 
stijging van de kosten per kind. Daarbij kwam echter nog dat 
ouders, naarmate er meer mogelijkheden kwamen voor stijging op 
de sociale ladder, in toenemende mate gingen streven naar wat 
wel "high quality children" genoemd wordt, dat wil zeggen kin
deren met een gedegen opleiding en lage sterftekans.105 Bij 
dit streven past een kleiner nageslacht. 

Ook het trouwgedrag werd door de economische modernise
ring beïnvloed. In de al genoemde "family-economy" fase was 
huwen volgens de onderzoeksters Tilly en Scott 'an economie 
arrangement (...). It required that couples have some means of 
supporting themselves and, eventually, their children',106 

Dat had tot gevolg, dat de groepen die kenmerkend waren voor 
deze fase, pas op hoge leeftijd trouwden. Voor kinderen van 
boeren gold dat zij pas een gezin konden stichten als er land 
beschikbaar was, voor de zonen van handwerkslieden dat zij met 
trouwen moesten wachten tot er een werkplaats vrijkwam. Met 
het toenemen van de loonarbeid werden echter steeds minder 

Engelen, Hillebrand, 'Fertility and nuptiality', 
1986, 490-1. 

Tilly, Scott, Women, work, and family, 1978, 12. 

Lesthaeghe, The decline of Belgian fertility, 
1977, 150. 

Tilly, Scott, Women, work, and family, 1978, 24. 
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mensen afhankelijk van een te erven familiebezit. Voor de 
groeiende groep bezitlozen was uitstel van het huwelijk in 
mindere mate noodzakelijk. Zij konden trouwen als de indruk 
bestond, dat het te stichten gezin door het verrichten van 
loonarbeid voldoende inkomsten zou kunnen behalen om als zelf
standige eenheid te overleven. De economische modernisering 
vormde dus niet alleen een impuls tot geboortenbeperking, maar 
maakte ook een op jongere leeftijd huwen mogelijk. 

Gebleken is echter, dat een economische prikkel tot ge
dragsverandering niet direct hoeft te leiden tot geboortenbe
perking of op jeugdiger leeftijd trouwen. Die prikkel wordt 
namelijk in meer of mindere mate vertraagd door een factor die 
"mentaliteit" genoemd zal worden. Deze factor geeft aan, in 
hoeverre nieuw gedrag acceptabel gevonden wordt. Speciaal ten 
aanzien van het hanteren van contraceptieve methoden blijkt er 
nogal wat weerstand bestaan te hebben. 107 Maar ook het op 
jeugdiger leeftijd huwen werd lang niet overal en door ieder
een "comme il faut" gevonden.108 

Tot slot is dan nog de factor zuigelingensterfte van in
vloed. Wanneer veel kinderen vóór het bereiken van het eerste 
levensjaar overlijden, zijn er meer geboorten nodig om een
zelfde gezinsgrootte te bereiken. Bovendien zal in een derge
lijke situatie de gemiddelde zoogperiode kort zijn en dus ook 
de periode van verminderde vruchtbaarheid na de bevalling. 
109 Bij een grote zuigelingensterfte zal dus, ceteris paribus, 
de fertiliteit hoog zijn. Verder mag verwacht worden, dat een 
kleine of afnemende sterfte onder pasgeborenen samengaat met 
een lage of dalende huwelijksvruchtbaarheid. Met betrekking 
tot de nuptialiteit bestaat waarschijnlijk eveneens een posi
tief verband. Bij een hoog niveau van mortaliteit zullen er 
meer huwelijkskansen voor de overlevenden zijn, terwijl bij 
een vermindering van de sterfte bij overigens gelijk blijvende 
omstandigheden, de trouwkansen kleiner zullen worden. 

De drie componenten waaruit het analysemodel bestaat, 
beïnvloeden echter niet alleen het reproduktief gedrag, maar 
ook elkaar. In schema 1.2 is geprobeerd de diverse verbanden 

Zie in dit verband onder andere Knodel, Van de 
Walle, 'Lessons from the past', 19Θ6, 403-407. 

Zie bijvoorbeeld Hofstee, 'Regionale verscheiden
heid', 1954, met name 80. 

Zie voor literatuur over de relatie borstvoeding -
fertiliteit paragraaf 1.2. 
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weer te geven. Opgemerkt moet worden, dat de relaties geens
zins vaststaande feiten zijn, maar slechts plausibele veron
derstellingen, bedoeld om greep te krijgen op de ongetwijfeld 
complexere werkelijkheid. Of de toegepaste vereenvoudigingen 
zinvol zijn, zal uit het verdere onderzoek moeten blijken. 

Schema 1.2 Veronderstelde verbanden tussen economie,mentali
teit, zuigelingensterfte en huwelijksvruchtbaar
heid / nuptialiteit 

Economie-

Mentaliteit 

— 1 1 . 
Zuigelingensterfte 

^Huwelijksvruchtbaarheid/ 
•*• Nuptialiteit 

De factor economie vormt de basis in het model. Deze fac
tor determineert, op de boven omschreven wijze, rechtstreeks 
de hoogte van huwelijksvruchtbaarheid en nuptialiteit. Hij 
bepaalt echter ook op indirecte wijze het reproduktief gedrag, 
een beïnvloeding die verloopt via de andere verklarende facto
ren. Zo mag in een economisch gemoderniseerde omgeving eerder 
een moderne, geseculariseerde houding verwacht worden.110 

Een dergelijke houding maakt gedragsverandering gemakkelijker. 
De invloed van de mentaliteit op de huwelijksvruchtbaarheid en 
nuptialiteit wordt dus voor een deel door de economische ont
wikkeling bepaald. Ongeveer eenzelfde redenering geldt voor de 
zuigelingensterfte. De veranderingen op economisch gebied zor
gen voor een stijging van de levensstandaard. Deze stijging 
doet de overlevingskansen van jonge kinderen toenemen, onder 
andere omdat meer geld voor medische zorg en voorlichting be
schikbaar komt.111 Het effect van ruimere middelen kan nog 
versterkt worden door de factor mentaliteit. Bij een meer ra
tionele levenshouding zullen nieuwe inzichten met betrekking 

110 

m 

Zie in dit verband Lesthaeghe en Wilson, 'Modes of 
production', 1986, 276 e.v. 

Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit, 1987, 
28. 
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tot kinderverzorging en dergelijke eerder overgenomen wor
den.112 De relatie zuigelingensterfte - reproduktief gedrag 
wordt dus, zoals ook in het schema is aangegeven, niet alleen 
door economische variabelen beïnvloed, maar ook door mentale. 

Het zojuist geschetste model wordt zowel voor statische 
als dynamische analyse gebruikt. In het eerste geval wordt 
getracht aan de hand van niveauverschillen in economie, menta
liteit en zuigelingensterfte de variatie in huwelijksvrucht
baarheid en nuptialiteit op één bepaald moment te verklaren. 
Bij de tweede soort analyse gaat het om de vraag, in hoeverre 
de differentiatie in de ontwikkeling van het reproduktief ge
drag tussen twee peiljaren een samenhang vertoont met de ver
anderingen in de onafhankelijke factoren tussen die jaren. 
Gekeken wordt dan dus bijvoorbeeld niet, of een laag niveau 
van sterfte onder pasgeborenen samengaat met een lage huwe
lijksvruchtbaarheid, maar of bij een sterke afname van de mor
taliteit onder jonge kinderen ook de fertiliteit flink vermin-
dert.113 

De operationalisering van de in het model onderscheiden 
verklarende factoren is, vanwege een gebrek aan bruikbaar 
bronnenmateriaal, nogal problematisch. Dit geldt vooral voor 
de factoren economie en mentaliteit. Er zal derhalve genoegen 
genomen moeten worden met vrij ruwe proxy's. In de betreffende 
hoofdstukken zal uitvoerig op de gekozen meetwijze worden in
gegaan. Een ander punt is, dat er in het model impliciet van 
uitgegaan wordt dat, wanneer rekening gehouden wordt met eco
nomische en mentale verschillen en variatie in mortaliteit, de 
huwelijksvruchtbaarheid geen samenhang (meer) vertoont met de 
nuptialiteit. In statistisch-technische termen betekent dit 
dat, zo er al een enkelvoudige correlatie tussen de twee fer-
tiliteitscomponenten kan worden vastgesteld, deze "onecht" is 
en veroorzaakt wordt door het feit dat beide componenten door 
dezelfde factoren worden beïnvloed. Later zal onderzocht wor
den of deze veronderstelling juist is. 

Het werken met het motivatie - acceptatie model maakt het 
mogelijk op het eerste oog paradoxale situaties te verklaren. 
Zo kan bijvoorbeeld in twee gebieden, die in gelijke mate eco
nomisch gemoderniseerd zijn, het reproduktief gedrag totaal 

Hofstee, Korte demografische geschiedenis, 1981, 
met name 81 en 82. 

Voor een recent voorbeeld van de relevantie van 
het onderscheid tussen statische en dynamische 
analyse zie Leasure, Ά hypothesis', 1989. 
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anders zijn door verschillen in mentaliteit. Bovendien kan een 

daling van de huwelijksvruchtbaarheid zowel een gevolg zijn 

van een toegenomen economische prikkel tot geboortenbeperking, 

als van een verzwakking van het mentale filter. Hetzelfde 

geldt mutatis mutandis voor een toename van de nup-

tialiteit.
114 

Zoals reeds aangegeven, heeft het hier gepresenteerde 

onderzoek betrekking op de provincies Utrecht en Groningen. De 

keuze voor deze onderzoeksgebieden kan als volgt gemotiveerd 

worden. Het reproduktief gedrag binnen de gekozen provincies 

vertoont, zoals nog zal blijken, voldoende spreiding om bij 

regressieberekeningen zinvolle resultaten te mogen verwachten. 

Bovendien bestaan er ook duidelijke verschillen in huwelijks

vruchtbaarheid en nuptialiteit tussen de twee bestuurlijke 

eenheden, hetgeen de mogelijkheid biedt de theoretische noties 

te toetsen onder uiteenlopende omstandigheden. Doorslaggevend 

voor de keuze was en is echter het feit, dat Groningen en 

Utrecht de enige Nederlandse provincies zijn, waarvoor in de 

negentiende eeuw ook wat betreft de kleine gemeenten gegevens 

beschikbaar zijn over de samenstelling van de economisch ac

tieve bevolking. Gedoeld wordt op materiaal, dat is verzameld 

in het kader van de beroepstelling van 18Θ9.
115
 Dergelijk 

materiaal wordt op grond van de resultaten van eerder verricht 

onderzoek van groot belang geacht voor de verklaring van de 

variatie in reproduktief gedrag. 

De opbouw van deze studie is verder als volgt. In hoofd

stuk 2 zal eerst een schets gegeven worden van het huwelijks-

en voortplantingspatroon in de provincies Utrecht en Groningen 

als geheel. Vervolgens komt de gemeentelijke variatie aan bod. 

Gekeken wordt of er plaatsen zijn die in de ontwikkelingen 

voorop lopen, of juist achterblijven, en of dit patroon steeds 

hetzelfde blijft of in de loop van de tijd verandert. Ook 

Zie o.a. Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentali
teit, 1987, 206. 

Uitkomsten der beroepstelling ... 1889, 1892-1894. 
De beroepsgegevens voor de Utrechtse en Groningse 
gemeenten zijn in uitvoerige vorm gepubliceerd. 
Wat betreft de andere provincies zijn er alleen 
data over de samenstelling van de beroepsbevolking 
per plaats voor gemeenten met meer dan 5000 inwo
ners. Zie De Vooys, Kleinpenning, Bronnen voor het 
regionaal onderzoek, 1963, 80. 
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wordt onderzocht of er sprake is van een regionale clustering 
van nuptialiteit en fertiliteit, met andere woorden of de ver
schillen in reproduktief gedrag binnen bepaalde groepen van 
gemeenten duidelijk kleiner zijn dan tussen die groepen. 

Na deze beschrijving volgt in hoofdstuk drie een anaiyse 
van de gemeentelijke variatie in niveau en ontwikkeling van 
vruchtbaarheid en huwelijksintensiteit. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van het boven weergegeven motivatie - acceptatie mo
del. Alvorens de resultaten van die analyse te presenteren, 
wordt uitgebreid ingegaan op de operationalisering van de ver
klarende factoren in het model. Afgesloten wordt met een aan
tal conclusies over de causale mechanismen achter de nuptiali-
teits- en fertiliteitsverschillen binnen de onderzochte pro
vincies. Gezien het gebruikte gemeentelijke materiaal, zullen 
deze conclusies noodzakelijkerwijs probabilistisch van aard 
zijn. 

De hypothetische verklaringen met betrekking tot de vari
atie in huwelijksvruchtbaarheid worden in hoofdstuk vier nader 
getoetst aan de hand van nominale data. Het betreft hier gege
vens die zijn verzameld tijdens de volkstelling van 1960, 
waarin het kindertal van op het moment van de telling nog sa
menwonende echtparen in rechtstreeks verband is gebracht met 
enkele theoretisch gezien relevante sociaal-economische ken
merken, alsmede hun woonplaats. Omdat het Groningse materiaal 
grotendeels verloren is gegaan116, heeft de hier ge
presenteerde analyse alleen betrekking op de fertiliteitsver
schillen in Utrecht. Door de verificatie van de op gemeente
lijk niveau vastgestelde verbanden aan de hand van de zojuist 
genoemde data, wordt gehoopt eventuele ecologische vertekenin
gen op het spoor te komen. 

Het laatste hoofdstuk van deze studie, tenslotte, biedt 
een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. 
Tevens wordt in dit deel een poging ondernomen de eigen bevin
dingen weer te koppelen aan de diverse theorieën over de fer-
tiliteitsdaling. Gehoopt wordt op die manier ook de algemene 
kennis ten aanzien van dit ingrijpende historische proces te 
vergroten. 

Zie hoofdstuk vier voor meer informatie. 
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2. BESCHRIJVING VAN HET REPRODÜKTIEF GEDRAG IN DE GEMEENTEN 
EN GEMEENTEGROEPEN 

In dit hoofdstuk wordt honderd jaar Utrechts en Gronings 
reproduktief gedrag letterlijk en figuurlijk in kaart ge
bracht. Deze beschrijving is vooral gebaseerd op data betref
fende de kleinste geografische eenheden waarvoor voldoende 
informatie beschikbaar is, de gemeenten. In dit verband is het 
belangrijk zich te realiseren, dat gemeentelijke vruchtbaar-
heids- en huwelijkscijfers slechts constructies zijn, waarbij 
huishoudens met uiteenlopend gedrag "gemiddeld" worden. Toch 
wordt inzicht in de fertiliteits- en nuptialiteitsverschillen 
tussen plaatsen van belang geacht voor een beter begrip van de 
modernisering van het reproduktief gedrag. Enerzijds gaat het 
dan om de differentiatie in de genoemde verschijnselen op één 
bepaald moment en anderzijds om de veranderingen die daarin in 
de loop van de tijd optreden. 

Begonnen wordt met een paragraaf over het huwelijks- en 
voortplantingspatroon in de provincies Groningen en Utrecht 
als geheel. Daarbij is gebruik gemaakt van reeds gepubliceerd 
materiaal. In de volgende paragrafen zal het gemeentelijke 
niveau behandeld worden. Er wordt aangegeven welke indices 
gebruikt zijn om het reproduktief gedrag op dit niveau te me
ten en wat gedaan is om de invloed van grenswijzigingen tussen 
plaatsen uit te schakelen. Dan worden de huwelijksvruchtbaar
heid en nuptialiteit bestudeerd, eerst apart en later in hun 
onderlinge samenhang. Het laatste deel van het hoofdstuk be
treft een onderzoek naar de vraag, of gemeenten die op elkaar 
lijken wat betreft economische omstandigheden of cultuur, ook 
ten aanzien van het reproduktief gedrag van hun inwoners dui
delijk onderscheiden kunnen worden van andere clusters. Afge
sloten wordt met een samenvatting van de belangrijkste bevin
dingen. 

2.1 Het huwelijks- en voortplantingspatroon in de provincies 
als geheel 

Alvorens af te dalen naar het gemeentelijke niveau, zul
len in deze paragraaf eerst de provincies Utrecht en Groningen 
als geheel aan bod komen. Daardoor kan reeds een globaal in
zicht verkregen worden in de ontwikkeling van het reproduktief 
gedrag in deze bestuurlijke eenheden. Bovendien kan bepaald 
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worden, welke positie zij ten opzichte van elkaar en de andere 

delen van het land innemen. 

Bij de beschrijving van het huwelijks- en voortplantings

patroon op provinciaal niveau kan gebruik gemaakt worden van 

de door de Princeton-groep van Coale ontwikkelde maten voor de 

totale fertiliteit (If), de huwelijksvruchtbaarheid (!„) en 

de nuptialiteit (I
m
). Deze indices zijn voor de Nederlandse 

provincies zowel door E. van de Walle als door Engelen en Hil-

lebrand voor alle relevante jaren berekend en gepubliceerd.
2 

De beide reeksen zijn echter niet gelijk, vooral wat betreft 

de I
g
 en de I

f
. Gebleken is, dat de afwijkingen gereduceerd 

kunnen worden tot twee verschilpunten. Het eerste betreft het 

aantal gehuwde vrouwen. Van de Walle heeft de vrouwen geschei

den van tafel en bed niet meegeteld. Engelen en Hillebrand 

hebben dit wel gedaan. Bedacht moet echter worden, dat deze 

kwestie slechts een marginale invloed op de indices heeft, 

omdat het aantal vrouwen gescheiden van tafel en bed klein 

is.
3
 Veel belangrijker is dan ook het tweede punt. Van de 

Walle heeft, om kleine schommelingen in de tijd uit te schake

len, bij het bepalen van het aantal (wettig) levendgeborenen 

telkens het gemiddelde genomen over een groot aantal jaren 

(meestal tien) rond de volkstelling, terwijl Engelen en Hille

brand slechts de gegevens uit het jaar van de census gebruikt 

hebben. Dit onderscheid kan voor vrij grote verschillen zor

gen. Van de Walle telt bijvoorbeeld in 1899 voor Nederland als 

geheel 160.296 wettig levend aangegevenen. Engelen en Hille

brand registreren er "maar" 158.999. De berekende Ι_ is der

halve ook anders: 0,752 tegenover 0,74 6. 

Welke cijferreeks moet nu gekozen worden? De redenering 

van Van de Walle, dat door het middelen van de geboorten toe

vallige fluctuaties uitgeschakeld worden en dus de trend beter 

zichtbaar wordt, lijkt juist. Daar staat tegenover, dat het 

Zie paragraaf 1.2 voor een uitleg van deze maten. 

De door E. van de Walle berekende cijfers zijn te 
vinden in: Coale, Treadway, 'A summary of the chan
ging distribution', 1986, 131-2; de andere reeks 
wordt gegeven in Engelen, Hillebrand, 'Fertility and 
nuptiality', 1986, 493 en 496. 

In 1899, bijvoorbeeld, waren er in Nederland van de 
594.309 gehuwde vrouwen in de leeftijd van 15-49 
jaar 881 gescheiden van tafel en bed, i.e. 0,15%. 
Bron: Uitkomsten der achtste tienjaarlijksche volks
telling, 1900-1904. 
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aantal jaren waarover hij het gemiddelde berekent, wel erg 

groot is en ook niet theoretisch onderbouwd wordt. Echter, 

Engelen en Hillebrand houden helemaal geen rekening met de 

conjunctuurbewegingen. Daarom wordt hier de voorkeur gegeven 

aan de door Van de Walle opgestelde reeks.
4 

Nu duidelijk is welke cijfers de voorkeur verdienen, kan 

overgegaan worden tot het eigenlijke doel van deze paragraaf, 

het beschrijven van de ontwikkeling van het reproduktief ge

drag in de provincies als geheel. Zoals uit grafiek 2.1. 

blijkt, is de totale fertiliteit - berekend als I
g
 * I

m

5
 - in 

Utrecht tot 1909 steeds groter dan in Groningen, en daarna, 

met uitzondering van 1960, wat kleiner. In beide provincies 

stijgt de vruchtbaarheid na 1Θ59. Een piek wordt bereikt in 

1Θ79. Pas in de periode 1899-1909 wordt het peil van 1859 weer 

benaderd. Daarna vindt een gestage daling plaats tot en met 

1930. In Nederland nemen de beide provincies een tussenpositie 

in. 

Coale zelf verschaft geen duidelijkheid over de 
vraag welke werkwijze de voorkeur verdient. In 'The 
decline of fertility in Europe from the French Revo
lution to World War II', 1969, 4, geeft hij aan dat 
beide methoden gebruikt kunnen worden. Opgemerkt 
moet overigens worden, dat de conclusies van het 
onderzoek van Engelen en Hillebrand, zoals geformu
leerd in paragraaf 1.4, bij het gebruik van de cij
fers van Van de Walle niet veranderen. 

De buitenechtelijke fertiliteit I
h
 is dus buiten 

beschouwing gelaten. Dit is verdedigbaar, omdat het 
aantal onwettige geboorten klein was. In zowel 
Utrecht als Groningen was in 1889 vier procent van 
de levend aangegevenen onwettig (CBS, Statistiek van 
den loop der bevolking van Nederland over 1889). In 
de periode tot 1960 is de buitenechtelijke fertili
teit - met een duidelijke onderbreking in de jaren 
direct na de Tweede Wereldoorlog - nog geringer ge
worden (CBS, Buitenechtelijke geboorte, 1975, 25). 
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Grafiek 2.1 Totale fertiliteit (If) in Groningen en Utrecht, 
en minimale/maximale provinciale waarde in Neder
land, 1859-1960 (If = Ig * Im) 

Bron: Coale, Treadway, 'A summary of the changing distributi
on', 1986, 131-2. 

Wat betreft de totale fertiliteit wijken Utrecht en Gro
ningen in de twintigste eeuw dus nog maar weinig van elkaar 
af. Geldt dit nu ook voor het huwelijksgedrag? Grafiek 2.2 
verschaft de benodigde informatie. Het blijkt dat, terwijl de 
Groningse nuptialiteit steeds groter is dan de Utrechtse, de 
beide provincies juist na de laatste eeuwwisseling een groot 
verschil gaan vertonen. Dit verschil, dat gemiddeld ongeveer 
tien procent bedraagt, is het gevolg van het feit, dat in Gro
ningen de Im al vóór 1909 flink stijgt en in Utrecht niet. 
Voor beide onderzoekseenheden geldt overigens, dat de nuptia
liteit na 1930 het sterkst groeit. 

In zowel Utrecht als Groningen piekt de Im in 1879, net 
als de If. De piek wordt alleen in Groningen gevolgd door een 
sterke afname. Nu worden de jaren tachtig van de vorige eeuw, 
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zoals bekend, gekenmerkt door een agrarische crisis. Uit de 
verschillen in nuptialiteitsontwikkeling gedurende die jaren 
zou afgeleid kunnen worden, dat de verslechtering van de agra
rische conjunctuur in Groningen heviger uitgewerkt dan in 
Utrecht. Het gevolg daarvan is, dat het minder restrictieve 
huwelijksregime, dat in de jaren daarvóór is gegroeid, niet 
gehandhaafd kan worden. Deze redenering lijkt heel plausibel, 
vooral als bedacht wordt dat de akkerbouw in de noordelijke 
provincie een belangrijke plaats inneemt en juist deze tak het 
zwaarst door de crisis wordt getroffen. 7 

Samenvattend mag geconcludeerd worden, dat de verschillen 
tussen de beide provincies in de ontwikkeling van de If, zeker 
niet alleen veroorzaakt kunnen zijn door een ander verloop van 
de Im. Daarom wordt nu de aandacht gericht op de andere ferti-
liteitscomponent, de Ig (grafiek 2.3). Gedurende de gehele 
onderzochte periode is de huwelijksvruchtbaarheid in Utrecht 
groter dan in Groningen. Het maximale verschil wordt bereikt 
in 1879. Hoewel in de daarop volgende periode de Ig in beide 
provincies scherp daalt, groeien zij qua fertiliteitsniveau 
geleidelijk naar elkaar toe. Na 1930 wordt het onderscheid 
wederom wat groter. 

Na 1859 stijgt zowel in Groningen als in Utrecht de toch 
al hoge huwelijksvruchtbaarheid8 nog enigszins, om korte 
tijd later weer af te nemen. Het beginniveau wordt in de 
eerstgenoemde provincie rond 1880 opnieuw bereikt, en in de 
andere regio negen jaar later. Dergelijke (kleine) fluctuaties 
in de "natuurlijke", dus niet door geboortenbeperking geregel
de, vruchtbaarheid zijn normaal, en worden onder andere ver
oorzaakt door wisselingen in het niveau van de zuigelingen
sterfte. Zoals in het vorige hoofdstuk al is gesignaleerd, 
geldt dat wanneer veel kinderen vóór het bereiken van het eer
ste levensjaar overlijden, de gemiddelde zoogperiode kort is 
en dus ook de periode van verminderde vruchtbaarheid na de 
bevalling. Bij een laag niveau van sterfte geldt het omgekeer
de. 

Van Zanden, De economische ontwikkeling, 1985, 24 6. 

Idem, 248-250. 

Volgens Coale en Treadway bedroeg de gemiddelde 
"malthusiaanse" waarde van de !„ voor de Europese 
provincies 0,721 (Coale, Treadway, 'A summary of the 
changing distribution', 1986, 36). De huwelijks
vruchtbaarheid in Groningen in 1859 was 0,751, die 
in Utrecht zelfs 0,866. 
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Grafiek 2.2 Nuptialiteit (Im) in Groningen en Utrecht, en 
minimale/maximale provinciale waarde in Neder
land, 1859-1960 
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Bron: zie grafiek 2.1. 
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Grafiek 2.3 Huwelijksvruchtbaarheid (I ) in Groningen en 

Utrecht, en minimale/maximale provinciale waarde 
in Nederland, 1859-1960 
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Bron: zie grafiek 2.1. 

De vraag dringt zich op hoe, rekening houdend met de 
schommelingen in de natuurlijke, malthusiaanse I

g
, met enige 

zekerheid de overgang naar de periode van geboortenbeperking 
binnen het huwelijk bepaald kan worden. Verschillende criteria 
om dit breekpunt vast te stellen, zijn door de Princeton-groep 
ontwikkeld . Deze vallen in twee groepen uiteen. Bij de ene 
soort wordt er vanuit gegaan dat, wanneer de huwelijksvrucht
baarheid beneden een bepaald niveau komt, redelijkerwijs aan
genomen mag worden dat een deel van de bevolking contraceptie 
toepast. Als grens wordt meestal een I van 0.600 genomen, 
maar ook andere waarden (met name 0,500) komen voor.

9
 Een 

bezwaar van deze meetwijze is, dat geen rekening wordt gehou-

Coale, 'The decline of fertility in Europe from the 
French Revolution to World War II', 1969, 13; Tei-
telbaum. The British fertility decline, 1984, 117-
119. 
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den met de hoogte van de Ig in de malthusiaanse periode. Daar
om zal hier gebruik gemaakt worden van een criterium van de 
tweede soort. Daarbij wordt het begin van de fertiliteits-
transitie bepaald door te berekenen op welk tijdstip de Ig een 
bepaald percentage beneden het malthusiaanse niveau is geko
men. Meestal wordt een percentage van tien gebruikt.10 

Het probleem van deze laatste methode is het bepalen van 
het pre-transitie niveau van Ig. Hier is de gemiddelde vrucht
baarheid over de jaren 1859, 1869, 1879 en 1889 genomen.11 

Voor Groningen bedraagt deze 0,758 en voor Utrecht 0,877. 
Daarvan uitgaande kan vastgesteld worden dat voor beide pro
vincies als geheel de overgang naar een "modern" fertiliteits-
regime met geboortenbeperking binnen het huwelijk, waarschijn
lijk rond de eeuwwisseling is begonnen. In ieder geval tot 
ongeveer 1890 verkeren de twee provincies nog in de malthusi
aanse fase. Met deze kennis in het achterhoofd zal nu de ge
meentelijke ontwikkeling bestudeerd worden. 

2.2 Het gemeentelijke niveau: gehanteerde maten en grenswij
zigingen 

Op welke wijze kan op gemeentelijk niveau het reproduk-
tief gedrag het beste gemeten worden, en hoe moet gehandeld 
worden indien zich grenswijzigingen tussen plaatsen voordoen 
waarbij relatief veel inwoners zijn betrokken? Dat zijn de 
twee vragen die in deze paragraaf aan de orde komen. 

Bij het bepalen van een maat voor de huwelijksvruchtbaar
heid moet bedacht worden, dat alleen de volkstellingen van 
1879, 1889, 1947 en I960 ook voor de kleinere plaatsen infor
matie verschaffen over burgerlijke staat, leeftijd en geslacht 
in onderling verband. Derhalve kan alleen in deze jaren Coa-
le's Iq voor alle gemeenten berekend worden. Hetzelfde geldt 

Coale, Treadway, 'A summary of the changing distri
bution', 1986, 37; Cotts Watkins, 'Conclusions', 
1986, 431-2. 

Coale en Treadway ('A summary of the changing dis
tribution', 1986, 38 en Appendix A) gebruiken als 
"startpunt" voor de berekening de laatste piekwaarde 
van de malthusiaanse I-. Deze werkwijze, die ons 
overigens minder terecht lijkt, leidt in dit geval 
nauwelijks tot andere conclusies. 
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voor het huwelijksvruchtbaarheidscijfer,12 Het kiezen van 
een van deze maten zou dus betekenen, dat de veranderingen in 
de periode 1890-1940 gedeeltelijk buiten beeld geraken. Deze 
fase is echter cruciaal in de demografische transitie, zoals 
uit de vorige paragraaf kan worden afgeleid.13 Het gevolg 
van dit alles is, dat voor een adequate beschrijving van de 
fertiliteitsverandering noch van de I_, noch van het "gewone" 
huwelijksvruchtbaarheidscijfer gebruik gemaakt kan worden. 

Om die reden is naar een andere fertiliteitsmaat gezocht. 
In principe kan voor de gehele onderzoeksperiode het ruwe ge-
boortencijfer berekend worden, i.e. het aantal levendgeborenen 
per duizend van de gemiddelde bevolking. Deze maat maakt het 
echter onmogelijk, om een onderscheid te maken tussen ener
zijds de invloed van contraceptie binnen het huwelijk en an
derzijds het effect van een veranderende nuptialiteit. Daarom 
zal in deze studie de vruchtbaarheid gemeten worden als het 
gemiddeld aantal levendgeborenen in een bepaalde tijd per 1000 
gehuwde vrouwen.14 Omdat wordt uitgegaan van wettige ver
bintenissen, blijven de buitenechtelijke geboorten bij de be
rekening van het fertiliteitscijfer buiten beschouwing. 

De gekozen vruchtbaarheidsmaat is verre van perfect. Zij 
houdt immers geen rekening met de leeftijdsopbouw van de ge-

12 Dit wordt meestal gedefinieerd als het aantal wettig 
levendgeborenen per 1000 gehuwde vrouwen van 15-49 
(soms: 15-44) jaar. Zie bijvoorbeeld Woods, Popula
tion analysis, 1979, 107. Zie ook de opmerkingen in 
paragraaf 1.2 over de huwelijksvruchtbaarheidscij-
fers 1908/1911 in CBS, Bevolking der gemeenten van 
Nederland op 1 januari 1964, 1964. 

13 Ook Hofstee (Korte demografische geschiedenis, 1981, 
36) is deze mening toegedaan. 

14 Vanaf 1924 worden in de statistieken de levendgebo
renen vermeld; daarvóór de levend aangegevenen. Bij 
deze laatste categorie zijn niet meegeteld de le
vendgeborenen overleden vóór de geboorte-aangifte. 
Zie CBS, StatistieJc van den loop der bevolking van 
Nederland over 1927, xi. Bij het bepalen van het 
aantal gehuwde vrouwen zijn niet meegeteld de perso
nen gescheiden van tafel en bed. Het gaat hier om 
een kleine groep. In de stad Groningen bijvoorbeeld 
waren in 1889 van de 9032 gehuwde vrouwen er 26 ge
scheiden van tafel en bed, i.e. 0,3%. In 1960 be
droeg dit percentage 0,5. Bronnen: Uitkomsten der 
zevende tienjarige volkstelling, 18 91; 13e Algemene 
volkstelling 31 mei 1960, s.d. 
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huwde vrouwelijke populatie en de mogelijke wijzigingen daar

in. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de hier gehanteerde 

index een daling van de vruchtbaarheid laat zien, deze zowel 

het gevolg kan zijn van een toename van contraceptieve prak

tijken als van het feit dat minder jonge, en dus relatief 

vruchtbare, vrouwen een echtelijke verbintenis zijn aangegaan. 

Bij een tegelijk met de groei van geboortenbeperking stijgend 

percentage op jeugdige leeftijd huwenden, zal met behulp van 

"onze" index de werkelijke afname van de fertiliteit onder

schat worden. De onvolkomenheid van de gekozen maat komt naar 

voren bij de berekening van de correlatie met Coale's Ι_ in 

1889. Voor Utrecht bedraagt de samenhang in dat jaar 0,75 en 

voor Groningen 0,82. In 1960 is de samenhang echter heel wat 

sterker: respectievelijk 0,92 en 0,93. Bovendien blijkt "on

ze" proxy heel wat beter te voldoen dan het alternatief, het 

ruwe geboortencijfer.
15
 Een ander punt ten voordele van de 

gekozen meetwijze is dat zij een vergelijking met de studie 

van Engelen over Nederlands-Limburg, waarin dezelfde fertili-

teitsindex wordt gebruikt, gemakkelijker maakt.
16 

Ook bij het registreren van de nuptialiteit doen zich 
problemen voor. De Princeton-index I

m
 kan om al genoemde rede

nen voor de kleinere gemeenten alleen berekend worden voor de 
jaren 1879, 1889, 1947 en I960. Daarom is hier een andere maat 
gebruikt, namelijk het aantal gehuwde vrouwen per 1000 vrouwen 
van 15 jaar en ouder.

17
 Deze huwelijksmaat laat een vrij goe

de samenhang met de I
m
 zien. Voor Groningen bedraagt de corre

latie tussen het promillage gehuwde vrouwen en de I
m
 in 1889 

0,93 en in 1960 0,91. Voor Utrecht zijn deze cijfers respec
tievelijk 0,93 en 0,81.

18
 Er moet echter niet uit het oog 

Voor Utrecht bedraagt de correlatie tussen geboor
tenci jfer en Ig in 1889 0,54 en in 1960 0,75; voor 
Groningen gelden de coëfficiënten 0,69 en 0,84. De 
correlaties zijn berekend na correctie voor gemeen
tegrenswijzigingen (zie beneden). 

Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit, 1987, 71-
73. 

Ook hier zijn bij het bepalen van het aantal gehuwde 
vrouwen degenen die gescheiden waren van tafel en 
bed niet meegeteld. 

Ook deze berekeningen zijn uitgevoerd na gecorri
geerd te hebben voor veranderingen van gemeentegren
zen. 
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verloren worden, dat zowel de hier gekozen maat als de Im 
sterk beïnvloed worden door het al dan niet aanwezig zijn in 
een gemeente van een per definitie célibataire groep als een 
kloostergemeenschap, of van een verpleeginrichting.19 Het is 
echter vrijwel ondoenlijk om de gemeentelijke cijfers voor 
dergelijke invloeden te corrigeren. Het uitsluiten van plaat
sen met veel inwoners die nooit zullen trouwen, is eigenlijk 
de enige mogelijkheid. 

De geselecteerde vruchtbaarheidsmaat kan voor bijna alle 
volkstellingsjaren in de periode 1859-1960 berekend worden. De 
nuptialiteitsindex kan echter voor veel gemeenten niet bepaald 
worden in 1859, 1869 en 1899. Daarom zijn deze jaren buiten 
beschouwing gelaten. Het opnemen van 1947 als meetpunt werd 
niet zinvol geacht, omdat dit jaar door de nasleep van de 
Tweede Wereldoorlog een demografisch gezien atypisch karakter 
heeft.20 Vanwege het feit dat de geselecteerde economische 
indices21 in 1920 op gemeentelijk niveau niet vast te stellen 
zijn en de eventueel te constateren variatie in huwelijks
vruchtbaarheid en nuptialiteit dus toch niet verklaard zou 
kunnen worden, is ook van dit peilmoment geen gebruik gemaakt. 
Uiteindelijk zijn gegevens om het reproduktief gedrag in de 
diverse plaatsen te kunnen meten, verzameld voor de jaren 
1879, 1889, 1909, 1930 en I960.22 Zie de bijlagen 1 en 2 

19 

20 

21 

22 

Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit, 1987, 73. 

Gedoeld wordt met name op de naoorlogse "baby-boom". 
Zie onder andere Verhoef, 'Geboorte', 1989, 14 en 
Jansen, 'De Tweede Wereldoorlog', 1985. 

Het gaat om gegevens over de samenstelling van de 
beroepsbevolking. Zie hoofdstuk 3. 

De aantallen vrouwen van 15 jaar en ouder werden 
overgenomen uit: tfiüfcomsten der zesde tienjarige 
volkstelling, 1881; C7itJeomsten der zevende tienjari
ge volkstelling, 1891; Uitkomsten der negende tien-
jaarlijksche volkstelling, 1910-1913; Volkstelling 
31 december 1930, 1932-34; 13e Algemene volkstelling 
31 mei 1960, s.d. Deze bronnen werden ook gebruikt 
voor het vaststellen van het aantal gehuwde vrouwen 
(excl. de gescheidenen van tafel en bed), behalve 
voor 1909. De gegevens voor dat jaar zijn ontleend 
aan CBS, Statistiek van den loop der bevolking van 
Nederland over 1912. Een duidelijke drukfout voor 
Haren is gecorrigeerd met behulp van de betreffende 
volkstelling. 
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voor een overzicht van de berekende vruchtbaarheids- en nupti-
aliteitscijfers. 

Voordat nader ingegaan zal worden op de ontwikkelingen in 
het reproduktief gedrag, wordt eerst aandacht besteed aan het 
probleem van de grenswijzigingen tussen gemeenten. In Gronin
gen zijn er in de periode 1879-1930 57 plaatsen, in 1960 nog 
56. In Utrecht loopt het aantal gemeenten terug van 72 naar 
58.23 Alleen deze kwestie al maakt vergelijking in de tijd 
lastig. Maar niet alleen worden er plaatsen opgeheven en met 
andere samengevoegd, er vinden ook regelmatig "gewone" grens-
veranderingen plaats. Indien bij deze veranderingen relatief 
veel personen betrokken zijn, bestaat de kans dat zij het 
beeld verstoren. Een bepaalde gemeente kan bijvoorbeeld hele
maal van karakter veranderen door het overgaan van de buiten 
de kern wonende populatie naar een andere plaats. Om zinvol de 
historische ontwikkelingen in de gemeentelijke cijfers te kun
nen beschrijven, zal derhalve op een of andere manier voor de 
invloed van grenswijzigingen tussen plaatsen gecorrigeerd die
nen te worden. Standaardmethoden daarvoor zijn helaas nog niet 
ontwikkeld.24 

Voor de wettige geboorten werd het gemiddelde over 
een aantal jaren berekend teneinde incidentele 
schommelingen uit te schakelen. Het betreft over het 
algemeen de jaren 1878-1881 (voor Utrecht werd van
wege een gebrek aan bruikbare gegevens gekozen voor 
de jaren 1880-1882), 1888-1891, 1908-1911, 1927-
1930, en 1959-1961. Indien in de periode waarover 
gemiddeld moest worden in een bepaalde gemeente het 
bevolkingsaantal belangrijk veranderde door een 
grenswijziging (zie bijlage 3), werd daarmee zoveel 
mogelijk rekening gehouden, bijvoorbeeld door het 
kiezen van aangepaste jaren. Bronnen: voor Groningen 
in 1878-1881 Verslag van den toestand der provincie 
Groningen over de aangegeven jaren, en voor Utrecht 
in 1880-1882 CBS, Statistiek van den loop der bevol
king in Nederland; 1888-1891: zelfde bron als voor 
Utrecht in 1880-1882 maar dan voor de jaren 1888-
1891; 1908-1911: CBS, Statistiek van den loop der 
bevolking in Nederland over 1912; 1927-1930: idem, 
maar dan over de jaren 1927-1930; 1959-1961: CBS, 
Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 
1964, 1964. 

23 Van der Erf, Prins, 'Gemeentegrenswijzigingen', 
1982, 15. 

24 Idem, 14, 

57 



Hier is voor de volgende aanpak gekozen. Allereerst is 
vastgesteld, dat het voor een optimale vergelijkbaarheid in de 
tijd noodzakelijk is uit te gaan van één gemeentelijke inde
ling.25 Vervolgens is onderzocht, welke belangrijke grens
wijzigingen zich in de perioden 1879-1889, 1889-1909, 1909-
1930 en 1930-1960 hebben voorgedaan. Als regel is gehanteerd, 
dat grensveranderingen waarbij minder dan zes procent van de 
bevolking van de betrokken gemeenten van woonplaats verander
de, genegeerd konden worden.26 Bij meerdere wijzigingen in 
één periode is ook gekeken of het cumulatief effect daarvan 
niet te groot was.27 

Indien zich op enig moment in het tijdvak 1879-1960 tus
sen twee gemeenten een als belangrijk bestempelde verandering 
van de grens heeft voorgedaan, dan zijn deze gemeenten voor de 
gehele onderzoeksperiode geclusterd. Deze werkwijze geldt na
tuurlijk evenzeer voor de plaatsen die bij wet zijn samenge
voegd.28 De huwelijksvruchtbaarheid en nuptialiteit in de 
clusters zijn vervolgens bepaald als een gewogen gemiddelde 
van de waarden in de constituerende delen. Als wegingsfactoren 
zijn de bevolkingsaantallen gebruikt.29 

Uitgaande van de gemeentelijke indeling in 1879 vonden in 
Groningen twee samenvoegingen plaats : Hoogezand en Sappemeer 
werden geclusterd tot "Hoogezand-Sappemeer", en Groningen, 
Haren en Hoogkerk tot "Groningen c.s.". In deze provincie kan 
daarom met 54 analyse-eenheden (gemeenten of bundelingen daar
van) gewerkt worden. In Utrecht moesten veel meer plaatsen 
worden samengevoegd. Zie schema 2.1. Voor vier gemeenten -

25 Ook Latten (Gemeentelijke bevolkingsontwikkeling, 
1986, 37) is deze mening toegedaan. 

26 

27 

Het gekozen criterium is arbitrair. Het is ingevoerd 
omdat aangenomen mag worden dat "kleine" grenswijzi
gingen geen verstorende werking hebben op de bere
kende (relatieve) reproduktiecijfers. Verder bleek 
in de praktijk, dat bij een breekpunt van zes pro
cent het aantal te corrigeren grensveranderingen nog 
enigszins te overzien was. 

In bijlage 3 wordt verslag gedaan van het onderzoek 
naar de gemeentegrenswijzigingen. 

28 Bij grenswijzigingen waarbij meerdere gemeenten be
trokken zijn geweest, is geprobeerd het aantal clus
teringen tot een minimum te beperken. 

29 De bevolkingsaantallen staan vermeld in bijlage 4. 
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Renswoude, Stoutenburg, Veenendaal en Woudenberg - konden de 
grenswijzigingen zelfs helemaal niet geneutraliseerd worden, 
omdat er Gelderse plaatsen bij betrokken waren. Deze gemeenten 
zijn dan ook in het verdere onderzoek buiten beschouwing gela
ten. Uiteindelijk resteerden voor Utrecht 46 analyse-eenheden. 
Voor een cartografische weergave van de onderscheiden eenheden 
wordt verwezen naar bijlage 5. 

Schema 2.1 Samengevoegde Utrechtse gemeenten 

Gemeenten 1Θ79 Cluster 1879-1960 

- Achttienhoven, Jutphaas, 
Maarssen, Maarsseveen, 
Maartensdijk, Tienhoven, 

Utrecht, Westbroek, Zuilen Utrecht c.s. 

- Haarzuilens, Harmeien, 
Oudenrijn, Veldhuizen, Vleuten Vleuten c.s. 

- Driebergen, Rijsenburg Driebergen-Rijsenburg 

- Abcoude-Baambrugge, 
Abcoude-Proosdij, Vinkeveen Vinkeveen c.s. 

- Kockengen, Laag Nieuwkoop Kockengen 
- Jaarsveld, Lopik, Willige-
Langerak Lopik 

- Breukelen-Nijenrode, 
Breukelen-St. Pieters Breukelen 

- Amersfoort, Hoogland, 
Leusden Amersfoort c.s. 

- Loenen, Loosdrecht Loosdrecht c.s. 

2.3 Huwelijksvruchtbaarheid 

De huwelijksvruchtbaarheid, berekend op de boven omschre
ven wijze en hier gepresenteerd als een ongewogen gemiddelde 
van de gemeentelijke

30
 waarden, daalt in de twee onderzochte 

provincies tussen 1879 en 1889. In Groningen vindt een afname 
plaats van 197,7 pro mille tot 183,7, in Utrecht van 219,2 tot 
205,5. De vermindering van de vruchtbaarheid in deze periode 

30 Vanaf nu wordt met gemeenten bedoeld de in paragraaf 
2.2 gecreëerde analyse-eenheden, dus gemeenten of 
bundelingen daarvan. 
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is waarschijnlijk nog geen teken van de overgang naar een 
"modern" voortplantingspatroon met geboortenbeperking binnen 
het huwelijk, maar dient veeleer beschouwd te worden als een 
malthusiaanse schommeling, die extra geaccentueerd wordt door 
de gehanteerde, vrij ruwe fertiliteitsmaat. 

Verschillende argumenten zijn ter ondersteuning van die 
stelling aan te voeren. Allereerst zijn er plaatsen, waar de 
vruchtbaarheid niet daalt, maar juist stijgt. Dit geldt voor 
20 procent van de Groningse en 35 procent van de Utrechtse 
gemeenten. Van een algemene vermindering van de vruchtbaarheid 
is dus geen sprake. Bovendien wordt de fertiliteitsdaling die 
de hier gebruikte index suggereert, waarschijnlijk voor een 
deel teweeg gebracht door een vermindering van het aantal jon
ge, gehuwde vrouwen. De gemiddelde nuptialiteit daalt namelijk 
in beide provincies met ongeveer twee procent tussen 1879 en 
1889. Een laatste argument ten faveure van de genoemde stel
ling is, dat, ondanks de geconstateerde daling van de vrucht
baarheid, de Princeton-index Ι_ in 1889 nog relatief hoog is. 
In 48 van de 54 Groningse gemeenten is de I

g
 in dat jaar gro

ter dan 0,650
 3 1
 en in geen enkele plaats komt deze vrucht-

baarheidsmaat onder de 0,600-grens. Zoals eerder aangegeven, 
kan pas bij een Ig beneden die waarde redelijkerwijs aangeno
men worden, dat een deel van de bevolking contraceptie toe
past. Voor Utrecht is het beeld ongeveer gelijk. De Ι_ is in 
1889 in één gemeente - Baarn - net kleiner dan 0,600, terwijl 
de andere 45 plaatsen een fertiliteitscijfer van 0,700 of ho
ger hebben. 32 

Er kan dus met redelijke zekerheid aangenomen worden, dat 
de vruchtbaarheid binnen het huwelijk in de Groningse en 
Utrechtse gemeenten tot in ieder geval 1889 nog niet of nauwe
lijks bewust gereguleerd wordt. Verder is gebleken, dat deze 
ongecontroleerde vruchtbaarheid schommelingen in de tijd ver
toont. Bij het beschrijven van de modernisering van het ferti-
liteitsgedrag zal daarom voor elke plaats als beginwaarde het 
gemiddelde genomen worden van de huwelijksvruchtbaarheid in 
1879 en 1889, in het vervolg aangeduid met "huwelijksvrucht-

In 43 gemeenten is de Ι_ zelfs groter dan 0,700. 

Later werd ook nog vastgesteld, dat de gemeentelijke 
spreiding die de huwelijksvruchtbaarheid in 1889 
vertoont, niet verklaard kan worden met het in 
hoofdstuk 1 gepresenteerde en in later jaren goed 
werkende analyse-model. Ook dit duidt op het bestaan 
van een "natuurlijke" variatie in het relatief aan
tal wettige geboorten. 
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baarheid 1885". Door dit middelen wordt een solide basis ver
kregen van waaruit de fertiliteitstransitie bestudeerd kan 
worden. De voor 1885 geconstrueerde waarde benadert immers de 
malthusiaanse reproduktie onder uitsluiting van voor de analy
se mogelijk verstorende toevallige fluctuaties. Een nevenef
fect van deze procedure is echter, dat de gemeentelijke varia
tie in gemiddeld kindertal kunstmatig wordt verlaagd. Hiermee 
zal bij vergelijking in de tijd rekening gehouden moeten wor
den. 

De vraag die nu aan de orde komt, is of er in Groningen 
en Utrecht een bepaald geografisch patroon in de modernisering 
van de huwelijksvruchtbaarheid te ontdekken valt. Volgens de 
historisch-geograaf Woods verloopt die modernisering in een 
land of provincie vaak ongeveer als volgt.33 In de malthu
siaanse fase is de vruchtbaarheid hoog. De verschillen tussen 
de diverse landsdelen zijn relatief klein. In een volgende 
fase wordt in sommige regio's op kleine schaal aan geboorten-
beperking gedaan, waardoor de variatie in fertiliteit groeit 
en uiteraard de gemiddelde huwelijksvruchtbaarheid daalt. Sta
dium drie laat een intensivering van de contraceptieve prak
tijken zien in de leidende gebieden en een geleidelijke start 
ervan elders. De regionale verschillen zijn nu maximaal en de 
gemiddelde fertiliteit ligt aanzienlijk lager dan in de mal
thusiaanse era. In fase vier wordt geboortenbeperking op 
steeds grotere schaal toegepast, waardoor de vruchtbaarheid 
verder daalt en de variatie weer afneemt. In het eindstadium 
worden neomalthusiaanse methoden universeel gebruikt en zijn 
de verschillen in vruchtbaarheid tussen de landsdelen klein. 
Het ontstaan van leidende en achterblijvende regio's is een 
gevolg van ruimtelijke verschillen in factoren als industria
lisatie, secularisatie en zuigelingensterfte. Daardoor is de 
prikkel tot geboortenbeperking in het ene gebied sterker dan 
in het andere, of ontmoet hij minder weerstand.34 

Woods, Population analysis, 1979, 141-149. Zie ook 
Coale, Treadway, 'A summary of the changing distri
bution', 1986, 41-45. 

De fertiliteitsdaling in Engeland en Wales lijkt 
niet of slechts ten dele volgens het boven beschre
ven "model" verlopen te zijn. De provinciale varia
tie in Ig neemt daar tijdens de transitiefase maar 
weinig toe. Zie Teitelbaum, The British fertility 
decline, 1984, 120-126. 
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Heeft de modernisering van de huwelijksvruchtbaarheid 
zich binnen de hier onderzochte provincies nu voltrokken vol
gens het door Woods geschetste patroon? Met andere woorden: 
zijn er duidelijke temporele verschillen tussen de diverse 
gemeenten wat betreft de aanvaarding van een "modern" voort-
plantinsgedrag? Een eerste aanwijzing voor de beantwoording 
van die vraag kan ontleend worden aan het verloop van de (on-
gewogen) gemiddelde fertiliteit en de variatie daarin (tabel 
2.1) 35 

Tabel 2.1 Huwelijksvruchtbaarheid: ongewogen gemiddelde en 
standaarddeviatie, Groningen en Utrecht 1885-1960 

Jaar 

1885 
1909 
1930 
1960 

Groni 
Rek. gem. 

190,7 
153,5 
107,7 
79,4 

ngen 
Stan.dev. 

13,5 
25,3 
18,8 
16,0 

Utre· 
Rek. gem. 

212,3 
180,9 
146,2 
126, 6 

cht 
Stan.dev. 

23,7 
25,5 
37,5 
29,1 

In beide provincies daalt de huwelijksvruchtbaarheid tus
sen 1885 en 1960. Tijdens de transitie worden de gemeentelijke 
verschillen eerst groter, en vervolgens weer kleiner, zoals de 
standaarddeviatie laat zien. De spreiding is in Groningen 
maximaal in 1909 en in Utrecht twintig jaar later. Het beeld 
blijft hetzelfde wanneer als vertrekpunt niet de gemiddelde 
malthusiaanse fertiliteit gekozen wordt, maar bijvoorbeeld de 
waarde in 1889. De ontwikkeling van de gemeentelijke variatie 
is dus conform de ideeën van Woods. 

Bij nadere beschouwing vallen twee punten op. Allereerst, 
dat de daling van de vruchtbaarheid in Groningen gedurende de 
gehele periode sneller verloopt dan in Utrecht. Er is bij deze 
gemeentelijke cijfers, in tegenstelling tot bij de gegevens 
over de provincies als geheel, geen sprake van een Utrechtse 

35 De stelling van Engelen (Fertiliteit, arbeid, menta
liteit, 1987, 79) dat men bij een vergelijking in de 
tijd als spreidingsmaat de variatiecoëfficiënt moet 
gebruiken, wordt onjuist geacht. Van belang zijn 
immers niet de relatieve afwijkingen, maar de abso
lute. Daarom wordt hier de standaarddeviatie ge
bruikt om de spreiding te meten. 
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inhaalbeweging." In I960 wijken de twee provincies qua 
vruchtbaarheid dan ook aanzienlijk meer van elkaar af dan in 
1885. Het tweede punt betreft de gemeentelijke verschillen in 
fertiliteit. Deze zijn in Groningen aanmerkelijk kleiner dan 
in Utrecht. Het Groningse topjaar wat betreft spreiding ver
toont een standaarddeviatie die in het Utrechtse al in de mal-
thusiaanse fase voorkomt. Vergelijking met Limburg maakt het 
aannemelijk, dat het de noordelijke provincie is, die een af
wijkend beeld vertoont.37 

Een betere indruk van het verloop van de fertiliteits-
transitie kan verkregen worden door het bestuderen van de fre
quentieverdelingen van de huwelijksvruchtbaarheid in de diver
se jaren. Woods' model wordt globaal teruggevonden in de gra
fiek voor Groningen (2.4). In 1885 zijn de gemeentelijke ver
schillen relatief klein. In 65 procent van de plaatsen ligt de 
fertiliteit tussen de 175 en 200 pro mille.38 Vijfentwintig 
jaar later is de situatie sterk veranderd. De frequentieverde
ling is lager en breder geworden, en naar links opgeschoven. 
Links van de brede top ligt een aantal koploper-gemeenten, 
rechts zijn de achterblijvers gesitueerd met een vruchtbaar
heid als in de malthusiaanse periode. Groningen bevindt zich 
nu in de fase van de maximale geografische verschillen. Twee 
decennia later, in 1930, kan nauwelijks nog van leidende ge
meenten gesproken worden. In het merendeel van de plaatsen 
wordt dan al op grote schaal aan geboortenbeperking gedaan. 
Daarnaast zijn er een paar gemeenten waar relatief weinig con
traceptie wordt toegepast. Dit geldt a fortiori voor 1960. 

Ook de grafiek van de huwelijksvruchtbaarheid in de 
Utrechtse gemeenten volgt in grote lijnen het door Woods be
schreven patroon (2.5). Aan de platte en brede verdeling in 

Dit verschil wordt niet veroorzaakt door het feit 
dat bij het berekenen van de vruchtbaarheid voor de 
provincie als geheel een andere maat (de !„) is ge
bruikt . 

De standaarddeviatie van de huwelijksvruchtbaarheid 
bedraagt in Limburg in de vier hier onderzochte ja
ren 22,4; 35,4; 28,5; 25,2. Bron: berekend aan de 
hand van Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit, 
1987, tabel 21. 

Ook wanneer 1879 en 1889 afzonderlijk worden be
schouwd, blijkt de klasse van 175 tot 200 pro mille 
verreweg het grootste aantal gemeenten te bevatten 
(respectievelijk 59 en 65%). 
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1930 is duidelijk te zien, dat op dat tijdstip de verschillen 
tussen de plaatsen het grootst zijn. In zes van de 46 analyse-
eenheden is de fertiliteit al beneden de 100 pro mille ge
daald. Er zijn echter ook gemeenten die een meer dan twee maal 
zo hoge vruchtbaarheid vertonen. Dertig jaar later is het re-
produktief gedrag moderner en aanzienlijk homogener geworden. 
De fertiliteitstransitie is echter nog niet voltooid, zoals 
blijkt uit de ligging van het histogram en het grote aantal 
plaatsen met een hoog huwelijksvruchtbaar-heidscijfer. 

Afwijkend is de Utrechtse ontwikkeling tussen 1885 en 
1909. Hoewel in deze periode de fertiliteit flink afneemt, 
leidt deze afname, in tegenstelling tot de ontwikkelingen in 
de provincie Groningen, nauwelijks tot grotere verschillen 
tussen de gemeenten. Het lijkt er dus op, dat hier sprake is 
van een algemene vruchtbaarheidsdaling, zonder duidelijke 
"leads" en "lags".39 Nader onderzoek zal moeten uitwijzen 
of deze veronderstelling juist is. 

39 De ene Utrechtse gemeente met in 190 9 een vrucht
baarheid van meer dan 250 pro mille, zou misschien 
als achterblijver betiteld kunnen worden. Het be
treft Cothen. Twee opmerkingen over deze kwestie. 
Ten eerste ligt de fertiliteit in deze plaats maar 
net boven de 250. De grafiek suggereert dus een gro
ter verschil tussen Cothen en de rest van de provin
cie dan in werkelijkheid bestaat. Het tweede punt 
is, dat de vruchtbaarheid in deze gemeente in 1909, 
vergeleken met andere jaren, abnormaal hoog is (bij
lage 1). Aangezien Cothen vrij klein is (829 inwo
ners in 1909), is de kans vrij groot dat de geregis
treerde vruchtbaarheid - hoewel berekend met het 
gemiddeld aantal geboorten in de periode 1908-1911 -
een "incident" is. 

64 



Grafiek 2.4 Frequentieverdeling huwelijksvruchtbaarheid 
Groningse gemeenten, 1885-1960 * 
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Grafiek 2.5 Frequentieverdeling huwelijksvruchtbaarheid 
Utrechtse gemeenten, 1885-1960 * 

Pere 

70 

Utreent 

| Pere 

70 

U t r e 
1 
che Ί 
909 | 

r í -
ΐ WA. .л* .¿A*b,*¿¿*a'. L 

13 61 1 3 ibi 2 i 263 
Huve* ^]ksv ruchtbaar ' if id 

13 J63 213 263 
Ηuwel ιjksvruchtbaarheid 

* "Midpoints" in werkelijkheid 0,5 lager dan aangegeven. 

66 



Daarmee zijn wij toegekomen aan de laatste toetsing van 
het concept van Woods. Tot nu toe is alleen aangetoond, dat op 
een aantal momenten in de fertiliteitstransitie koploper-ge-
meenten en achterblijvers aangewezen kunnen worden. Niet ge
bleken is echter, of het hier telkens om dezelfde gemeenten 
gaat of om andere. Woods veronderstelt het eerste. Om deze 
kwestie te onderzoeken, moeten de ontwikkelingen in de diverse 
plaatsen met elkaar vergeleken worden. Dit kan het best ge
schieden aan de hand van kaarten - voor ieder peiljaar één -
met een weergave van de vruchtbaarheid per gemeente. Deze 
kaarten kunnen bovendien gebruikt worden om globaal te bezien 
of de koplopers en achterblijvers in een provincie territori
aal geconcentreerd zijn. Op die manier kunnen eerste aanwij
zingen verkregen worden voor de verklaring van de verschillen 
in fertiliteit. De kwestie van de regionale variatie komt ove
rigens in paragraaf 2.6 meer uitgebreid aan bod. 

De kaarten 2.1 tot en met 2.4 hebben betrekking op Gro
ningen.40 In 18Θ5 vertoont de huwelijksvruchtbaarheid daar 
relatief weinig variatie. De provincie bevindt zich op dat 
moment nog in de malthusiaanse fase. Een relatief hoge ferti
liteit komt vooral voor in een aantal in het noordoosten en 
noorden gelegen gemeenten. Vijfentwintig jaar later is de 
vruchtbaarheid al flink gedaald. Vooral de plaatsen in het 
westen van Groningen, uitgezonderd de gemeenten in het zuiden 
van het Westerkwartier, lopen voorop in de daling. Absolute 
koploper is echter Noordbroek, waar de fertiliteit al beneden 
de 100 pro mille is gekomen. Achterblijvers zijn er ook aan te 
wijzen: Oude Pekela, Onstwedde en Vlagtwedde (rechtsonder op 
de kaart) en Marum (linksonder). 

Bij het maken van de kaarten is dankbaar gebruik 
gemaakt van het door Boonstra en Bloemberg ontwik
kelde NLKAART. Daarmee kan de gemeentelijke indeling 
van Nederland voor elke datum tussen 1 januari 1Θ30 
en 31 december 1983 getekend worden. In deze studie 
is gekozen voor de gemeentelijke indeling tijdens de 
meest recente, bestudeerde volkstelling, die van 31 
mei I960. Zie voor een algemene beschrijving van het 
kaartprogramma Boonstra, 'Over computers', 1986. 
Meer praktische informatie biedt Boonstra, Bloem
berg, NLKAART, 1987. 

67 



KAART 2.1 
HUWELIJKSVRUCHTBAARHEID 

GRONINGEN 1885 

GEBOORTEN PER 1000 GEHUWDE VROUWEN 150-199 
2 0 0 - 2 4 9 
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KAART 2.2 
HUWELIJKSVRUCHTBAARHEID 

GRONINGEN 1909 

GEBOORTEN PER 1000 GEHUWDE VROUWEN 1777773 < 100 
lllllllllll 100 -149 

150-199 
2 0 0 - 2 4 9 
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KAART 2.3 
HUWELIJKSVRUCHTBAARHEID 

GRONINGEN 1930 

GEBOORTEN PER 1000 GEHUWDE VROUWEN 1777773 < 100 
ІІІШІІІІ 1 0 0 - 1 4 9 

1 5 0 - 1 9 9 
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KAART 2.4 
HUWELIJKSVRUCHTBAARHEID 

GRONINGEN 1960 

GEBOORTEN PER 1000 GEHUWDE VROUWEN 17777Л < 100 
HTTTTim 1 0 0 - 1 4 9 
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KAART 2.5 
HUWELIJKSVRUCHTBAARHEID 

UTRECHT 1885 

GEBOORTEN PER 1000 GEHUWDE VROUWEN ГТТТПТШ 1 0 0 - 1 4 9 
ШИШ 150-199 
ЕЕВЗ 200-249 
^ М >= 250 

NIET OPGENOMEN ZUN DE GEMEENTEN RENSWOUDE. 
STOUTENBURG, VEENENDAAL EN WOUDENBERG 
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KAART 2.6 
HUWELIJKSVRUCHTBAARHEID 

UTRECHT 1909 

GEBOORTEN PER 1000 GEHUWDE VROUWEN lllllllllll 1 0 0 - 149 
150-199 
200-249 

>= 250 

NIET OPGENOMEN ZUN DE GEMEENTEN RENSWOUDE. 
STOUTENBURG, VEENENDAAL EN WOUDENBERG 
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KAART 2.7 
HUWELIJKSVRUCHTBAARHEID 

UTRECHT 1930 

GEBOORTEN PER 1000 GEHUWDE VROUWEN V//m < 100 
ПИНИИ 100-149 
Effigi 150-199 
MMMW 200-249 

NIET OPGENOMEN ZUN DE GEMEENTEN RENSWOUDE. 
STOUTENBURG, VEENENDAAL EN WOUDENBERG 
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KAART 2.8 
HUWELIJKSVRUCHTBAARHEID 

UTRECHT 1960 

GEBOORTEN PER 1000 GEHUWDE VROUWEN ІЛ /ЛІ < 100 
lllllllllll 1 0 0 - 1 4 9 

1 5 0 - 1 9 9 

NIET OPGENOMEN ZIJN DE GEMEENTEN RENSWOUDE, 
STOUTENBURG. VEENENDAAL EN WOUDENBERG 
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In 1930 is de oost-west tegenstelling verdwenen. Een re
latief lage huwelijksvruchtbaarheid komt verspreid over de 
provincie voor, behalve in het zuidwesten en -oosten. Ook in 
het voorgaande peiljaar behoorden deze streken tot de meer 
traditionele. Op het laatste tijdstip van onderzoek zijn de 
gemeentelijke verschillen relatief klein. Algemeen kan gecon
stateerd worden, dat er in Groningen geen sprake lijkt te zijn 
van een qua samenstelling weinig veranderende groep koploper-
gemeenten.41 Dit is in tegenspraak met het concept van 
Woods. Een tweede conclusie is, dat de laatkomers vooral in 
het zuidoosten en -westen te vinden zijn. 

De kaarten 2.5 tot en met 2.8 geven de ontwikkeling weer 
van de huwelijksvruchtbaarheid in de Utrechtse gemeenten. In 
1885 is de fertiliteit het laagst in het oosten van de provin
cie. Een zeer hoge vruchtbaarheid komt voor in drie gemeenten 
in het zuidwesten (Hoenkoop, Polsbroek en Willeskop) en in 
Doorn. Eenmes wordt gekenmerkt door een opvallend lage waarde. 
Tussen 1885 en 1909 daalt de fertiliteit in vrijwel alle 
plaatsen.42 In het westen is deze afname het sterkst, waar
door de oost-west scheiding verdwijnt.43 Twintig jaar la
ter, in 1930, is duidelijk een regionaal patroon te ontdekken. 
De vruchtbaarheid heeft in het midden van de provincie - in de 
stad Utrecht c.s en op een deel van de Heuvelrug - al zeer 
lage waarden aangenomen. Opvallend hoge fertiliteitscijfers 
komen voor ten zuiden en westen van de provinciale hoofdstad, 
alsmede in het uiterste noordoosten. Grofweg hetzelfde beeld 
geldt voor 1960, met dien verstande dat het aantal duidelijke 
achterblijvers kleiner is geworden. Het geheel overziend kan 
gesteld worden, dat de Utrechtse huwelijksvruchtbaarheid zich 
pas na 1909 op de door Woods beschreven wijze ontwikkeld 
heeft. De gemeenten in het midden van de provincie vormen dan 
de koplopers. De achterblijvers zijn vooral te vinden in het 
zuiden en westen. 

Noordbroek blijft overigens steeds een relatief lage 
vruchtbaarheid houden. 

Slechts in vier van de 4 6 gemeenten stijgt de 
vruchtbaarheid. 

De zwarte vlek in 1909 betreft de gemeente Cothen, 
die een bijzonder grillige vruchtbaarheidsontwikke-
ling toont. Zie noot 39. 

41 

42 

43 
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2.4 Nuptialiteit 

Het afleiden van een algemeen model voor de ontwikkeling 
van de nuptialiteit is lastiger dan in het geval van de huwe
lijksvruchtbaarheid. De tot nu toe door de Princeton-groep 
bestudeerde Westeuropese landen vertonen nogal wat verschil
len. In Spanje, Italië, Ierland en Finland daalde de Im tussen 
het eerste meetmoment en 1930. In de meeste andere landen 
steeg de nuptialiteit licht in deze periode, zij het vaak met 
onderbrekingen. In het tijdvak 1930-1960 wordt het beeld dui
delijker. Dan vindt overal een sterke toename van het aantal 
gehuwden plaats.44 Slechts in Frankrijk steeg de Im vóór 
1930 meer dan er na.45 

Ook de variatie in de nuptialiteit laat niet voor alle 
Westeuropese landen eenzelfde patroon zien. Tussen 1930 en 
1960, wanneer overal de Im stijgt, worden in Engeland en Wa
les, Duitsland en Ierland de provinciale verschillen groter, 
blijven zij gelijk in Zwitserland, en nemen zij af in België, 
Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, 
Portugal, Schotland, Spanje en Zweden. In de periode vóór 1930 
is er ook een duidelijk onderscheid tussen de landen. In vijf 
staten blijft de provinciale spreiding tenminste even groot, 
in de andere tien daalt de variatie.46 Concluderend kan ge
steld worden, dat over het algemeen tot 1930 de veranderingen 
in de Im klein zijn; na dat jaar stijgt de nuptialiteit sterk. 
De ontwikkeling van de variatie in het trouwgedrag is niet in 
algemene termen te vatten. 

44 

45 

Het omslagpunt ligt voor Spanje in 1940. 

Cotts Watkins, 'Regional patterns of nuptiality', 
1986, 318. 

46 Idem, 322. De opsomming geldt indien de variatie 
gemeten wordt met behulp van de interkwartiel-af-
stand. Het gebruik van de standaarddeviatie als 
spreidingsmaat zorgt wel voor andere accenten, maar 
niet voor een homogener patroon. 
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Tabel 2.2 Nuptialiteit: ongewogen gemiddelde en standaardde
viatie, Groningen en Utrecht 1885-1960 

Jaar Groningen Utrecht 

Rek.gem. Stan.dev. Rek.gem. Stan.dev. Rek.gem. Stan.dev. 
* * 

1885 
1909 
1930 
1960 

525,4 
556,9 
593,7 
687,6 

32,7 
33,2 
30,8 
38,0 

524,9 
557,7 
595,1 
690,7 

32,7 
32,9 
29,2 
31,1 

517,7 
504,4 
528,9 
625,0 

41,5 
42,6 
41,9 
46,4 

* Berekend zonder Termunten (zie tekst). 

Tabel 2.2 verschaft informatie over de nuptialiteit in de 
Utrechtse en Groningse gemeenten in de periode 1885-1960.47 

Wat meteen opvalt is, dat in de noordelijke provincie het pro
millage gehuwden al vóór 1930 sterk is gestegen. Toch is ook 
hier de toename in het tijdvak 1930-1960 het grootst. Deze 
toename gaat gepaard met een sterke groei van de gemeentelijke 
variatie in huwelijksintensiteit. Dat althans suggereert de 
ontwikkeling van de standaarddeviatie. Nader onderzoek heeft 
uitgewezen, dat er in het laatste peiljaar in Groningen één 
gemeente is met een bijzonder lage nuptialiteit: Termunten. 
Het promillage gehuwde vrouwen bedraagt in deze plaats nog 
geen 530, tegenover bijna 610 in de gemeente met het op één na 
laagste cijfer. Op zich geeft dit verschil al te denken. Cor
relatieberekeningen en dergelijke zijn immers, zoals bekend, 
nogal gevoelig voor extreme waarden.48 Belangrijker is ech
ter, dat de opvallend lage nuptialiteit die Termunten in 1960 
kent, niet veroorzaakt wordt door economische of mentale fac
toren, maar door het grote aantal mensen aldaar dat zich op 
dat moment in een tehuis of inrichting bevindt.49 Ook in eer-

48 

47 Het cijfer voor 1885 is weer bepaald als het gemid
delde van de waarden in 1879 en 188 9. Zie in dit 
verband ook paragraaf 2.3. 

Om een voorbeeld te geven: door uitsluiting van Ter
munten daalt de correlatie tussen "onze" trouwmaat 
en de Im in 1960 van 0,91 tot 0,87. 

49 Termunten behoort tot de tien Nederlandse gemeenten 
waar in 1960 20 procent of meer van de bevolking in 
een inrichting of tehuis verblijft. De andere ge-
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dere jaren blijkt Termunten een aanzienlijke gestichtsbevol

king te hebben.
50
 Omdat alleen in 1960 voldoende informatie 

voorhanden is om het nuptialiteitscijfer hiervoor te corrige

ren, is besloten de juist genoemde plaats verder buiten het 

onderzoek te laten. Zoals in de tabel valt te zien, heeft het 

uitsluiten van Termunten duidelijke gevolgen voor de ontwikke

ling van de standaarddeviatie. De gemeentelijke verschillen 

blijken nu niet in 1960 het grootst te zijn, maar op de eerste 

meetmomenten. Het "dal" in 1930 is gebleven. 

De nuptialiteit in de Utrechtse gemeenten is gedaald tus

sen 1885 en 1909. De afname is wat sterker dan voor de provin

cie als geheel is vastgesteld.
51
 In de daarop volgende peri

ode begint het aantal gehuwden geleidelijk te stijgen. Een 

duidelijke verandering van het trouwgedrag vindt echter pas na 

1930 plaats, zoals vrijwel overal in West-Europa. 

Het aandeel gehuwde vrouwen varieert in de centraal gele

gen provincie beduidend meer dan in Groningen. De gemeentelij

ke verschillen zijn op het laatste meetmoment maximaal. Ook 

hier wordt het beeld enigszins vertekend door een plaats met 

een, in dit geval naar boven, afwijkende nuptialiteit. Het 

betreft Odijk. Het verschil met de overige gemeenten is echter 

kleiner dan in de Groningse situatie en heeft, althans op het 

eerste oog, niet zo'η uitzonderlijke oorzaak. Bovendien is de 

standaarddeviatie, ook bij berekening zonder Odijk, relatief 

groot in 1960. Het werd derhalve niet nodig gevonden om deze 

gemeente te elimineren, zoals met Termunten is gedaan. 

De kaarten 2.9 tot en met 2.12 geven de huwelijksgraad 

per gemeente voor de provincie Groningen in de periode 1885-

1960. In het eerste jaar is er weinig lijn te bespeuren in de 

spreiding van de nuptialiteit. Tussen 1885 en 1909 neemt in 

meenten liggen in Noord-Brabant (4), Limburg (2), 
Noord- en Zuid-Holland, en Drenthe. Bron: 13e Alge
mene volkstelling 31 mei 1960, 1966, deel 12, 12. 

In 1930 bijvoorbeeld woont ruim 12% van de Termuntse 
bevolking in een gesticht of instelling. Bron: 
Volkstelling- 31 december 1930, 1932, deel I, 15. 

Het onderscheid is niet te herleiden tot een ver
schil in gehanteerde nuptialiteitsmaat. 
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KAART 2.9 
NUPTIALITEIT 

GRONINGEN 1885 

GEH. VR. PER 1000 VR. OUDER DAN 14 JAAR < 500 
500-599 

NIET OPGENOMEN IS DE GEMEENTE TERMUNTEN 
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KAART 2.10 
NUPTIALITEIT 

GRONINGEN 1909 

GEH. VR. PER 1000 VR. OUDER DAN 14 JAAR Д ^ < 500 
ffiBffiB 500-599 
IHJJUJU 600-699 

NIET OPGENOMEN IS DE GEMEENTE TERMUNTEN 
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KAART 2.11 
NUPTIALITEIT 

GRONINGEN 1930 

GEH. VR. PER 1000 VR OUDER DAN 14 JMR ^ M 500-599 
llllllllll 600-699 

NIET OPGENOMEN IS DE GEMEENTE TERMUNTEN 

82 



KAART 2.12 
NUPTIALITEIT 

GRONINGEN 1960 

ßZQZb 4ΖΓ 

GEH. VR. PER 1000 VR. OUDER DAN 14 JAAR llllllllll 600-699 
l/V/V/J > = 7 0 0 

NIET OPGENOMEN IS DE GEMEENTE TERMUNTEN 
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KAART 2.13 
NUPTIALITEIT 

UTRECHT 1885 

GEH. VR. PER 1000 VR. OUDER DAN 14 JAAR < 500 
500-599 

NIET OPGENOMEN ZIJN DE GEMEENTEN RENSWOUDE, 
STOUTENBURC, VEENENDAAL EN WOUDENBERG 
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KAART 2.14 
NUPTIALITEIT 

UTRECHT 1909 

GEH. VR PER 1000 VR. OUDER DAN 14 JAAR И Я Ш < 5 0 0 
UliiiUJ 500-599 
llllllllll 600-699 

NIET OPGENOMEN ZIJN DE GEMEENTEN RENSWOUDE, 
STOUTENBURG, VEENENDAAL EN WOUDENBERG 
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KAART 2.15 
NUPTIALITEIT 

UTRECHT 1930 

GEH. VR. PER 1000 VR. OUOER DAN 14 JAAR ^ M < 500 
tSffim 500-599 
iniiiiiii 600-699 

NIET OPGENOMEN ZIJN DE GEMEENTEN RENSWOUDE. 
STOÜTENBURG, VEENENDAAl EN WOUDENBERG 
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KAART 2.1 6 
NUPTIALITEIT 

UTRECHT 1960 

GEH VR PER 1000 VR OUDER DAN 14 JAAR ^ M 500-599 
limimi 600-699 
W////Ì >= 700 

NIET OPGENOMEN ZUN DE GEMEENTEN RENSWOUDE 
STOJTENBURC VEENENDAAL EN WOUDENBERG 
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vrijwel alle plaatsen het aandeel getrouwde vrouwen toe. Vier 
van de vijf gemeenten met in het laatstgenoemde jaar een huwe
lijkscijfer van 600 pro mille of meer bevinden zich in het 
oosten van de provincie (Bellingwolde, Meeden, Noordbroek en 
Vlagtwedde). De laagste nuptialiteit komt in 1909 voor in het 
stedelijk gebied Groningen c.s. Deze bevinding hoeft niet te 
verbazen. Volgens Lesthaeghe moeten twee typen steden onder
scheiden worden. Aan de ene kant zijn er de plaatsen met een 
specialisatie in zware industrie. Hier is weinig werk voor 
vrouwen en des te meer voor mannen. De sexe-ratio ligt in deze 
steden duidelijk boven de één.52 Vanwege het overschot aan 
mannen is de kans dat vrouwen een geschikte partner vinden 
groot en dus de nuptialiteit hoog. Aan de andere kant staan de 
steden met lichte industrie (vooral textiel) en de administra
tieve centra. Zij bieden juist veel werkgelegenheid voor vrou
wen. In deze plaatsen is een "tekort" aan mannen, met als ge
volg een laag percentage gehuwde vrouwen.53 Groningen c.s. 
behoort duidelijk tot de tweede categorie. De sexe-ratio is in 
1909 in geen enkele andere gemeente zo laag en is vergelijk
baar met die van een aantal door Lesthaeghe onderzochte Waalse 
provinciesteden: per honderd vrouwen zijn er maar 91 mannen. 
De geringe nuptialiteit wordt mede daardoor veroorzaakt.54 

Wanneer in 1930 opnieuw de balans wordt opgemaakt, blijkt 
dat het aantal Groningse gemeenten met een promillage gehuwde 
vrouwen van 600 of meer, vervijfvoudigd is en nu 25 bedraagt. 
Net als in 1909 is het merendeel van deze plaatsen in het oos
telijke deel van de provincie gelegen. In de dertig volgende 
jaren wordt overal de 600-grens overschreden. Daardoor ver
dwijnt de oost-west tegenstelling echter niet. Ook in I960 
zijn het vooral de oostelijk gelegen gemeenten, met name Nieu
weschans en Delfzijl, die een hoge nuptialiteit laten zien. 
Een lage huwelijksintensiteit wordt steeds aangetroffen in de 
stad Groningen c.s en in Kloosterburen. 

De sexe-ratio is het aantal mannen gedeeld door het 
aantal vrouwen. 

Lesthaeghe, The decline of Belgian fertility, 1977, 
81-Θ7. Zie ook: Sharlin, 'Urban-rural differences', 
1986, т.п. 237 en 238. 

Ongeveer 40 procent van de Groningse gemeentelijke 
variatie in huwelijksintensiteit rond 1909, kan ver
klaard worden met behulp van de sexe-ratio. Voor de 
provincie Utrecht geldt een soortgelijke, maar zwak
kere correlatie. 

88 



Richten wij nu onze aandacht op de provincie Utrecht 
(kaarten 2.13 tot en met 2.16). Gemeenten met een relatief 
hoog aandeel gehuwde vrouwen komen in 1885 vooral voor ten 
westen van de stad Utrecht c.s. en in het zuidoosten. Vijfen
twintig jaar later is het patroon vager geworden, maar niet 
fundamenteel veranderd. Een opvallend "modern" trouwgedrag 
wordt aangetroffen in Maarn en Vreeswijk. 

Tussen 1909 en 1930 daalt het aantal gemeenten met een 
nuptialiteit kleiner dan 500 pro mille van 23 naar twaalf. De 
achterblijvers zijn aan het eind van dit tijdvak geconcen
treerd in een smalle strook ten oosten van de stad Utrecht 
c.s. Het betreft hier gemeenten als Baarn, Zeist en Schalk
wijk. Maarn voert nog steeds de ontwikkelingen aan, echter 
niet meer samen met Vreeswijk, maar met Bunschoten. 

Na 1930 stijgt in alle gemeenten de nuptialiteit fors tot 
zeer fors. Toch is ook op de kaart voor 1960 de strook gemeen
ten met een laag promillage gehuwde vrouwen terug te vinden, 
zij het met een wat versmalde basis in het zuiden. De ondanks 
alle veranderingen ten opzichte van de noordelijke provincie 
opgelopen "achterstand", wordt goed geïllustreerd door het 
aantal plaatsen met in het laatste peiljaar een trouwcijfer 
van 700 pro mille of meer. In Utrecht heeft maar één gemeente 
een zo hoge nuptialiteit (Odijk), terwijl dit aantal in Gro
ningen niet minder dan twintig bedraagt. De lage Utrechtse 
nuptialiteitscijfers zijn een gevolg van de relatief kleine 
stijging van het aandeel gehuwden in de tijd tot 1930. 

2.5 Huwelijksvruchtbaarheid en nuptialiteit in onderling ver
band 

Tot nu toe zijn de gemeentelijke ontwikkelingen in huwe
lijksvruchtbaarheid en nuptialiteit gescheiden beschreven. De 
totale fertiliteit is echter de resultante van beide ver
schijnselen te zamen. Zij kunnen elkaar tegenwerken, of juist 
versterken, of ook helemaal geen duidelijke relatie vertonen. 
Om deze kwestie te onderzoeken, worden hier de twee fertili-
teitscomponenten in onderlinge samenhang beschouwd. 

Een goed inzicht in de gezamenlijke ontwikkeling van nup
tialiteit en huwelijksvruchtbaarheid kan worden verkregen 
door, voor elk peiljaar apart, de beide verschijnselen in één 
figuur tegen elkaar uit te zetten. Dit is zowel voor de Gro
ningse als voor de Utrechtse gemeenten gedaan (grafieken 2.6 
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Grafiek 2.6 Scattergram huwelijksvruchtbaarheid en nuptiali-
teit, Groningen 1885-1960 

Nupt. 
B0O-

700-

500-

400-

300-

Groningen 1909 

: '. 
'• } 

• 

• " ^ 

• • ' 

0 50 100 150 200 250 300 350 

H u w · ! i j k t v r u c h t b o o r h . i d 

Nupt. 
8 0 0 -

700 

5 0 0 ; 

4 0 0 ; 

3 0 0 -

0 50 100 

Нілміі 

Groningen 1885 

* * 
. Λ-
• ·. г' 

' · . 1 . 

150 200 250 300 350 

kivruehtboarhcid 

Nupt. 
800 

7 0 0 -

500 

400 

3 0 0 -

Groningen 1930 

1 

' 

• 

0 50 100 150 200 250 300 350 

Hu»· ! ¡ jk *vruchtbaarhe id 

Nupt. 
800 

700-

500 

400 

300-

Groningen 1960 

·· 

0 50 100 150 200 250 300 350 

Huw·! i jkevruchtbaorhdd 

90 



Grafiek 2.7 Scattergram huwelijksvruchtbaarheid en nuptiali-
teit, Utrecht 1885-1960 
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en 2.1). Om voor optimale vergelijkbaarheid te zorgen, is 
telkens eenzelfde schaalindeling van de assen aangehouden. 
Bovendien zijn in elke grafiek twee hulplijnen getekend: een 
verticale bij een fertiliteit van 150 pro mille en een hori
zontale bij een huwelijksintensiteit van 600 pro mille. Met 
behulp van deze lijnen kan een eventuele verplaatsing van de 
puntenwolk beter worden vastgesteld. 

In 1885 bevinden de Groningse gemeenten zich rechtsonder 
in de grafiek, aangevend dat er relatief weinig getrouwd wordt 
en de huwelijksvruchtbaarheid hoog is. Er bestaat een zeer 
zwak, maar positief verband tussen de beide fertiliteitscompo-
nenten (tabel 2.3).56 Het positieve teken hoeft niet te ver
bazen. Een hoge nuptialiteit betekent immers vaak, dat rela
tief veel vrouwen in de leeftijdsgroep 20-30 jaar getrouwd 
zijn. Juist in deze categorie is de fecunditeit het grootst. 
Wanneer de vruchtbaarheid binnen het huwelijk niet of maar 
weinig beperkt wordt, zal een hoge huwelijksintensiteit op 
zich dus vaak samengaan met een relatief groot aantal geboor
ten per 1000 getrouwde vrouwen. Dat de gevonden samenhang zwak 
is, kan worden toegeschreven aan het feit, dat de huwelijks
vruchtbaarheid in de malthusiaanse tijd vrij willekeurig fluc
tueert binnen "natuurlijke" grenzen. In een dergelijke situa
tie is een sterke correlatie tussen nuptialiteit en fertili
teit niet te verwachten. 

In 1909 is het Groningse scattergram duidelijk naar links 
"opgerekt", wijzend op een grotere variatie in de vruchtbaar
heid. Ook is de puntenwolk wat naar boven verschoven. Het ver
band tussen de twee fertiliteitscomponenten is nog steeds po
sitief en duidelijk minder zwak dan op het eerste meetmoment. 
De sterkere samenhang is een gevolg van het enigszins onder 
controle komen van de huwelijksvruchtbaarheid, waardoor de 
"toevallige" variatie in kindertal kleiner geworden is. Twin
tig jaar later is de correlatie, door een verdere groei van de 
gewoonte om met behulp van contraceptieve methoden het aantal 
geboorten te regelen, geheel verdwenen. In 1960 bevinden alle 

Zie voor een meer geavanceerde toepassing van deze 
methode Coale, Anderson, Härm, Human fertility in 
Russia, 1979, 179 e.v. en Coale, Treadway, 'A summa
ry of the changing distribution', 1986, 54 e.v. 

De in tabel 2.3 vermelde toevalskans geeft aan hoe 
groot de kans is dat, bij afwezigheid van een samen
hang, toch de weergegeven correlatie-coëfficiënt 
gevonden zou worden. Naarmate de toevalskans dus 
kleiner is, is de gemeten correlatie veelzeggender. 
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gemeenten zich linksboven in de grafiek. De transitie is nu 
voor een groot deel voltooid. Er bestaat een vrij sterke, ne
gatieve correlatie tussen de twee in de grafiek weergegeven 
verschijnselen. Dat betekent, dat in gemeenten waar veel ge
trouwd wordt, de huwelijksvruchtbaarheid laag is, en in plaat
sen met een lage nuptialiteit juist het omgekeerde geldt. Dit 
verband kan alleen maar verklaard worden door aan te nemen, 
dat juist daar waar het trouwgedrag het "modernst" is, het 
meest aan contraceptie wordt gedaan. 

Tabel 2.3 Correlatie tussen huwelijksvruchtbaarheid en nuptia
liteit, Groningen en Utrecht 1885-1960* 

Jaar 

1885 
1909 
1930 
1960 

Grond 
Correlatie 

0,19 
0,28 

- 0,11 
- 0,44 

.ngen 
Toevalskans 

0,17 
0,04 
0,46 
0,00 

Utre 
Correlatie 

0,05 
0,24 
0,03 
0,08 

¡cht 
Toevalskans 

0,73 
0,11 
0,85 
0,58 

* Pearsons correlatiecoëfficiënt. 

Ook de Utrechtse gemeenten zijn op het eerste meetmoment 
rechtsonder in de grafiek te vinden. De weinig compacte pun-
tenwolk duidt op vrij grote gemeentelijke verschillen. De cor
relatie tussen huwelijksvruchtbaarheid en nuptialiteit is wel
iswaar, net als in Groningen, positief, maar nu helemaal ver
waarloosbaar klein. Negen jaar na de eeuwwisseling is de pun-
tenwolk een klein beetje naar links opgerekt. Het positieve 
verband tussen nuptialiteit en fertiliteit is door het kleiner 
worden van de toevallige schommelingen in het relatief aantal 
wettige geboorten wat duidelijker geworden. Nog eens twee de
cennia later zijn de gemeentelijke verschillen in vruchtbaar
heid maximaal; iets meer dan de helft van de plaatsen is de 
150 pro mille markering gepasseerd. De huwelijksintensiteit is 
nog nauwelijks groter dan in 1885. De in de grafiek weergege
ven verschijnselen vertonen geen samenhang meer. Het verdwij
nen van de positieve correlatie kan, evenals in de andere pro
vincie, worden toegeschreven aan het steeds meer in zwang ra
ken van neomalthusiaanse praktijken. 

In 1960 is het beeld - althans wat betreft de fertiliteit 
- homogener geworden. Hoewel veel gemeenten zich al linksboven 
in de grafiek bevinden, is het verschil met de noordelijke 
provincie opvallend. Eigenlijk lijkt de Utrechtse puntenwolk 
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nog het meest op het Groningse scattergram van dertig jaar 
eerder. Het hoeft dan ook niet echt te verbazen, dat er ook op 
dit laatste meetmoment in de provincie Utrecht geen signifi
cante correlatie tussen de huwelijksintensiteit en het rela
tief aantal wettige geboorten bestaat. 

2.6 Gemeentelijke clusters 

In de voorgaande paragrafen is op een vrij impressionis
tische en min of meer toevallige wijze de regionale spreiding 
in huwelijksvruchtbaarheid en nuptialiteit aan de orde geko
men. Met behulp van de eerder gepresenteerde kaartjes kon ge
constateerd worden, dat sommige aan elkaar grenzende gemeenten 
op diverse meetmomenten ongeveer dezelfde reproduktiecijfers 
lieten zien. Erg nauwkeurig zijn dit soort waarnemingen na
tuurlijk niet, al was het alleen maar omdat de aan de kaartjes 
ten grondslag liggende klasse-indelingen de onderzoeker bij de 
interpretatie parten kunnen spelen. Belangrijker is echter, 
dat geen duidelijk criterium voorhanden is om vast te stellen 
of bijvoorbeeld de fertiliteit in plaatsen "ongeveer" gelijk 
is of niet. Om tegemoet te komen aan deze bezwaren, zal in dit 
deel expliciet getoetst worden of er clusters van gemeenten 
zijn, die steeds duidelijk van andere clusters onderscheiden 
kunnen worden wat betreft het niveau van fertiliteit en nupti
aliteit . 

Twee regionale indelingen worden beschouwd. Bij de eerste 
wordt uitgegaan van economische-geografische eenheden. Voor 
deze gemeentelijke groepering is gekozen omdat, zoals in het 
vorige hoofdstuk is betoogd, de economische omstandigheden be
palen of het hebben van veel kinderen nuttig is of niet en hoe 
groot de huwelijksmogelijkheden zijn. Verwacht mag daarom wor
den, dat binnen economisch homogene regio's de fertiliteit en 
nuptialiteit relatief weinig zullen variëren, daarentegen tus
sen die regio's des te meer. Aangenomen moet dan wel worden 
dat de relatie reproduktie - economie niet verstoord wordt 
door andere invloeden, zoals bijvoorbeeld de factor mentali
teit. 

Juist op deze factor heeft de tweede indeling betrekking, 
die beoogt de verschillen in regionale cultuur weer te geven. 
Homans zegt over dit fenomeen het volgende. Wanneer een bevol
king reeds generaties lang in een bepaald gebied woont en een 
gemeenschappelijke historie heeft, neigt zij er toe eigen re
gels en een eigen manier van leven te ontwikkelen. Bij zich 
wijzigende omstandigheden volgt waarschijnlijk wel een aanpas-
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sing van regels en gedrag, maar deze aanpassing zal haar wor
tels vinden in de gegroeide tradities.

57
 Vertaald naar het in 

deze studie onderzochte probleem betekent dit, dat verwacht 
mag worden dat al in de malthusiaanse fase de fertiliteits- en 
nuptialiteitsverschillen binnen regio's met een gemeenschappe
lijke cultuur relatief klein zullen zijn. Echter ook wanneer 
veranderende economische omstandigheden aanzetten tot gedrags
verandering, zal door het uniforme patroon van normen en waar
den de aanpassing van het gedrag op relatief homogene wijze 
geschieden. Daarentegen zullen de verschillen tussen de diver
se culturele eenheden zorgen voor een grote regionale diffe
rentiatie in vruchtbaarheid en nuptialiteit.

5Θ 

Volgens Cotts Watkins zal vooral in die gebieden een spe
cifieke cultuur gevonden worden die een lange politieke onaf
hankelijkheid hebben gekend of die wat betreft spraak of reli
gie duidelijk van aangrenzende regio's kunnen worden onder
scheiden.

59
 Hier worden daarom streeJctaaiverschillen ge

bruikt om eventuele culturele eenheden op het spoor te komen. 
Aangenomen wordt dat in een regio waar een eigen, gemeenschap
pelijke taal heeft kunnen ontstaan, mogelijkerwijs ook een 
stelsel van normen en waarden is gegroeid dat afwijkt van ver
gelijkbare stelsels in andere dialectgebieden. Als deze aanna
me juist is, dan mag verwacht worden dat de variatie in wetti
ge fertiliteit en huwelijksintensiteit binnen de diverse 
streektaaleenheden steeds aanzienlijk kleiner is dan er tus
sen. 

Alvorens nader in te gaan op de genoemde indelingen, moet 
opgemerkt worden, dat ook nog op andere wijze dan met behulp 
van dialecten geprobeerd is meer zicht te krijgen op de even
tuele verschillen in regionale cultuur. Daartoe zijn voor 1885 
de gemeenten, op grond van de kenmerken huwelijksvruchtbaar
heid en nuptialiteit, met behulp van clusteranalyse tot groe
pen samengevoegd. Vervolgens is variantie-analyse gebruikt om 

Homans, 'The explanation', 1969, aangehaald in Cotts 
Watkins, 'Regional patterns of nuptiality', 1986, 
328. 

Zie bijvoorbeeld Knodel en Van de Walle, 'Lessons 
from the past', 1986, 413. 

Cotts Watkins, 'Regional patterns of nuptiality', 
1986, 328. Zie in dit verband ook Lehning, 'The de
cline', 1984, 206; en Spagnoli, 'High fertility', 
1977, 300-304. 
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te onderzoeken of de gecreëerde indeling ook in latere jaren 
zinvol was. De redenering achter deze werkwijze luidde, dat de 
verschillen in reproduktief gedrag in de malthusiaanse fase 
zouden wijzen op verschillen in normen en waarden, op andere 
culturen dus. Verondersteld werd daarom, dat de gemeentegroe-
pen zich ook in een deel van de twintigste eeuw van elkaar 
zouden blijven onderscheiden wat betreft het huwelijks- en 
voortplantingspatroon. 

Een eerste aanwijzing dat de gevolgde redenering niet 
klopte, was dat, hoewel voor beide provincies in 1885 clusters 
konden worden vastgesteld, de gemeenten in die clusters lang 
niet allemaal aangrenzend waren.60 In dat geval kan natuur
lijk niet van regionale culturen gesproken worden. De belang
rijkste contra-indicatie was echter, dat in geen enkel peil
jaar na 1885 de verschillen in huwelijksvruchtbaarheid binnen 
de gemeentegroepen significant kleiner waren dan tussen de 
clusters.61 Zo er in de gebundelde plaatsen dus al ooit 
sprake was geweest van gemeenschappelijke normen en waarden, 
dan was daarvan in de twintigste eeuw niets meer te bespeuren. 

Bij de groepering van Nederlandse gemeenten tot econo-
misch-geografische eenheden is primair gelet op de homogeni
teit van de bestaansbronnen. De eerste indeling stamt uit 
1920. In dat jaar werden 42 regionale eenheden onderschei
den.62 De opstellers van deze indeling konden, door het 
ontbreken van gedetailleerde regionale gegevens, geen gebruik 
maken van objectieve indelingscriteria. Zij zijn daarom, zo 
meldt het CBS, uitgegaan van enkele algemene principes met 
betrekking tot de landschappelijke differentiatie van ons land 

Er bestaat overigens clusterprogrammatuur die alleen 
contigue gebieden en gemeenten samenvoegt. Zie Jan
sen, Vosselman, Een onderzoek naar de mogelijkheden 
voor een landbouwgebiedsindeling, 1983, т.п. 12. 

Wat betreft de nuptialiteit toonden de gemeentegroe
pen tot en met 1930 significante verschillen. Zeker 
voor Utrecht hoeft dit niet te verbazen, omdat daar 
tot dat jaar de huwelijksintensiteit niet veel ver
anderde. Echter ook in Groningen vonden de grootste 
veranderingen pas na 1930 plaats. 

CBS, Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 ja
nuari 1980, 1980, 4. 
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uit economisch- en fysisch-geografisch oogpunt. De provincie
grenzen werden in een aantal gevallen genegeerd.63 

In 1940 en 1947 werd het aantal groepen uitgebreid, eerst 
tot 54 en later tot 61. Daarbij werden enkele heterogeen sa
mengestelde gebieden gesplitst. Ook regio's die zich over 
meerdere provincies uitstrekten, werden opgedeeld. Bij een 
wijziging in 1950 nam het aantal eenheden toe tot 78. Een 
laatste, vrij ingrijpende, herziening vond plaats in 1960 en 
geschiedde in overleg met provinciale onderzoeksinstituten. 
Voortbouwend op de oudere indelingen, maar veranderingen niet 
schuwend, werden nu 12 9 regio's onderscheiden.64 Het is de
ze indeling die hier - zij het in enigszins aangepaste vorm -
gebruikt zal worden. 

Op zich zou het misschien juister geweest zijn steeds een 
andere, op het betreffende peiljaar toegespitste indeling te 
gebruiken. Het is immers niet zeker of de economische ver
schillen die in 1960 waargenomen konden worden, bijvoorbeeld 
ook al rond de eeuwwisseling bestonden. Zoals echter al werd 
aangegeven, is pas in 1920 voor het eerst geprobeerd econo
misch homogene regio's te onderscheiden. Een indeling voor 
1885 en 1909 is dus niet voorhanden. Daar komt nog bij, dat 
het niet onwaarschijnlijk is dat de in 1960 ontworpen regiona
lisering ook betekenis heeft voor vroegere jaren. Deze is im
mers niet in het luchtledige tot stand gekomen, maar na kriti
sche beschouwing en verfijning van de reeds bestaande cluste
ringen. Bovendien geldt dat bij het hanteren van één indeling 
vergelijking in de tijd beter kan geschieden. 

Groningen werd in 1960 in acht economisch-geografische 
gebieden verdeeld, namelijk: Groninger Hoogeland en Noordelijk 
Westerkwartier; Appingedam, Delfzijl; Groninger Oldambt; Gro
ninger Veenkoloniën; Groninger Zuidelijk Westerkwartier; Gro
ninger Centrale Weidestreek; Stad Groningen; Randgebied Stad 
Groningen. Vanwege de uitgevoerde samenvoegingen van gemeenten 
(paragraaf 2.2.) konden de twee laatst genoemde regio's hier 
niet onderscheiden worden. Zij zijn daarom gecombineerd tot 
"Groningen e.o.". Op kaart 2.17 zijn de economisch-geografi-
sche gebieden aangegeven. 

De provincie Utrecht werd bij de herziening van 1960 ge
splitst in zeven gemeentegroepen: Utrechtse Vallei en Eemge-
bied; Utrechtse Heuvelrug; Kromme Rijngebied; Jutphaas, Vrees
wijk, IJsselstein; Stad Utrecht; Vechtstreek en Plassengebied 

63 CBS, 'Herziene indeling', 1961, 205. 

64 Idem, 205-206. 
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KAART 2.17 
ECONOMISCH-GEOGRAFISCHE GEBIEDEN 

GRONINGEN 

I I HOOGELAND EN NRD WESTERKWAHT1ER 
ι ' APPINGEDAM, DELFZUL 
111111II OLDAMBT 
^ Ш Й VEENKOLONIËN 
I U I I I II ZUIDELIJK WESTERKWARTIER 
VHI/n CENTRALE WEIDESTREEK 
E S S 3 GRONINGEN E.O 

NIET OPGENOMEN IS DE GEMEENTE TERMUNTEN 
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in Utrecht; Utrechts Weidegebied. Ook nu moesten twee regio's 
worden samengevoegd. Het betreft Stad Utrecht en Jutphaas 
e.a., die gebundeld werden in "Utrecht e.o.". Bovendien kon 
niet voorkomen worden dat enkele gemeenten, die in een eerder 
stadium bij andere plaatsen zijn gevoegd, in een "verkeerd" 
economisch-geografisch gebied terecht kwamen. Dit lot trof 
Maarssen, Maartensdijk en Abcoude (kaart 2.18).65 

Zijn de onderscheiden economische regio's nu duidelijk 
verschillend van elkaar wat betreft het reproduktief gedrag 
van hun bewoners? Om deze vraag voor de provincie Groningen te 
beantwoorden, zijn in tabel 2.4 voor elk van de vier peiljaren 
de gemiddelde huwelijksvruchtbaarheid en nuptialiteit per eco
nomisch-geograf isch gebied weergegeven. Bovendien zijn de re
sultaten van variantie-analyses vermeld. Met dergelijke toet
sen kan onderzocht worden of de variatie in bijvoorbeeld fer-
tiliteit het grootst is tussen de gebieden of juist binnen de 
gebieden. Een F-ratio van meer dan één duidt in principe op 
grotere interregionale verschillen. De weergegeven toevalskans 
helpt bij het interpreteren van de gevonden ratio. Zij geeft 
aan hoe groot de kans is dat de F-waarde bij toeval van één 
afwijkt. 

Het blijkt, dat de Groningse economisch-geografische ge
bieden significant van elkaar verschillen wat betreft het re
produktief gedrag der ingezetenen. Voor de huwelijksvrucht
baarheid geldt dit vanaf 1909, voor de nuptialiteit zelfs voor 
alle jaren. De geconstateerde verschillen zijn een aanwijzing 
dat economische variabelen - immers de basis van de getoetste 
indeling - een belangrijke rol spelen bij de verklaring van de 
hier bestudeerde demografische verschijnselen. Het verband 
ligt echter niet eenvoudig, zoals blijkt bij nadere bestude
ring van de regionale verschillen in fertiliteit. Deze zijn, 
zeker tot 1930, niet consistent. Zo heeft de Centrale Weide
streek in 1909 de laagste huwelijksvruchtbaarheid; twintig 
jaar later staat de regio op een vierde plaats. Dergelijke 
verschillen gelden voor meer gebieden. Dat wil echter niet 
zeggen, dat er niet enige grote lijnen zijn aan te geven. Een 
relatief hoge fertiliteit is steeds te vinden in het Zuidelijk 
Westerkwartier, dat in I960 nog een sterk agrarische inslag 
heeft. Lage cijfers komen in de twintigste eeuw vooral voor in 

De naamsdelen "Groninger" en "Utrechts (e)" zullen in 
het vervolg alleen nog maar gebruikt worden indien 
de duidelijkheid zulks vereist. 
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Tabel 2.4 Huwelijksvruchtbaarheid, nuptialiteit en economisch 
geografische gebieden, Groningen 1885-1960 

Economisch- Gemiddelde Gemiddelde 
geografisch huwelijksvruchtbaarheid nuptialiteit 
gebied ======================= ====================== 

1885 1909 1930 I960 1885 1909 1930 1960 

Appingedam, 
Delfzijl 188 159 88 78 501 559 595 733 
Centrale 
Weidestreek 180 132 106 92 522 547 588 677 
Groningen e.o. 189 141 94 74 494 540 587 678 
Hoogeland 192 140 109 87 515 539 584 676 
Oldambt 193 152 97 61 549 585 622 710 
Veenkol. 191 183 117 76 530 567 595 707 
Zuidelijk 
Westerkwartier 187 183 134 98 524 571 586 670 

Alle gemeenten 190 153 108 80 525 558 595 691 

0,48 7,90 3,72 9,38 2,22 3,74 2,78 4,23 
F-ratio var. 
analyse 
Toevalskans 0,82 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,02 0,00 

het eveneens overwegend agrarische Oldambt en in de stad Gro
ningen e. o. 

Wat betreft de nuptialiteit is het beeld rustiger, zij 
het dat ook hier niet één bepaalde regio aangewezen kan wor
den, die constant voorop loopt. Wel geldt vrijwel steeds, dat 
de in het oosten van de provincie gelegen economisch-geografi-
sche gebieden (Oldambt, Veenkoloniën en Appingedam/Delfzijl) 
de hoogste huwelijkscijfers hebben. Opvallend zijn de verande
ringen in het Zuidelijk Westerkwartier. Tot en met 1909 is 
daar het promillage getrouwde vrouwen relatief groot. Na dat 
jaar stijgt de nuptialiteit weliswaar, maar minder sterk dan 
elders. Het gevolg is, dat de regio op het laatste meetmoment 
het laagste huwelijkscijfer in Groningen heeft. 

Zoals tabel 2.5 laat zien, is in Utrecht van significante 
regionale verschillen in trouwgedrag nauwelijks sprake. 
Slechts in 1930 is de variatie tussen de economisch-geografi-
sche gebieden duidelijk groter dan binnen die gebieden. Het is 
vooral het Kromme Rijngebied, dat in dat jaar afwijkt. Aldaar 
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is het promillage gehuwden zeer laag. In de andere jaren is de 
regionale differentiatie klein. Dat betekent dus, dat de nup-
tialiteit (mede) bepaald wordt door factoren, die geen rol 
gespeeld hebben bij het vaststellen van de economisch-geogra-
fische regio's, bijvoorbeeld mentale verschillen. Het opsporen 
van die factoren is een belangrijk doel van dit onderzoek. 

Bij het bestuderen van de differentiële vruchtbaarheid in 
Utrecht is de indeling naar bestaansmiddelen weer wel van be
lang. In alle peiljaren - uitgezonderd 1909 - zijn de ver
schillen binnen de gemeentegroepen duidelijk kleiner dan er 
tussen. Een hoge vruchtbaarheid komt over het algemeen voor in 
het Weide- en Kromme Rijngebied, de enige Utrechtse regio's 
die in I960 nog een sterk agrarische inslag hebben. De laagste 
cijfers worden vrijwel steeds aangetroffen in een stedelijk-
industriële streek, de Heuvelrug. Soortgelijke constateringen 
deed Engelen voor Nederlands-Limburg.66 

Tabel 2.5 Huwelijksvruchtbaarheid, nuptialiteit en economisch-
geografische gebieden, Utrecht 1885-1960 

Economisch- Gemiddelde Gemiddelde 
geografisch huwelijksvruchtbaarheid nuptialiteit 
gebied ======================= ====================== 

1885 1909 1930 1960 1885 1909 1930 1960 

Heuvelrug 210 173 102 90 519 511 523 608 
Kromme Rijn
gebied 200 191 163 149 506 502 490 627 
Utrecht e.o. 216 185 136 114 532 550 543 638 
Vallei, 
Eemgebied 180 174 151 120 501 523 565 638 
Vechtstreek, 
Plassengebied 215 169 127 116 528 496 544 657 
Weidegebied 226 186 174 146 521 492 540 617 

Alle gemeenten 212 181 146 127 518 504 529 625 

F-ratio var. 
analyse 
Toevalskans 

3,51 0,88 10,86 15,08 0,38 1,14 3,02 1,03 
0,01 0,50 0,00 0,00 0,86 0,35 0,02 0,41 

66 Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit, 1987, 91. 
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Concluderend kan gesteld worden, dat er in de twee hier 
onderzochte provincies wat betreft het reproduktief gedrag van 
hun inwoners over het algemeen meer verschil bestaat tussen de 
economisch-geografische gebieden dan er binnen. Dit is een 
duidelijke indicatie, dat de economische omstandigheden waarin 
mensen verkeren, doorwerken in hun fertiliteit en nuptiali-
teit. Om uitspraken te kunnen doen over de precieze vorm van 
de relatie is nader onderzoek nodig. Daarbij zal dan ook reke
ning gehouden moeten worden met de nu genegeerde factoren men
taliteit en zuigelingensterfte. Door het incalculeren van deze 
factoren, kan misschien ook verklaard worden, waarom in 
Utrecht slechts in één peiljaar een significante samenhang 
tussen huwelijksintensiteit en economische regio kon worden 
vastgesteld. 

Tot slot zal in deze paragraaf getoetst worden, of er een 
verband bestaat tussen dialect-eenheden enerzijds, en vrucht
baarheid en nuptialiteit anderzijds. Daarbij worden geen te
genstellingen verwacht zoals tussen de Vlamingen en de Wa
len.67 Daarvoor zijn de culturele verschillen in de onder
zochte provincies te klein. Bovendien wordt aangenomen, dat de 
betekenis van de historisch gegroeide taalgrenzen in de loop 
van de twintigste eeuw zal afnemen. Door de infrastrukturele, 
economische, politieke, en sociaal-culturele integratie van 
ons land worden immers de van oudsher bestaande regionale ver
schillen kleiner en komen de streektalen in de verdrukking.68 

De Groningse dialect-indeling is gebaseerd op het in 1923 
verschenen proefschrift van Schuringa. Daarin heeft deze ge
probeerd het aantal tongvallen in de noordelijke provincie 
vast te stellen.69 Als grondslag voor zijn onderzoek nam 
Schuringa materiaal over woorden en klankverschijnselen, dat 

Lesthaeghe, The decline of Belgian fertility, 1977, 
o.a. 226-227. 

Zie voor een aardige beschrijving van dit proces 
Knippenberg, De Pater, De eenwording van Nederland, 
1988; over dialecten gaan 169 e.v. 

Schuringa, Het dialect van de Veenkoloniën, 1923. 
Bij het kiezen van de dialect-indelingen is dankbaar 
gebruik gemaakt van de adviezen van de heer J.B. 
Berns van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam. 
Wat betreft de Groningse streektalen is ook nog de 
heer S. Reker van de Rijksuniversiteit Groningen 
geconsulteerd. 
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reeds in 1Θ95 door J. te Winkel was verzameld ten behoeve van 
de Atlas van Taalkaarten. Dat materiaal werd aangevuld met en 
getoetst aan meer recente dïalectproeven. Op grond van deze 
gegevens kwam Schuringa tot de conclusie dat er acht tongval
len in Groningen onderscheiden konden worden, te weten: West-
westerkwartiers, Oostwesterkwartiers, Hunsingoos, Fivelingoos, 
Goorechts, Veenkoloniaals, Oldambts en Westerwolds. Op een 
kaart met een gemeentelijke indeling werden de dialectgrenzen 
door hem weergegeven.70 Aan de hand van deze afbeelding zijn 
de Groningse gemeenten hier in dialect-groepen verdeeld (kaart 
2.19) .71 

Voor Utrecht is gebruik gemaakt van een door Daan opge
stelde kaart van Nederlandse streektalen.72 Naar eigen zeg
gen betreft het niet meer dan een globaal overzicht.73 Bij 
het ontwerpen van de kaart is uitgegaan van wat wordt aange
duid als "de empirische methode". In 1939 is aan de ongeveer 
1500 correspondenten van het Dialectenbureau van de Koninklij
ke Nederlandse Academie van Wetenschappen gevraagd in welke 
plaatsen in hun omgeving hetzelfde dialect werd gesproken. Aan 
de hand van de verkregen antwoorden is een streektaal-indeling 
gemaakt. Deze is dus gebaseerd op het bewustzijn van de spre
kers. Vervolgens is geprobeerd isofonen en isomorfen te vin
den, die de indeling van de correspondenten steunden. Indien 
dat niet lukte, is nagegaan wat daarvan de oorzaken konden 
zijn en heeft zonodig een bijstelling van de taalgrenzen 
plaatsgevonden.74 

70 

71 

72 

Deze kaart is ook opgenomen in Ter Laan, Nieuw Gro
ninger Woordenboek, 1929, alsmede in de tweede druk 
uit 1952. 

Wanneer een gemeente door een dialectgrens werd 
doorsneden, bepaalde de ligging van de kern bij wel
ke groep de plaats werd gevoegd. De indeling van 
Schuringa is overigens niet onomstreden. Zie bijv. 
Kuitert, 'Romantiek en realiteit', 1965. 

Als Blad X-2 opgenomen in de Atlas van Nederland, 
1963-1977. Zie voor een uitgebreide toelichting 
Daan, Blok, Van Randstad tot landrand, 1970. 

73 Idem, 10. 

74 Idem, 10 en 27 e.v. 
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KAART 2.19 
DIALECTEN 

GRONINGEN 

tZZ&b *W 

I I WESTEnwOLDS 
ι ι OLDAMBTS 
111111II FWEUNGOOS 

////Л HUNSINOOOS 
1111 I I II VEENKOLONIAALS 
ІЧЧ ЧЧ^ QOOHECHTS 

OOSTWESTEBKWARDERS 
WESTWESTERKWAFmEflS 

NIET OPGENOMEN IS DE GEMEENTE TERMUNTEN 
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KAART 2.20 
DIALECTEN 
UTRECHT 

ZUIDHOOANDS 
I I VELUWS 
V/WA ZUIDQELDERS 
I I I I I IH ZUroOOSTLTraECHTS 
I1IIII1J ZUIDWESTUTHECKTS 
C t i ^ a OOSTUrnECHTS 
^mS CENTRAALOTRECHTS 

NIET OPGENOMEN ZIJN DE GEMEENTEN RENSWOUOE. 
STOUTENBURG. VEENENDAAL EN WOUDENBERG 
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Daan ziet, wanneer ook met kleinere verschillen rekening 
gehouden wordt, zeven dialecten in Utrecht, namelijk Zuidgel
ders, Centraalutrechts, Oostutrechts, Veluws, Zuidhollands, 
Zuidoostutrechts en Zuidwestutrechts.

75
 Op kaart 2.20 is de 

geografische verspreiding van de onderscheiden streektalen 
weergegeven.

7б 

Tabel 2.6 Huwelijksvruchtbaarheid, nuptialiteit en dialecten, 
Groningen 1885-1960 

Dialect-

groep 

Fivelingoos 

Goorechts 

Hunsingoos 

Oldambts 

Oost-

Westerkwartiers 

Veenkoloniaals 

Westerwolds 

West-

Westerkwartiers 

Alle gemeenten 

huwel 

1885 

193 

187 

194 

196 

179 

186 

200 

180 

190 

Gemiddelde 

ijksvruchtbaarheid 

1909 

152 

136 

135 

151 

147 

169 

214 

174 

153 

1930 

101 

92 

110 

98 

112 

107 

141 

125 

108 

1960 

81 

72 

86 

60 

94 

70 

88 

100 

80 

1885 

533 

460 

500 

560 

535 

514 

553 

528 

525 

Gemiddelde 

nuptia 

1909 

562 

478 

534 

592 

557 

554 

603 

562 

558 

liteit 

1930 

602 

519 

582 

632 

590 

588 

605 

578 

595 

1960 

694 

607 

680 

713 

683 

706 

705 

660 

691 

F-ratio var. 

analyse * 1,90 7,17 2,84 9,93 6,17 6,53 5,63 3,04 
Toevalskans 0,10 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

* Variantie-analyses uitgevoerd zonder het Goorechts (zie 
tekst). 

In Groningen blijkt het reproduktief gedrag in vrijwel 
alle peiljaren significant meer te verschillen tussen de dia-

7 5
 Enkele namen zijn door schrijver dezes zelf gekozen. 

76 Probleem bij het maken van kaart 2.20 was dat Daan 
de dialectgrenzen niet weergeeft in combinatie met 
gemeentegrenzen. Daardoor was het soms moeilijk te 
bepalen tot welke dialectgroep een plaats behoort. 

107 



lect-eenheden dan binnen die groepen (tabel 2.6) . Deze consta
tering vormt een sterke aanwijzing, dat ook in de hier onder
zochte provincie de streekgebonden waarden en normen van in
vloed zijn op het huwelijks- en voortplantingspatroon. Verras
send is enigszins, dat dit ook in 1960 nog zou gelden. De re
gionale differentiatie van de fertiliteit is relatief gezien 
zelfs het grootst in dit jaar (F-waarde is bijna tien). De 
streekverschillen in nuptialiteit zijn echter duidelijk klei
ner dan in andere jaren. Men dient overigens goed voor ogen te 
houden, dat de hier gepresenteerde analyses nog geen absoluut 
bewijs zijn voor de invloed van de regionale cultuur op het 
reproduktief gedrag. Het is immers mogelijk, dat de verschil
len tussen de dialect-eenheden verdwijnen, wanneer gecorri
geerd wordt voor bijvoorbeeld de regionale economische varia
tie. In dat geval is de geconstateerde relatie maar schijn. 
Dat het idee van een "onechte" samenhang niet meteen te ver
werpen is, blijkt uit het feit dat de indeling in streektalen 
toch wel duidelijke overeenkomsten vertoont met die in econo-
misch-geografische gebieden. In het volgende hoofdstuk zal 
nader op deze materie worden ingegaan. 

Ook de huwelijksvruchtbaarheid in Utrecht laat in drie 
van de vier meetjaren significante verschillen zien tussen de 
onderscheiden dialectgroepen (tabel 2.7). Wel lijkt de relatie 
streektaal-fertiliteit wat zwakker te zijn dan in Groningen. 
Dat kan echter niet exact worden vastgesteld, omdat bij het 
uitvoeren van de variantie-analyses streektalen die maar in 
één gemeente werden gesproken, noodgedwongen buiten beschou
wing gelaten moesten worden. In de noordelijke provincie 
trof dit lot het Goorechts, in de andere het Zuidgelders en 
Veluws. Een minder sterke samenhang tussen dialect en vrucht
baarheid zou echter niet hoeven verbazen, omdat de streektaal
verschillen in Utrecht minder duidelijk zijn dan in Gronin
gen.78 

In dat geval kan de variatie binnen de dialectgroe
pen immers niet gemeten worden. 

Zie bijvoorbeeld Weijnen, Nederlandse dialectkunde, 
1966, т.п. 427-432 en 459-464. 
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Tabel 2.7 Huwelijksvruchtbaarheid, nuptialiteit en dialecten, 
Utrecht 1885-1960 

Dialect- Gemiddelde Gemiddelde 
groep huwelijksvruchtbaarheid nuptialiteit 

1885 1909 1930 I960 1885 1909 1930 1960 

Zuidgelders 
Centraalutrechts 
Oostutrechts 
Veluws 
Zuidhollands 
Zuidoostutrechts 
Zuidwestutrechts 

232 
207 
186 
193 
214 
221 
245 

189 
180 
175 
192 
179 
184 
187 

133 
144 
117 
180 
168 
124 
179 

93 
129 
101 
145 
141 
106 
150 

524 
517 
499 
572 
554 
524 
498 

565 
504 
507 
578 
512 
512 
472 

570 
515 
541 
611 
539 
529 
549 

685 
621 
618 
670 
635 
630 
618 

Alle gemeenten 212 181 146 127 518 504 529 625 

F-ratio var. 
analyse * 

Toevalskans 
7,71 
0,00 

0,16 
0,96 

3,15 
0,02 

3,57 
0,01 

1,40 
0,25 

0,94 
0,45 

1,27 
0,30 

0,14 
0,97 

* Variantie-analyses uitgevoerd zonder het Zuidgelders en Ve
luws (zie tekst) . 

In tegenstelling tot de variatie in fertiliteit, is de 
regionale differentiatie van de nuptialiteit in de centraal 
gelegen provincie relatief klein. In geen enkel jaar bestaat 
er een significant verband tussen tongval en trouwgedrag. Op 
twee momenten zijn de verschillen binnen de dialectgroepen 
zelfs groter dan er tussen. Ter herinnering zij vermeld, dat 
er ook slechts in één peiljaar een duidelijke relatie bestond 
tussen economisch-geografische gebieden en huwelijksintensi-
teit. Blijkbaar wordt het trouwpatroon in Utrecht dus (mede) 
bepaald door nog niet in ogenschouw genomen factoren. 

Ondanks het juist vermelde negatieve resultaat mag toch 
geconcludeerd worden, dat het zinvol lijkt dialecten te ge
bruiken om regionale verschillen in normen en waarden ten aan
zien van het reproduktief gedrag op te sporen. Vastgesteld 
moet echter nog worden, of de samenhang tussen tongval en het 
huwelijks- en voortplantingspatroon ook blijft bestaan als 
onder meer met de economische verschillen tussen de dialectge-
bieden rekening wordt gehouden. 
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2.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk is geprobeerd een duidelijk beeld te 
krijgen van de fertiliteitstransitie in Groningen en Utrecht. 
Geconstateerd is, dat de provincies als geheel al in de mal-
thusiaanse fase duidelijk van elkaar verschillen. De noorde
lijke eenheid wordt dan gekenmerkt door een relatief lage 
vruchtbaarheid en hoge nuptialiteit, terwijl voor het andere 
gebied het omgekeerde geldt. Gedurende het hele veranderings
proces blijven deze verschillen min of meer bestaan. In de 
provincies als geheel ligt het beginpunt van de fertiliteits
transitie rond de laatste eeuwwisseling, terwijl ook op ge
meentelijk niveau tot in ieder geval 1Θ90 van geboortenbeper-
king binnen het huwelijk nog nauwelijks sprake lijkt te zijn. 

De modernisering van de huwelijksvruchtbaarheid (gemeten 
als het aantal geboorten per 1000 gehuwde vrouwen) verloopt 
binnen de provincie Groningen slechts ten dele volgens het 
patroon van leidende en achterblijvende plaatsen. De gemiddel
de gemeentelijke fertiliteit daalt vanaf het eerste peiljaar. 
Deze afname gaat, zoals verwacht, eerst gepaard met een groei 
van de plaatselijke verschillen en later met een reductie in 
de variatie. De laatkomers (onder andere Marum, Onstwedde en 
Oude Pekela) bevinden zich vooral in het zuidwesten en -oosten 
van de provincie. Wat betreft de leidersgroep moest verrassen
derwijs geconstateerd worden, dat deze in de loop van de tijd 
van samenstelling verandert. 

De provincie Utrecht laat een wat ander beeld zien. Hoe
wel ook hier de vruchtbaarheid al na het eerste peiljaar gaat 
dalen, verloopt de afname trager dan in Groningen. De gemeen
telijke verschillen, die overigens relatief groot zijn, nemen 
nauwelijks toe in de beginfase van de transitie. Eigenlijk 
kan in deze provincie pas vanaf 1930 het concept van leiders 
en laatkomers gehanteerd worden. Lage vruchtbaarheidscijfers 
komen dan vooral voor in de gemeenten in het centrum van de 
bestuurlijke eenheid (in de stad Utrecht c.s. en op een deel 
van de Heuvelrug), hoge in de plaatsen ten zuiden en westen 
van de provinciale hoofdstad. 

De andere fertiliteitscomponent, het aandeel gehuwde 
vrouwen, toont in de provincie Groningen al vóór 1930 een 
vrij sterke stijging. Het zijn vooral de in het oosten gelegen 
gemeenten zoals Bellingwolde en Noordbroek, die als koplopers 
fungeren. In de andere provincie stijgt het promillage ge
trouwde vrouwen in deze periode nauwelijks. Dit geldt in het 
bijzonder voor een smalle strook ten oosten van de stad 
Utrecht c.s. Het is de ontwikkeling in het noordelijke onder-
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zoeksgebied, die er uit springt. Vrijwel overal in West-Europa 
zijn namelijk de veranderingen in de nuptialiteit tot 1930 
klein. 

Geheel conform de verwachtingen is de constatering, dat 
de groei van de huwelijksintensiteit in beide provincies het 
grootst is in het tijdvak 1930-1960. In Groningen zijn het 
nog steeds de plaatsen in het oosten die voorop lopen. Voor 
Utrecht is geen duidelijk leidende groep aan te wijzen. Door 
de latere modernisering van het trouwgedrag is aan het eind 
van de onderzoeksperiode de nuptialiteit in de centraal gele
gen provincie aanzienlijk kleiner dan in de noordelijke be
stuurlijke eenheid. 

In beide onderzoeksgebieden bestaat in 1885 nauwelijks 
een samenhang tussen vruchtbaarheid en promillage gehuwden. 
Vastgesteld is dat wanneer contraceptie maar weinig wordt toe
gepast, verwacht zou mogen worden dat in gemeenten met een 
relatief hoge nuptialiteit (en dus vaak een relatief lage hu
welijksleeftijd) , ook het aantal geboorten per 1000 vrouwen in 
de vruchtbare leeftijd wat hoger is dan elders. Het ontbreken 
van een dergelijk verband moet worden toegeschreven aan de 
toevallige variatie, die de natuurlijke, nog niet bewust gere
guleerde huwelijksvruchtbaarheid vertoont. Op het tweede meet
moment kon wel de verwachte relatie vastgesteld worden, met 
name in Groningen. De veranderde correlatie is een gevolg van 
het feit, dat door het enigszins in zwang raken van geboorten-
controle, de willekeurige schommelingen in de fertiliteit 
kleiner geworden zijn. Weer twintig jaar later - in 1930 
dus - bestaat er in beide provincies geen verband meer tussen 
huwelijksvruchtbaarheid en nuptialiteit, duidend op een verde
re groei van de gewoonte het kindertal op kunstmatige wijze te 
beperken. Op het laatste tijdstip van onderzoek is in Gronin
gen de situatie zo, dat in gemeenten waar veel getrouwd wordt, 
de huwelijksvruchtbaarheid het laagst is. Dit kan alleen maar 
verklaard worden door aan te nemen, dat in deze plaatsen con
traceptie het meest verspreid is. In de andere hier bestudeer
de provincie, Utrecht, is het reproduktief gedrag in I960 veel 
minder "modern". Per 1000 vrouwen van 15 jaar en ouder trouwen 
er 66 minder dan in de noordelijke provincie, terwijl de ge
middelde vruchtbaarheid 47 pro mille groter is. Er bestaat, 
net als in 1930, nog geen samenhang tussen de beide fertili-
teitscomponenten. 

In het laatste deel van dit hoofdstuk is onderzocht, of 
er bepaalde groepen van gemeenten waren, die wat betreft het 
huwelijks- en voortplantingspatroon van hun inwoners duidelijk 
onderscheiden konden worden van andere regio's. Daarmee bega-
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ven wij ons op het overgangsgebied tussen beschrijving en ana
lyse. Als eerste zijn de economisch-geografische gebieden on
der de loep genomen. Gebleken is, dat in beide provincies de 
verschillen in reproduktief gedrag binnen de economische clus
ters aanzienlijk kleiner zijn dan tussen de clusters. Een uit
zondering vormt het trouwgedrag in de provincie Utrecht, dat 
een grote intraregionale variatie vertoont. De gevonden ver
banden vormen een sterke aanwijzing, dat de economische om
standigheden van invloed zijn op de vruchtbaarheid en huwe-
lijksintensiteit. Hoe de relatie economie - reproduktie pre
cies ligt, kan echter pas bepaald worden wanneer ook de varia
tie in mentaliteit en zuigelingensterfte ingecalculeerd wordt. 
Als dit wordt gedaan, kan misschien ook verklaard worden waar
om in Utrecht de nuptialiteitsverschillen binnen economische 
eenheden zo groot zijn. 

De tweede gemeentelijke clustering, die is bestudeerd, 
heeft betrekking op dialecteenheden. Aangenomen is, dat een 
"eigen" taal een goede indicator vormt voor het bestaan van 
een specifieke regionale cultuur met afwijkende normen en 
waarden. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat het reproduktief 
gedrag binnen de Groningse dialect-eenheden in vrijwel alle 
peiljaren relatief homogeen is. Dit geldt ook voor de huwe
lijksvruchtbaarheid in de Utrechtse gemeentegroepen. Het 
trouwgedrag laat daar echter maar weinig intraregionale cohe
sie zien. Naar voren gekomen is ook, dat de geregistreerde 
samenhangen nog verder onderzocht moeten worden. De Groningse 
dialect-eenheden vertonen bijvoorbeeld op het eerste oog over
eenkomsten met de onderscheiden economisch-geografische gebie
den. Het is derhalve mogelijk, dat de relatie tussen streek
taal en voortplantingsgedrag wegvalt wanneer voor de regionale 
economische verschillen gecorrigeerd wordt. In het volgende 
hoofdstuk zal nader op deze materie worden ingegaan. 
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3. HET REPRODUKTIEF GEDRAG IN DE GEMEENTEN EN GEMEENTEGROE-
PEN: ANALYSE 

Het vorige hoofdstuk bevatte een beschrijving van de ont
wikkelingen in huwelijksvruchtbaarheid en nuptialiteit in de 
Groningse en Utrechtse gemeenten gedurende het tijdvak 1885-
1960. Hier zal geprobeerd worden de veranderingen in het re
produktief gedrag te verklaren. Uitgangspunt daarbij is het in 
paragraaf 1.5 weergegeven analysemodel met als hoofdcomponen
ten een tot geboortenbeperking en jonger huwen prikkelende 
economische modernisering, een mentaal filter dat de economi
sche prikkels in meerdere of mindere mate tegenhoudt, en de 
zuigelingensterfte. Dit model wordt enerzijds gebruikt om de 
gemeentelijke verschillen in reproduktief gedrag op de diverse 
meetmomenten (1885, 1909, 1930 en 1960) te verklaren, en an
derzijds voor de analyse van de differentiatie in de ontwikke
ling van dit gedrag. Laatstgenoemde analyse zal betrekking 
hebben op de tijdvakken 1885-1909, 1909-1930 en 1930-1960. 

Vóór het model kan worden toegepast, moeten eerst de 
daarin figurerende factoren geoperationaliseerd worden. Zoals 
al werd aangegeven zal, vanwege een gebrek aan bruikbaar bron
nenmateriaal, wat betreft de factoren economie en mentaliteit 
genoegen genomen moeten worden met vrij ruwe proxy's. In de 
eerstvolgende drie paragrafen zullen de gekozen maten worden 
geïntroduceerd en becommentarieerd. Nagegaan zal worden, welke 
waarden zij op de vier meetmomenten aannemen, en of er een 
samenhang bestaat tussen hun geografische spreiding en de in 
het vorige hoofdstuk onderscheiden streektaal-eenheden. Ook 
zal met behulp van enkelvoudige correlatieberekeningen onder
zocht worden, in hoeverre de gehanteerde proxy's geschikt zijn 
om niveau en ontwikkeling van het reproduktief gedrag te ver
klaren. In de vierde paragraaf vindt de eigenlijke toetsing 
van het model plaats. Er wordt een multivariate analyse uitge
voerd en besproken. Tevens wordt nagegaan, of de variatie in 
het reproduktief gedrag, die niet door de gekozen onafhanke
lijke variabelen "voorspeld" wordt, een duidelijk regionaal 
patroon vertoont, i.e. een verband met de dialectgebieden laat 
zien. Afgesloten wordt met een conclusie. 

3.1 Economie 

De relatie economie - reproduktief gedrag is, kort weer
gegeven, als volgt. In pre-industriële samenlevingen is het 
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boekhoudkundig nut van kinderen relatief groot. Dit geldt 
vooral wanneer de produktie (nog) binnen het huishouden plaats 
vindt. Kinderen kunnen dan namelijk gemakkelijk en al op zeer 
jonge leeftijd in het arbeidsproces worden ingeschakeld. Voor 
de wat oudere zoons en dochters zijn er ook mogelijkheden om 
via werkzaamheden buitenshuis het gezinsinkomen aan te vullen. 
In een dergelijke situatie is een hoge huwelijksvruchtbaarheid 
gewenst. 

Door de modernisering van de economie wordt het aantal 
thuiswerkende huishoudens sterk gereduceerd en vermindert het 
aantal banen voor jeugdigen. Het resultaat is dat de economi
sche baten van kinderen kleiner worden, hetgeen op zich al 
zorgt voor een push tot geboortenbeperking. Maar bovendien 
vergroot de juist genoemde modernisering de kans op opwaartse 
sociale mobiliteit voor mensen met een gedegen opleiding. Ou
ders reageren hierop met een toenemend streven naar "high qua
lity children", een streven dat alleen gerealiseerd kan worden 
bij een niet te groot nageslacht. 

Ook de nuptialiteit wordt door de economische veranderin
gen beïnvloed. Er vindt een groei plaats van de werkgelegen
heid in loondienst, waardoor een steeds grotere groep van de 
bevolking wat betreft haar bestaansmogelijkheden onafhankelijk 
wordt van een te erven familiebezit. Voor deze groep geldt dat 
het huwelijk niet uitgesteld hoeft te worden tot bijvoorbeeld 
het ouderlijk bedrijf vrijkomt, maar dat een echtelijke ver
bintenis aangegaan kan worden als door loonarbeid in het eigen 
onderhoud kan worden voorzien. Het resultaat van dit alles is 
een dalende gemiddelde huwelijksleeftijd en een stijgende hu
welijksfrequentie . 

De vraag is nu hoe de economische modernisering gemeten 
moet worden. In deze studie zal een tweetal indicatoren ge
bruikt worden: a. het aandeel van de mannelijke beroepsbevol
king dat in de agrarische sector werkt, en b. het percentage 
vrouwen dat actief is buiten de landbouw. Het resterende deel 
van deze paragraaf is gewijd aan een bespreking van de gekozen 
economische indicatoren. 

a. Het aandeel van de mannelijke beroepsbevolking in de agra
rische sector. Het gaat hier om één van de meest gebruikte 
moderniseringsmaten in de studies over de fertiliteitsdaling. 
Dat hoeft niet te verbazen. Zoals Coale immers in 1973 al con
stateerde is er, ondanks alle twijfels met betrekking tot on
derdelen van de demografische-transitietheorie, één generali
satie die niet ontkend kan worden. Die generalisatie houdt in, 
dat in traditionele, agrarisch-rurale samenlevingen de vrucht-
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baarheid een hoge waarde heeft, terwijl omgekeerd in moderne, 
industrieel-urbane landen het aantal geboorten per echtpaar 
laag is.1 Vandaar dat een verklaring voor de veranderingen 
in de fertiliteit veelvuldig gezocht is in het afnemen van de 
beroepsbevolking in de landbouw. 

Theoretisch gezien is echter niet van belang het kleiner 
worden van de primaire sector, maar het afnemend nut van kin
deren en in dat verband het minder vóórkomen van de familiale 
produktiewijze. Nu geldt dat een dergelijke produktiewijze 
domineert in de landbouw met zijn gezinsbedrijven. Derhalve 
mag verwacht worden, dat de omvang van de agrarische sector 
een redelijke indicatie biedt voor het boekhoudkundig nut van 
kinderen in een bepaalde samenleving. Maar een ideale maat is 
het percentage agrarisch actieven zeker niet. Zo wordt bij 
gebruik van de maat geen rekening gehouden met het feit dat 
een familiale produktiewijze ook in de nijverheid wordt aange
troffen. Om die reden hebben Lesthaeghe en Wilson in hun stu
die over de daling van de huwelijksvruchtbaarheid in een zes
tal Europese landen, indien mogelijk, als economische proxy 
het percentage van de beroepsbevolking in de landbouw én huis
industrie genomen. Zij laten ook zien, dat hun proxy een bete
re samenhang vertoont met de veranderingen in het kindertal 
per huwelijk dan de "traditionele" maat. Zo steeg in Zwitser
land de enkelvoudige correlatie tussen economie en fertili-
teitsontwikkeling door toevoeging van de huisindustriële wer
kers van -0,779 tot -0,893, in België van -0,759 tot -0,811, 
en in Duitsland van -0,676 tot -0,712.2 Het is dus duide
lijk, dat zowel op theoretische als praktische gronden de door 
Lesthaeghe en Wilson gehanteerde economische indicator bij de 
verklaring van de vruchtbaarheid de voorkeur verdient. In de 
Nederlandse beroepstellingen wordt echter geen onderscheid 
gemaakt tussen werkers in de huisnijverheid en overige indus
triële arbeiders. Daarom zal in deze studie toch gewoon de 
"traditionele" proxy gebruikt (moeten) worden. 

In principe laat het beschikbare bronnenmateriaal wel een 
andere verfijning toe. Er wordt in de beroepstellingen name
lijk niet alleen aangegeven hoeveel personen op een bepaald 
moment emplooi vonden in de agrarische sector, maar ook hoe
veel van die personen als zelfstandige werkzaam waren. Er kan 
dus een maat ontwikkeld worden, die aangeeft welk percentage 

Coale, 'The Demographic Transition', 1973, 64. 

Lesthaeghe, Wilson. 'Modes of production', 1986, 276 
en 281. 
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van de mannelijke beroepsbevolking als zelfstandige in de 
landbouw werkte. Ook deze proxy is theoretisch gezien beter 
dan de traditionele, omdat rekening gehouden wordt met het 
feit, dat een deel van de agrarische beroepsbevolking door 
loonarbeid buitenshuis in zijn onderhoud voorzag. Voor deze 
groep was de eenheid tussen wonen en werken doorbroken en was 
er dus geen sprake (meer) van een "family-economy". 

Hoewel de juist beschreven maat theoretisch dan misschien 
de betere mag zijn, in de praktijk levert zij problemen op. 
Deze problemen zijn een gevolg van het feit, dat gedurende de 
onderzochte periode het aandeel van de jeugdigen in de be
roepsbevolking terugloopt, een proces dat ook wel met de term 
"ontgroening" wordt aangeduid. Daardoor neemt, ceteris pari
bus, het percentage van de mannelijke actieve bevolking dat 
als zelfstandige in de primaire sector werkt, toe. Immers, 
onder de agrarisch-zelfstandigen bevinden zich maar weinig 
jongeren. Indien de juist genoemde toename voor elke gemeente 
ongeveer dezelfde waarde zou hebben, kan het vertekenend ef
fect ervan verwaarloosd worden. Dit hoeft echter niet het ge
val te zijn, omdat er plaatselijke verschillen in de ontgroe
ning van de beroepsbevolking kunnen bestaan. Of die verschil
len er wérkelijk zijn, kan met behulp van het beschikbare 
bronnenmateriaal niet worden vastgesteld. Informatie over de 
leeftijdsopbouw van de arbeidende bevolking ontbreekt namelijk 
op gemeentelijk niveau. Het is echter zeker niet uitgesloten, 
dat het genoemde proces plaatselijke variatie kent. Daarom is 
besloten toch de traditionele meetwijze te hanteren. Dat daar
bij - zoals trouwens vaak gebeurt - alleen gekeken wordt naar 
het percentage van de mannelijke beroepsbevolking dat in de 
landbouw werkt, heeft vooral te maken met het feit, dat de 
cijfers met betrekking tot de aantallen vrouwen die in de 
agrarische sector werken, schommelingen vertonen, die mede aan 
meetfouten moeten worden toegeschreven.3 

Hoe heeft het percentage landbouwers zich nu in de loop 
van de tijd ontwikkeld? Tabel 3.1 verschaft hierover enige 
informatie.4 In het eerste peiljaar is de economie in de 

13e Algemene volkstelling 31 mei 1960, deel IOC, 
1966, 13; Van Zanden, De economische ontwikkeling, 
1985, 67 e.v. 

De gegevens betreffende het aantal mannen in de 
agrarische sector (exclusief visserij en jacht) en 
de totale mannelijke beroepsbevolking zijn ontleend 
aan: Uitkomsten der beroepstelling ... 1889, 1892; 
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beide onderzochte provincies nog relatief traditioneel van 
karakter. Gemiddeld werkt meer dan vijftig procent van de man
nelijke beroepsbevolking in de landbouw. Wel zijn er grote 
plaatselijke verschillen, vooral in Utrecht. Tussen 1Θ89 en 
1909 wordt de agrarische sector gemiddeld maar weinig kleiner. 
De gemeentelijke variatie stijgt echter aanzienlijk in Gronin
gen in deze periode, en bereikt in 1909 een piek. In dat jaar 
is ook de differentiatie in het reproduktief gedrag in deze 
provincie het grootst, zoals in hoofdstuk 2 werd geconsta
teerd. Utrecht laat in het genoemde tijdvak vrijwel geen toe
name van de gemeentelijke spreiding zien. 

Ook in de periode tot 1930 vermindert in Groningen de 
relatieve werkgelegenheid in de landbouw maar langzaam. De 
plaatselijke variatie wordt weer kleiner, maar blijft groter 
dan in 1889. In Utrecht is in dit tijdvak de afname van het 
percentage mannen werkzaam in de agrarische sector aanzienlijk 
sterker. Deze afname gaat gepaard met een geringe vermindering 
van de gemeentelijke spreiding. 

Uitkomsten der beroepstelling ... 1909, 1912-1913; 
CBS, Gemeentelijke demografische documentatie, s.d. 
(voor 1930); 13e Algemene volkstelling 31 mei 1960, 
s.d. De volgende correcties zijn aangebracht. Op de 
eerste plaats is de groep "losse werklieden", die 
vooral in 1889 in een aantal plaatsen vrij groot was 
en in 1960 niet meer voorkwam, naar rato verdeeld 
over de mannen werkzaam in de agrarische sector en 
daarbuiten. Ten tweede zijn de ruim 600 schoenmakers 
die voor 't Zand in 1909 werden opgegeven, als land
bouwers geteld. Lieden met dat beroep zouden er vol
gens de bron niet geweest zijn. Omdat gewoonlijk de 
landbouwers na de schoenmakers werden vermeld is, 
mede na vergelijking met de opgaven in de andere 
teljarén, aangenomen dat het hier om een drukfout 
gaat. Tot slot: in 190 9 werden in de Utrechtse ge
meenten Hoenkoop en Polsbroek, vergeleken met 1889 
en 1930, zeer weinig zelfstandige agrariërs geregis
treerd. Ten opzichte van andere gemeenten werden 
echter zeer veel mannen genoteerd, die als zelfstan
dige werkzaam zouden zijn in wat genoemd wordt 
"Fabriekm. zuivelbereiding". Aangenomen is dat het 
hier eigenlijk om boeren gaat. Deze aanname leidt 
tot een veel consistenter verloop in de tijd van het 
percentage actieve mannen in de landbouw. 
Nadat voor alle gemeenten voor de diverse jaren het 
juist genoemde percentage was berekend, is op de in 
paragraaf 2.2 beschreven wijze gecorrigeerd voor 
invloeden van grenswijzigingen tussen plaatsen. 
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De grootste veranderingen doen zich voor na 1930. In bei
de provincies loopt na dit jaar de agrarische werkgelegenheid 
aanzienlijk terug. Vooral het aantal plaatsen waar een zeer 
groot deel van de actieve bevolking in de landbouw werkt, 
neemt sterk af. Zo zijn er in 1960 in Groningen geen gemeenten 
waar meer dan 60 procent van de mannelijke beroepsbevolking in 
de agrarische sector werkzaam is, terwijl in 1930 nog veertien 
van dergelijke plaatsen kunnen worden geteld. Voor Utrecht 
gelden vergelijkbare cijfers. Ondanks de grote veranderingen 
vertoont met name in de noordelijke provincie de economie op 
het laatste meetmoment nog relatief traditionele trekken. 

Tabel 3.1 Gemiddelde en spreiding van het percentage van de 
mannelijke beroepsbevolking dat in de agrarische 
sector werkzaam is, Groningen en Utrecht 1889-1960 

Provincie/jaar Rekenkundig 
gemiddelde 

Standaard
deviatie 

Minimale Maximale 
waarde waarde 

Groningen 

Utrecht 

1889 
1909 
1930 
1960 

1889 
1909 
1930 
1960 

54,2 
51,3 
47,2 
33,8 

52,0 
48,2 
39,8 
24,3 

16,8 
17,5 
17,1 
13,9 

21,0 
21,1 
20,8 
15,9 

8,5 
5,6 
4,8 
2,7 

8,8 
5,2 
4,0 
2,5 

79,9 
79,3 
68,3 
57,8 

95,0 
93,8 
88,5 
64,9 

Bron: zie noot 4, 

Alvorens globaal getest wordt of de hier behandelde proxy 
de verwachte invloed heeft op het reproduktief gedrag, wordt 
eerst nagegaan of het percentage agrarisch actieven in de di
verse dialectgebieden duidelijk verschillend is en blijft of 
niet. Een dergelijk onderzoek is vooral van belang om inzicht 
te verkrijgen in de eventuele interregionale economische vari
atie binnen een provincie en de ontwikkelingen daarin. Maar 
bovendien geldt, dat wanneer de spreiding in het percentage 
landbouwers een duidelijk geografisch, aan streektaal gekop
peld, patroon laat zien, dit een extra onderstreping vormt van 
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het belang van de in het vorige hoofdstuk geïntroduceerde re
gionaal-culturele indeling.5 

In Groningen bestaan steeds significante verschillen tus
sen de diverse dialectgebieden wat betreft het relatief aantal 
agrarisch actieven, zoals tabel 3.2 laat zien. Deze verschil
len veranderen in de loop van de tijd maar weinig van karak
ter. De werkgelegenheid in de agrarische sector is vrijwel 
steeds het grootst in de gebieden waar Westerkwartiers gespro
ken wordt. Opvallend lage waarden komen voor in de 
Veenkoloniën en Goorecht. Dit laatste is niet verwonderlijk, 
omdat deze regio gedomineerd wordt door de stad Groningen, die 
uiteraard maar weinig landbouwers telt. De stabiliteit van het 

Tabel 3.2 Groningen: percentage van de mannelijke beroeps
bevolking dat in de agrarische sector werkt (% land
bouwers) en dialectgebieden, 1889-1960 

Dialect Gemiddelde % landbouwers 
1889 1909 1930 1960 

Fivelingoos 
Goorechts 
Hunsingoos 
Oldambts 
Oostwesterkwartiers 
Veenkoloniaals 
Westerwolds 
Westwesterkwartiers 

Alle gemeenten 

F-ratio var.-analyse * 
Toevalskans 

55,9 
8,5 

58,3 
59,1 
63,2 
34,8 
50,1 
71,0 

54,2 

5,71 
0,00 

51,8 
5,6 

57,4 
54,7 
60,0 
31,1 
54,8 
66,0 

51,3 

4,99 
0,00 

45,7 
4,8 

54,3 
52,4 
54,7 
27,4 
47,7 
60,1 

47,2 

5,13 
0,00 

32,8 
2,7 

42,3 
36,5 
38,8 
18,7 
29,5 
37,9 

33,8 

4,37 
0,00 

* Variantie-analyses uitgevoerd zonder het Goorechts (zie pa
ragraaf 2.6) . 

Wel is het zo, dat bij een sterke samenhang tussen 
het percentage landbouwers en streektaal de kans 
groot is, dat het eerder vastgestelde verband tussen 
tongval en reproduktief gedrag tenminste gedeelte
lijk zal verdwijnen wanneer rekening gehouden wordt 
met de verschillen in het relatief aantal agrarisch 
actieven. In paragraaf 3.4 wordt hierop teruggeko
men. 
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regionale patroon blijkt ook bij berekening van de correlatie
coëfficiënt van Spearman. Deze bedraagt bij vergelijking van 
de rangordes in 1889 en 1909 0,88, terwijl tussen de gegevens 
uit 1909 en 1930 zelfs een samenhang van 0,98 bestaat. Voor de 
laatste twee peiljaren is de coëfficiënt 0,83. 

Ook in Utrecht zijn er significante en - vanaf 1909 -
vrij constante verschillen tussen de diverse tongvallen inzake 
het percentage landbouwers (tabel 3.3).6 De hoogste percen
tages komen sinds het juist genoemde jaar steeds voor in het 
noord- en zuidwesten van de provincie. Een kleine agrarische 
sector wordt aangetroffen in de gebieden waar Oostutrechts, 
Veluws of Zuidgelders gesproken wordt. De algemene conclusie 
kan derhalve luiden, dat in de beide hier onderzochte provin
cies het relatief aantal agrarisch actieven een duidelijke 
regionale, aan streektaal gekoppelde spreiding kent. 

Tabel 3.3 Utrecht: percentage van de mannelijke beroepsbevol
king dat in de agrarische sector werkt (% landbou
wers) en dialectgebieden, 1889-1960 

Dialect Gemiddelde % landbouwers 
1889 1909 1930 I960 

Zuidgelders 
Centraalutrechts 
Oostutrechts 
Veluws 
Zuidhollands 
Zuidoostutrechts 
Zuidwestutrechts 

Alle gemeenten 

F-ratio var.-analyse * 
Toevalskans 

54,9 
47,7 
47,7 
26,8 
45,6 
57,3 
76,2 

52,0 

2,85 
0,04 

43,2 
46,0 
39,5 
25,2 
46,7 
46,6 
70,9 

48,2 

2,22 
0,08 

27,5 
37,8 
21,9 
22,6 
45,9 
39,3 
64,4 

39,8 

3,95 
0,00 

9,8 
22,6 
12,0 
9,6 

29,0 
20,5 
46,6 

24,3 

5,48 
0,00 

* Variantie-analyses uitgevoerd zonder het Zuidgelders en Ve
luws (zie paragraaf 2.6). 

De coëfficiënt van Spearman tussen de rangordes in 
1889 en 1909 bedraagt slechts 0,58. Bij vergelijking 
van 1909 en 1930 heeft de maat een waarde van 0,96. 
Voor de jaren 1930/1960 is de correlatie 0,82. 
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Om een antwoord te vinden op de vraag of het percentage 
landbouwers het huwelijks- en voortplantingspatroon ook op de 
verwachte wijze beïnvloedt, zijn hier in eerste instantie en
kelvoudige correlatieberekeningen uitgevoerd. Daarbij is ener
zijds gekeken naar de samenhang tussen het percentage landbou
wers en het reproduktief gedrag op de diverse meetmomenten 
(statische analyse) . Anderzijds is nagegaan welk verband er 
bestaat tussen de economische ontwikkeling in een bepaald 
tijdvak en de veranderingen in huwelijksvruchtbaarheid en nup-
tialiteit in die periode (dynamische analyse). Zie tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Enkelvoudige correlaties tussen het percentage van 
de mannelijke beroepsbevolking dat in de agrarische 
sector werkt (% landbouwers) en huwelijksvrucht
baarheid c.q. nuptialiteit, Groningen en Utrecht 
1885-1960 * 

Jaar/ Groningen: % landbouwers 
periode** en 

Huwelijks- Nuptialiteit 
vruchtb. 

Utrecht: % landbouwers 
en 

Huwelijks- Nuptialiteit 
vruchtb. 

1885*** 0,04 0,30 
(0,76) (0,03) 

1909 -0,07 0,22 
(0,63) (0,11) 

1930 0,27 0,25 
(0,05) (0,07) 

I960 0,23 -0,19 
(0,10) (0,18) 

0,19 -0,07 
(0,20) (0,64) 

0,36 -0,13 
(0,02) (0,40) 

0,64 0,02 
(0,00) (0,89) 

0,68 0,04 
(0,00) (0,79) 

1885-1909 0,16 0,08 
(0,27) (0,55) 

1909-1930 -0,03 0,08 
(0,83) (0,55) 

1930-1960 0,22 0,30 
(0,11) (0,03) 

0,02 -0,19 
(0,88) (0,21) 

0,40 0,21 
(0,00) (0,16) 

0,04 -0,33 
(0,78) (0,03) 

* Tussen haakjes staan de toevalskansen vermeld. 
** De variabelen zijn gedynamiseerd door de waarde in het 
laatstgenoemde jaar te verminderen met de waarde in het 
eerste jaar. 
*** 1889 voor % landbouwers. 
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In het eerste peiljaar blijkt in geen van de beide onder
zochte provincies een duidelijke samenhang te bestaan tussen 
het percentage landbouwers en de fertiliteit. Vanaf 1909 in 
Utrecht en 1930 in Groningen is de relatie zoals verwacht. Dan 
geldt, dat in gemeenten waar veel mannen in de landbouw wer
ken, de huwelijksvruchtbaarheid hoge waarden heeft, terwijl in 
plaatsen met een kleine primaire sector het gemiddeld aantal 
geboorten per huwelijk laag is. In de noordelijke provincie 
blijft de correlatie zwak. In de andere bestuurlijke eenheid 
wordt zij daarentegen steeds sterker. Opvallend is, dat de 
dynamiek in de fertiliteit over het algemeen maar weinig sa
menhang vertoont met de economische ontwikkeling. Ook in Lim
burg moest een dergelijke constatering worden gedaan.7 

Wat betreft de nuptialiteit is de hypothese, dat een hoog 
percentage landbouwers samengaat met een relatief laag aantal 
getrouwden en dat in plaatsen waar de agrarische sector het 
sterkst inkrimpt, het aantal gehuwden het meest zal toenemen. 
Er wordt dus zowel statisch als dynamisch een negatief verband 
verwacht. De gegevens in tabel 3.4 roepen echter een ander 
beeld op. Bij vergelijking van de niveauverschillen blijkt er 
in Utrecht in geen enkel jaar een significante samenhang tus
sen nuptialiteit en het percentage landbouwers te bestaan, 
terwijl Groningen op drie van de vier meetmomenten een zwak 
positief in plaats van het verwachte negatieve verband laat 
zien. Dynamische analyse levert in beide provincies alleen 
betekenisvolle correlaties op voor de periode 1930-1960. De 
voor die periode geregistreerde samenhangen hebben echter een 
verschillend teken. 

Moet nu besloten worden het aandeel van de mannelijke 
beroepsbevolking dat in de agrarische sector werkt, niet als 
verklarende variabele te gebruiken bij de bestudering van de 
nuptialiteit? Dat lijkt niet verstandig. Het is immers heel 
goed mogelijk, dat andere factoren de relatie tussen het per
centage landbouwers en de huwelijksintensiteit verstoren. Pas 
bij multivariate analyse kan blijken of dit inderdaad het ge
val is. Daarom zal de zojuist genoemde economische indicator 
vooralsnog gehandhaafd worden. 

b. Het percentage vrouwen dat actief is buiten de landbouwsec
tor. De tweede proxy die gebruikt wordt om het boekhoudkundig 
nut van kinderen en de economische "ruimte" voor het stichten 
van nieuwe gezinnen te bepalen, heeft betrekking op de arbeid 

Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit, 1987, 
143. 
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van vrouwen. In het begin van de jaren zestig was de gangbare 
opvatting, dat vrouwenarbeid zondermeer samengaat met een lage 
huwelijksvruchtbaarheid.8 Dit verband zou het gevolg zijn 
van het feit dat wanneer vrouwen werken, er grotere inkomens-
offers gebracht moeten worden om kinderen te krijgen. In meer 
recente onderzoekingen zijn echter genuanceerdere denkbeelden 
ontwikkeld. Gewezen is onder andere op het feit, dat niet alle 
produktieve bezigheden van vrouwen in gelijke mate conflicte
ren met hun reproduktieve taken. Vooral de locatie van het 
werk is van belang gebleken. Zo kwam bij een onderzoek in Ita
lië naar voren, dat de fertiliteit positief correleerde met 
vrouwenarbeid in de landbouw. Bij die arbeid ging het vooral 
om op "family farms" meewerkende gezinsleden. De samenhang 
tussen vruchtbaarheid en het aantal in de industrie actieve 
vrouwen was echter negatief.9 Ook in Engeland bleek de loca
tie van het werk van belang te zijn.10 De communis opinio is 
nu, dat de "opportunity costs" voor het krijgen van kinderen 
laag zijn bij de op het gezinsbedrijf arbeidende vrouwen, 
daarentegen hoog voor degenen die buitenshuis in de produktie 
actief zijn.11 Bedacht moet overigens worden, dat de vrucht
baarheid van een echtpaar niet alleen bepaald wordt door het 
werk dat de vrouw op het moment van registratie verricht. Van 
invloed zijn ook het arbeidsverleden en de eventuele plannen 
voor betaald werk in de toekomst.12 

Wat betekent het bovenstaande nu voor de constructie van 
een aan vrouwenarbeid gerelateerde maat voor het nut van kin
deren? Allereerst, dat een onderscheid gemaakt zou moeten wor
den tussen het werk van gehuwde en ongehuwde vrouwen. Voor de 
twintigste-eeuwse peiljaren is de daarvoor benodigde informa
tie op gemeentelijk niveau echter niet beschikbaar. Daarom is 
een dergelijke splitsing achterwege gelaten. Een tweede punt 
is, dat de eventueel in het verleden verrichte en voor de toe
komst geplande arbeid mede in ogenschouw genomen zou moeten 
worden. Ook daarover verschaffen de diverse tellingen geen 
gegevens. Tot slot: gebleken is dat de locatie van het werk 

Standing, 'Women's work', 1983, 518-9. 

Andorka, Determinants of fertility, 1978, 174. 

Gittins, Fair sex, 1982, 187. 

Standing, 'Women's work', 1983, 520. 

Standing, 'Women's work', 1983, 525. 

θ 

9 

10 

11 

12 
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van belang is. Het is vooral de arbeid buitenshuis die op ge
spannen voet staat met kinderen krijgen. Bij voorkeur zouden 
dan ook alleen de elders verrichte produktieve activiteiten in 
beschouwing genomen moeten worden. Helaas geven de bronnen 
geen uitsluitsel over de werkplek. Omdat echter thuisarbeid 
vooral voorkomt in de landbouw, kan (en zal) de gewenste meet-
wijze benaderd worden door de in de agrarische sector werkzame 
vrouwen niet mee te tellen.

 1 Э
 Als "maat" wordt derhalve ge

bruikt het aantal buiten de landbouw arbeidende vrouwen, uit
gedrukt als percentage van het totaal aantal personen van die 
kunne. 

Op grond van de boven besproken literatuur mag aangenomen 
worden, dat de gekozen index voor vrouwenarbeid zowel in sta
tische als dynamische zin negatief correleert met de huwe
lijksvruchtbaarheid. Wat betreft de nuptialiteit zou een posi
tief verband verwacht mogen worden. Bij een relatief grote 
werkgelegenheid voor vrouwen buiten de landbouw is er, econo
misch gezien, immers meer "ruimte" om te trouwen. Deze samen
hang wordt echter verstoord door de sexe-ratio. Gebleken is 
namelijk dat dikwijls in gebieden of plaatsen waar veel niet-
agrarisch werk is voor vrouwen, relatief weinig mannen wonen. 
Daardoor is het moeilijker om een huwelijkspartner te vinden 
en zal de nuptialiteit dus relatief laag zijn.

14
 Ook in de 

hier onderzochte provincies bestaat er steeds een significant 
negatief verband tussen de sexe-ratio, die groter is naarmate 
er meer mannen zijn, en het percentage vrouwen dat buiten de 
landbouw werkt.

15
 Om die reden mag worden verondersteld, dat 

naarmate in een gemeente meer niet-agrarische werkgelegenheid 
is of komt voor vrouwen, er minder wordt getrouwd. 

Op die manier wordt ook het eerder gememoreerde pro
bleem van de onbetrouwbare registratie van de vrou
wenarbeid in de landbouw omzeild. 

Zie Lesthaeghe, The decline of Belgian fertility, 
1977, 81 e.v. en Engelen, Fertiliteit, arbeid menta
liteit, 1987, 129/130 en 143. 

Voor Groningen zijn de correlaties -0,53 (1889), 
-0,63 (1909), -0,50 (1930) en -0,26 (1960); voor 
Utrecht respectievelijk -0,33; -0,77; -0,68; en 
-0,64. 
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Alvorens te onderzoeken of de zojuist geformuleerde hypo
theses in overeenstemming zijn met de empirie, zal globaal 
weergegeven worden hoe de vrouwenarbeid buiten de landbouw 
zich in Utrecht en Groningen heeft ontwikkeld. Zie tabel 
3.5.16 

16 De gegevens over de grootte van de vrouwelijke be
volking zijn voor 1889 ontleend aan CBS, Statistiek 
van den loop der bevolking van Nederland over 1889 
en wat betreft de jaren 1909, 1930 en 1960 afkomstig 
uit de respectievelijke volkstellingen. Informatie 
met betrekking tot het aantal buiten de agrarische 
sector werkende vrouwen is gehaald uit de in noot 4 
genoemde bronnen. Een tweetal opmerkingen is op zijn 
plaats. Allereerst, dat voor de Utrechtse gemeenten 
Benschop, Hoenkoop en Polsbroek de beroepsgegevens 
uit 1909 zijn aangepast. In deze plaatsen werd in 
dat jaar maar een zeer klein deel van de vrouwen als 
zijnde werkzaam in de landbouw geteld. In Hoenkoop 
zou volgens opgave zelfs geen enkele vrouw in deze 
sector gewerkt hebben. Wel werden ten opzichte van 
andere gemeenten zeer veel vrouwen geregistreerd, 
die actief zouden zijn in de zuivelbereiding (waar
van meer dan de helft als zelfstandige). Aangenomen 
is dat het hier eigenlijk om op boerenbedrijven wer
kende vrouwen gaat. Door deze aanname wordt een in 
de tijd veel consistenter verloop van het percentage 
buiten de landbouw arbeidende vrouwen verkregen. De 
tweede opmerking heeft betrekking op I960. Bij de 
toen gehouden telling zijn, behalve bij de zelfstan
digen, alleen personen die 15 uur of meer per week 
werkten, tot de beroepsbevolking gerekend. Daardoor 
zal in dat jaar, vergeleken met de andere meetmomen
ten, het aantal actieve vrouwen wat onderschat zijn. 
Na voor alle plaatsen de hier besproken index voor 
vrouwenarbeid berekend te hebben, is weer gecorri
geerd voor gemeentegrenswijzigingen. Dit is op de in 
paragraaf 2.2 aangegeven wijze gedaan. 
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Tabel 3.5 Gemiddelde en spreiding van het percentage vrouwen 
dat buiten de agrarische sector werkzaam is, 
Groningen en Utrecht 1889-1960 

Provincie/jaar 

Groningen 

Utrecht 

1889 
1909 
1930 
I960 

1889 
1909 
1930 
1960 

Rekenkundig 
gemiddelde 

10,3 
11,4 
11,7 
12,3 

9,4 
9,7 

10,5 
13,4 

Standaard
deviatie 

2,8 
3,2 
3,1 
1,8 

3,7 

4,1 
5,3 
3,1 

Minimale 
waarde 

5,2 
5,4 
6,1 
9,3 

3,3 
3,2 
2,7 
7,2 

Maximale 
waarde 

17,5 
20,7 
22,3 
17,5 

19,7 
20,7 
21,5 
20,8 

Bron: zie noot 16. 

In de noordelijke provincie vindt een langzame maar ge
stage groei plaats van het percentage buiten de landbouw wer
kende vrouwen. Deze groei leidt in eerste instantie tot een 
toename van de gemeentelijke verschillen. Later wordt de dif
ferentiatie echter weer kleiner, vooral tussen 1930 en 1960. 
Ook in Utrecht gaan aanvankelijk maar zeer geleidelijk meer 
vrouwen niet-agrarisch werk verrichten. Dit verandert na 1930. 
Dan vindt een relatief grote stijging van de arbeidsparticipa
tie plaats. Deze komt daardoor op een hoger niveau te liggen 
dan in Groningen. De gemeentelijke variatie, die (weer) groter 
is dan in de noordelijke provincie, piekt in 1930. Het laagste 
niveau wordt in 1960 bereikt. 

De index voor vrouwenarbeid laat in Groningen een duide
lijk regionaal patroon zien (tabel 3.6). De uitkomsten van de 
uitgevoerde variantie-analyses tonen, dat in alle onderzoeks-
jaren de verschillen tussen de dialectgebieden wat betreft het 
percentage buiten de landbouw werkende vrouwen significant 
groter zijn dan er binnen. Bovendien geldt, vooral vanaf 1909, 
dat in bepaalde regio's de vrouwenarbeid steeds hoog is, en in 
andere laag. Dit blijkt onder andere bij berekening van Spear-
mans correlatiecoëfficiënt. Deze heeft bij vergelijking van de 
rangordes in 1889 en 1909 een waarde van 0,72. Wanneer 1909 en 
1930 naast elkaar gesteld worden, is de uitkomst 0,85. Onge
veer dezelfde coëfficiënt geldt bij berekening voor de jaren 
1930 en 1960. Weinig door vrouwen buiten de landbouw gewerkt 
wordt er doorgaans in Westerwolde en het Westerkwartier. De 
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arbeidsparticipatie is steeds het hoogst in Goorecht (met de 
stad Groningen), Hunsingo en de Veenkoloniën. 

Tabel 3.6 Groningen: percentage vrouwen dat buiten de agrari
sche sector werkt (% arbeidende vrouwen) en dia-
lectgebieden, 1889-1960 

Dialect 

Fivelingoos 
Goorechts 
Hunsingoos 
Oldambts 
Oostwesterkwartiers 
Veenkoloniaals 
Westerwolds 

Gemiddelde % 
1889 

10,0 
17,5 
11,4 
8,8 
11,2 
11,1 
7,4 

1909 

11,2 
20,7 
12,9 
11,5 
8,7 

11,9 
7,0 

arbeidende 
1930 

10,9 
22,3 
13,2 
10,7 
10,7 
13,4 
8,5 

vrouwen 
1960 

11,5 
17,5 
12,6 
12,5 
10,6 
13,8 
10,3 

2,97 
0,02 

3,42 
0,00 

5,70 
0,00 

5,10 
0,00 

Westwesterkwartiers 7,4 8,9 7,5 11,1 

Alle gemeenten 10,3 11,4 11,7 12,3 

F-ratio var.-analyse * 
Toevalskans 

* Variantie-analyses uitgevoerd zonder het Goorechts (zie pa
ragraaf 2.6). 

In Utrecht vertoont het het percentage niet-agrarisch 
werk verrichtende vrouwen op de eerste twee meetmomenten (nog) 
geen aan tongval gerelateerde geografische spreiding (tabel 
3.7). Binnen de diverse dialectgebieden zijn vrij grote ver
schillen tussen de gemeenten wat betreft de hier besproken 
economische variabele. In 1930 zijn die verschillen een stuk 
kleiner geworden en kan een significant verband tussen streek
taal en vrouwenarbeid worden vastgesteld. Die relatie verzwakt 
weer wat in de periode tot 1960. Dat neemt niet weg, dat het 
regionale patroon in dit tijdvak maar weinig verandert. De 
correlatiecoëfficiënt van Spearman tussen de rangordes in 1930 
en 1960 is namelijk sterk positief (+0,93). Weinig vrouwenar
beid buiten de landbouw wordt in deze jaren aangetroffen in de 
gebieden waar Veluws, Zuidhollands of Zuidwestutrechts gespro
ken wordt. Hoge waarden komen voor in de regio's waar het 
Oost- en Zuidoostutrechts overheerst. 
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Tabel 3.7 Utrecht: percentage vrouwen dat buiten de agrarische 
sector werkt (% arbeidende vrouwen) en dialectge-
bieden, 1889-1960 

Dialect Gemiddelde % arbeidende vrouwen 
1889 1909 1930 1960 

Zuidgelders 
Centraalutrechts 
Oostutrechts 
Veluws 
Zuidhollands 
Zuidoostutrechts 
Zuidwestutrechts 

Alle gemeenten 

F-ratio var.-analyse * 
Toevalskans 

6,6 
10,4 
10,4 
5,4 
6,6 
7,4 
9,2 

9,4 

1,55 
0,21 

8,5 
10,4 
11,7 
6,5 
8,7 

10,0 
6,7 

9,7 

1,30 
0,29 

12,4 
11,1 
14,3 
3,9 
8,9 

12,6 
5,3 

10,5 

2,86 
0,03 

13,5 
13,9 
15,0 
11,3 
12,1 
14,5 
10,9 

13,4 

2,01 
0,11 

* Variantie-analyses uitgevoerd zonder het Zuidgelders en Ve
luws (zie paragraaf 2.6) . 

Hoe ligt nu het verband tussen het percentage buiten de 
agrarische sector werkende vrouwen en het reproduktief gedrag? 
Tabel 3.8 verschaft enige informatie over deze kwestie. Sta
tisch gezien bestaat zowel in Utrecht als in Groningen de ver
wachte negatieve correlatie tussen vrouwenarbeid en huwelijks
vruchtbaarheid. Vanaf 1909 is de samenhang dusdanig groot, dat 
hij nauwelijks nog aan het toeval kan worden toegeschreven. 
Wel wordt de correlatie na 1930 duidelijk zwakker. Het gevolg 
is, dat op het laatste meetmoment in Groningen nog maar negen 
procent van de variatie in de fertiliteit verklaard kan worden 
aan de hand van de gemeentelijke verschillen in aantallen wer
kende vrouwen, terwijl dit percentage in 1930 ruim twintig 
bedraagt. In de andere provincie daalt de verklaringsgraad van 
57 naar 15 procent. Ook wanneer naar de ontwikkelingen in de 
tijd gekeken wordt, correleren de variabelen vrouwenarbeid en 
vruchtbaarheid, althans in Utrecht, negatief met elkaar. Een 
dergelijke samenhang, die conform de vooronderstellingen is, 
geeft aan dat naarmate in een gemeente de stijging van de ar
beidsparticipatie van vrouwen groter is, de fertiliteit meer 
daalt. In Groningen bestaat alleen in de periode 1930-1960 een 
significant verband tussen de veranderingen in de zojuist ge-
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noemde variabelen. De beïnvloeding is dan wel in de verwachte 
richting. 

Tabel 3.8 Enkelvoudige correlaties tussen het percentage 
vrouwen dat buiten de agrarische sector werkt (% 
arb. vrouwen) en huwelijksvruchtbaarheid c.q. 
nuptialiteit, Groningen en Utrecht 1885-1960 * 

Jaar/ Groningen: % arb.vrouwen Utrecht: % arb.vrouwen 
periode** en en 

Huwelijks- Nuptialiteit Huwelijks- Nuptialiteit 
vruchtb. vruchtb. 

1885*** -0,19 -0,47 
(0,17) (0,00) 

1909 -0,46 -0,63 
(0,00) (0,00) 

1930 -0,46 -0,37 
(0,00) (0,00) 

1960 -0,30 -0,16 
(0,03) (0,25) 

-0,02 -0,37 
(0,89) (0,01) 

-0,49 -0,37 
(0,00) (0,01) 

-0,76 -0,24 
(0,00) (0,11) 

-0,39 -0,51 
(0,00) (0,00) 

1885-1909 -0,19 -0,20 
(0,17) (0,15) 

1909-1930 0,00 -0,06 
(0,99) (0,70) 

1930-1960 -0,30 -0,35 
(0,03) (0,01) 

-0,29 0,02 
(0,05) (0,88) 

-0,30 -0,31 
(0,04) (0,04) 

-0,39 -0,01 
(0,00) (0,92) 

* Tussen haakjes staan de toevalskansen vermeld. 
** De variabelen zijn gedynamiseerd door de waarde in het 
laatstgenoemde jaar te verminderen met de waarde in het 
eerste jaar. 
*** 1889 voor % arb. vrouwen. 

Wat betreft het nuptialiteitsniveau kan geconstateerd 
worden dat dit, zoals werd verondersteld, eveneens een nega
tieve samenhang vertoont met het percentage buiten de landbouw 
werkende vrouwen. Dat betekent dus, dat als in een plaats, 
relatief gezien, meer vrouwen arbeid buitenshuis verrichten, 
er minder wordt getrouwd. In Groningen is de correlatie tot 
1909 vrij sterk. Daarna wordt deze echter steeds zwakker, om 
in 1960 een waarde te bereiken, die weinig betekenis meer 
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heeft. Utrecht daarentegen toont op het laatste meetmoment 
juist het sterkste verband. 

Opvallend is, dat in beide provincies maar in één periode 
- en dan ook nog een verschillende - de veranderingen in de 
vrouwenarbeid significant samenhangen met de wijzigingen in de 
huwelijksintensiteit. Wel heeft de correlatiecoëfficiënt dan 
het verwachte negatieve teken. Overigens zou het aandeel bui
tenshuis werkende vrouwen wel eens één van de factoren kunnen 
zijn, die ervoor gezorgd heeft dat bij de enkelvoudige corre
latieberekeningen geen of een "verkeerde" samenhang gevonden 
werd tussen de nuptialiteit en het percentage van de mannelij
ke beroepsbevolking dat in de landbouw werkt. In alle peilja
ren bestaat namelijk een negatief verband tussen deze beide 
economische variabelen. Dat betekent, dat in overwegend agra
rische plaatsen over het algemeen maar weinig vrouwen buitens
huis werken, hetgeen op zich, zoals juist geconstateerd werd, 
een positieve invloed op de huwelijksintensiteit heeft. Het is 
heel aannemelijk dat daardoor de te verwachten negatieve cor
relatie tussen de nuptialiteit en de omvang van de agrarische 
beroepsbevolking verstoord wordt. Bij de multivariate analyse 
zal op deze kwestie worden teruggekomen. 

3.2 Mentaliteit 

Economische veranderingen maken een wijziging van het 
reproduktief gedrag wenselijk. Vooral het verdwijnen van de 
"family-economy" is belangrijk. Daardoor wordt het nut van 
kinderen kleiner en stijgen de huwelijkskansen. Toch leidt een 
economische push niet automatisch tot een lagere fertiliteit 
en een hogere nuptialiteit. Een nieuw gedrag moet namelijk 
niet alleen voordelen bieden, maar ook acceptabel zijn. Alge
meen geformuleerd geldt, dat naarmate de mentaliteit conserva
tiever is, er een grotere weerstand tegen wijziging van het 
voortplantingspatroon zal zijn. In zo'η geval zal de econo
misch gewenste modernisering van de reproduktie dus langer 

uitblijven, danwei vertraagd verlopen. Bij een moderne, pro

gressieve mentaliteit geldt het omgekeerde. 

In diverse studies is het belang van de factor acceptatie 

aangetoond. Enkele voorbeelden mogen volstaan. Lesthaeghe en 

Wilson beargumenteren in hun eerder genoemde onderzoek, dat in 

katholieke regio's in een land, vanwege de houding van de ker

kelijke autoriteiten, meer verzet tegen geboortenbeperking 

verwacht mag worden en dientengevolge een zwakkere correlatie 

tussen economie en fertiliteit. Uit de door hen verzamelde 
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gegevens komt naar voren, dat dit inderdaad het geval is. In 
de protestantse delen van Zwitserland verklaart de door hun 
gekozen economische proxy 84 procent van de variatie in de 
ontwikkeling van de Ig tussen I860 en 1910. In de katholieke 
regio's bedraagt dit percentage slechts 73,3. Voor Duitsland 
zijn deze cijfers respectievelijk 60,2 en 19,5.17 In zijn 
boek over de veranderingen in het reproduktief gedrag in Bel
gië komt Lesthaeghe tot de conclusie, dat mentaliteit (gemeten 
als het percentage op niet-katholieke partijen uitgebrachte 
stemmen) 'emerges as the most powerful predictor of the ferti
lity decline'. Zo bleek er een zeer sterk positief verband te 
bestaan tussen het stemgedrag en de relatieve daling van de 
huwelijksvruchtbaarheid in de periode 1880-1910. In Vlaanderen 
was de betreffende correlatie 0,79, in Wallonië zelfs 0,89.18 

Ook in studies met betrekking tot Nederland kwam naar 
voren, dat de geestesgesteldheid van grote invloed was op het 
voortplantingspatroon. Engelen en Hillebrand lieten met behulp 
van een multivariate analyse zien, dat de niveauverschillen in 
Ig en Im tussen de provincies, ook wanneer de variatie in de 
economische factoren geneutraliseerd werd, sterk samenhingen 
met de variabele geloof (de gehanteerde mentaliteitsindica
tor) . In de provincies waar een groot deel van de bevolking 
behoorde tot de katholieke of gereformeerde kerk, was het re
produktief gedrag traditioneler. Op de diverse meetmomenten 
tussen 1889 en 1947 "verklaarde" de variabele geloof over het 
algemeen ruim zestig procent van de differentiatie in huwe
lijksvruchtbaarheid en nuptialiteit,19 Om de 'variërende in
vloed van motivatie bij nagenoeg dezelfde acceptatie' te me
ten, deed Engelen onderzoek in het vrijwel homogeen katholieke 
Limburg.20 Inderdaad bleek noch geloof noch stemgedrag hier 
invloed te hebben. Toch waren er mentale factoren werkzaam. Na 
rekening te hebben gehouden met allerlei verschillen tussen 
gemeenten, vooral op economisch terrein, vertoonde de huwe-

Lesthaeghe, Wilson, 'Modes of production', 1986, 
т.п. 288. De voor Nederland gepresenteerde correla
ties worden weinig betrouwbaar geacht. Zie voor de 
redenen paragraaf 1.2. 

Lesthaeghe, The decline of Belgian fertility, 1977, 
158, 229 e.v. 

Engelen, Hillebrand, 'Fertility and nuptiality', 
1986, 500. 

Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit, 1987, 29. 

17 

18 

19 

20 
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lijksvruchtbaarheid nog een duidelijk regionaal patroon, dat 
in de tijd maar weinig veranderde.21 Dit betekent, dat in 
sommige gebieden de economische push tot geboortenbeperking 
sterker gefilterd werd dan in andere. Anders gezegd: de menta
le weerstand tegen contraceptie verschilde per regio. 

Al met al hoeft aan het belang van de factor mentaliteit 
voor het begrijpen van de ontwikkelingen in het reproduktief 
gedrag niet meer getwijfeld te worden. Wel is nog de vraag, 
hoe deze factor te operationaliseren. Bedacht moet dan worden, 
dat het er in essentie om gaat vast te stellen in hoeverre 
mensen bereid zijn bewust het kindertal te beperken, want op 
jongere leeftijd trouwen is een minder ingrijpende gedragsver
andering. Immers, al in pre-industrieel West-Europa liet de 
huwelijksleeftijd, die struktureel hoog was, (kleine) schomme
lingen in de tijd zien, die onder andere samenhingen met het 
verloop van de economische conjunctuur. 

Wanneer men derhalve vooral de geneigdheid tot het aan
vaarden van contraceptie wil meten, ligt het voor de hand een 
mentaliteitsindicator te kiezen, die met religie te maken 
heeft. Vooral de katholieke en gereformeerde kerkelijke auto
riteiten hebben in Nederland geageerd tegen de toepassing van 
neomalthusiaanse methoden. Ook de hervormde leiders waren over 
het algemeen tot 1930 (de Lambeth-conferentie22 ) tegen ge
boortenbeperking binnen het huwelijk. Toch kregen leden van 
die kerk ook vóór die tijd al aantoonbaar minder kinderen dan 
katholieken en gereformeerden.23 Blijkbaar conformeerden zij 
zich in veel geringere mate aan de kerkelijke verboden met 
betrekking tot contraceptie. Als proxy voor mentaliteit zal 
daarom het aandeel katholieken en gereformeerden in de bevol
king genomen worden.24 

Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit, 1987, 
151-4. 

Op deze conferentie werd het officiële kerkelijke 
standpunt ten aanzien van contraceptie gewijzigd. 
Zie hierover onder andere Van Praag, Het bevolkings
vraagstuk, 1976, 4 9-50. 

Zie bijvoorbeeld Van Poppel, 'De differentiële 
vruchtbaarheid', 1974B, 336 en 345. 

De benodigde gegevens zijn ontleend aan: Uitkomsten 
der zevende tienjarige volkstelling, 1891; Uitkom
sten der negende tienjaarlijksche volkstelling, 
1910-1913; Volkstelling 31 december 1930, 1932-34; 
13e Algemene volkstelling 31 mei 1960, 1963-1972. 
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De hypotheses luiden dan, dat in gebieden of gemeenten 
waar een groot percentage van de populatie tot een van de zo
juist genoemde geloofsgroepen behoort, de huwelijksvruchtbaar
heid relatief hoog is. Verder wordt verwacht, dat in deze 
streken of plaatsen de regels en normen die het restrictieve 
huwelijksregime (mede) in stand houden25, het langst gehand
haafd zullen worden. Derhalve zal de nuptialiteit er laag 
zijn. De aangeduide verbanden zullen niet alleen gelden bij 
beschouwing van de niveauverschillen (statische analyse), maar 
ook wanneer naar de ontwikkeling in de tijd gekeken wordt. 

Een laatste controle is nog wel op zijn plaats. Lesthaeg-
he heeft in zijn studie over België immers duidelijk laten 
zien, dat (ook) voor katholieken geldt, dat niet al degenen 
die tot de kerk gerekend willen worden, zich daadwerkelijk aan 
alle kerkelijke regels en normen conformeren. Zo bleek rond de 
laatste eeuwwisseling nog maar een kleine groep gelovigen zich 
niet meer aan de paasverplichtingen te houden, terwijl toch 
bij de eerste verkiezingen met algemeen kiesrecht voor mannen 
soms al door aanzienlijke aantallen op non- en anti-religieuze 
partijen werd gestemd. Er bestond volstrekt geen lineair ver
band tussen deze twee mentaliteitsindicatoren. Lesthaeghes 
conclusie is, dat om de werkelijke geestesgesteldheid te me
ten, het beste naar het stemgedrag gekeken kan worden.26 

Gedachtig deze bevinding, is voor de Utrechtse en Gro
ningse gemeenten de samenhang onderzocht tussen enerzijds het 
aandeel katholieken en gereformeerden in de bevolking (de hier 

Opgemerkt zij, dat in de voor 1909 en 1930 geraad
pleegde bronnen het aantal gereformeerden in de di
verse plaatsen onderschat wordt. De leden van de 
(Oud) Gereformeerde Gemeenten zijn namelijk bij de 
gemeentelijke overzichten in deze bronnen, samen met 
andere geloofsgroepen, in een restcategorie onderge
bracht. Uitgaande van de gegevens in de volkstelling 
van 1947, mag verwacht worden, dat deze onderschat
ting vooral gevolgen heeft voor de plaatsen Ameron-
gen, Rhenen, en Ruwiel. Het feit dat in 1960 op ge
meentelijk niveau het aantal Oud-Katholieken niet 
meer kan worden vastgesteld, zal, gezien de kleine 
omvang van deze groep, nauwelijks verstorend werken. 
Het verzamelde materiaal is op de eerder beschreven 
wijze gecorrigeerd voor gemeentegrenswijzingen. 

25 Zie bijvoorbeeld Hofstee, Korte demografische ge
schiedenis, 1981, 16. 

26 Lesthaeghe, The decline of Belgian fertility, 1977, 
154-6. 
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gebruikte proxy voor mentaliteit) en anderzijds het percentage 
geldige stemmen dat werd uitgebracht op partijen die wat be
treft immateriële zaken behoudend waren. Omdat in Nederland 
pas in 1919 het algemeen kiesrecht voor mannen én vrouwen werd 
ingevoerd, is een dergelijk onderzoek slechts zinvol voor de 
latere peiljaren. Gekeken is naar de uitslagen van de Tweede 
Kamer-verkiezingen in 1933 en 1959. Voor het eerste jaar zijn 
als behoudend aangemerkt alle politieke groeperingen met uit
zondering van de Communistische Partij Holland, de Liberale 
Staatspartij "De Vrijheidsbond", de Revolutionair Socialisti
sche Partij, de Sociaal Democratische Arbeiderspartij, en de 
Vrijzinnig Democratische Bond; in 1959 alle partijen behalve 
de Communistische Partij Nederland, de Bruggroep, de Pacifis
tisch Socialistische Partij, de Partij van de Arbeid, en de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.27 

In Groningen bestaat rond 1930 een sterke, positieve cor
relatie tussen het stemgedrag en het aandeel katholieken en 
gereformeerden in de bevolking (r = 0,87). Op het laatste 
meetmoment is de samenhang gegroeid tot 0,93. Het lijkt er dus 
op, dat religie een goede indicator is voor mentaliteit. 
Utrecht laat echter een veel zwakker verband zien tussen ge
loof en politieke kleur. In het eerste jaar is de correlatie 
tussen beide proxy's daar 0,65, later 0,69. Bovendien geldt 
voor beide provincies, dat de veranderingen in het stemgedrag 
maar weinig samenhang vertonen met de veranderingen in de aan
tallen katholieken en gereformeerden. Er is dus genoeg reden, 
de hier gekozen mentaliteitsmaat met enige scepsis te bezien. 
Daarom zullen alle berekeningen, waar mogelijk, ook uitgevoerd 
worden met stemgedrag als proxy. Op die wijze kan goed bepaald 
worden, in hoeverre de onderzoeksresultaten beïnvloed worden 
door de operationalisering van de factor geestesgesteldheid. 

Tabel 3.9 laat zien welke waarden de twee mentaliteits
indicatoren op de diverse meetmomenten aannemen. Voor zover 
nagegaan kan worden, geldt steeds, met name in Utrecht, dat 
het aandeel behoudende stemmers groter is dan het percentage 
katholieken en gereformeerden in de bevolking. Dit betekent 
dat er nogal wat hervormden of mensen zonder kerkelijke ge
zindte zijn, die op een behoudende partij stemmen. Bij gebruik 

De gegevens over het stemgedrag zijn ontleend aan 
CBS, Statistisch overzicht van de verkiezingen 1933, 
1935, en CBS, Statistiek der verkiezingen 1959, 
1959. De cijfers zijn op de in paragraaf 2.2 aange
geven wijze gecorrigeerd voor grenswijzigingen tus
sen plaatsen. 
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van denominatie als indicator voor geestesgesteldheid, zal 
derhalve over het algemeen de mate van conservatisme, althans 
bij statische beschouwing, onderschat worden. 

Min of meer het omgekeerde doet zich voor, wanneer naar 
de veranderingen in de tijd gekeken wordt. Het aandeel katho
lieken en gereformeerden neemt in beide provincies enigszins 
toe tussen 1930 en 1960, hetgeen een meer behoudend worden van 
de mentaliteit suggereert. Het stemgedrag laat echter juist 
zien, dat de geestesgesteldheid minder conservatief wordt. 
Zowel in Groningen als in Utrecht daalt namelijk het percenta
ge op behoudende partijen uitgebrachte stemmen. Dit alles be
vestigt nog eens, dat het belangrijk is bij de analyse van het 
reproduktief gedrag als proxy voor mentaliteit niet alleen 
geloof te gebruiken, maar, ter controle, ook stemgedrag. 

Tabel 3.9 Gemiddelde en spreiding van het percentage 
katholieken en gereformeerden in de bevolking 
(geloof) en het percentage behoudend stemmenden 
(stemgedrag), Groningen en Utrecht 1889-1960 

Provincie/varia
bele/jaar 

Groningen 
-Geloof 

-Stemgedrag 

Utrecht 
-Geloof 

-Stemgedrag 

1889 
1909 
1930 
1960 

1933 
1959 

1889 
1909 
1930 
1960 

1933 
1959 

Rekenkundig 
gemiddelde 

25,4 
27,3 
29,3 
31,2 

49,4 
39,2 

47,2 
46,8 
47,4 
49,7 

84,1 
73,0 

Standaard
deviatie 

13,0 
15,4 
17,1 
18,6 

16,5 
18,4 

22,6 
20,6 
21,2 
19,3 

13,4 
17,0 

Minimale 
waarde 

2,0 
1/5 
1,7 
2,4 

13,8 
6,6 

2,3 
4,4 
4,0 
21,4 

57,3 
44,4 

Maximale 
waarde 

54,0 
56,4 
60,2 
69,6 

78,0 
70,7 

95,1 
94,9 
96,6 
91,6 

98,7 
95,1 

Bron: zie noot 24 en noot 27. 
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Tabel 3.10 Groningen: percentage katholieken en gereformeerden 
in de bevolking (geloof), percentage behoudend 
stemmenden (stemgedrag) en dialectgebieden, 
1889-1960 

Dialect Gemiddelde variabele Gemiddelde varia-
geloof bele stemgedrag 

1889 1909 1930 1960 1933 1959 

Fivelingoos 
Goorechts 
Hunsingoos 
Oldambts 
Oost-
westerkwartiers 

Veenkoloniaals 
Westerwolds 
West-
westerkwartiers 

Alle gemeenten 

24,6 
25,2 
36,2 
8,0 

30,7 
18,0 
31,0 

35,6 

25,4 

26,8 
25,7 
38,8 
8,2 

33,6 
18,0 
29,1 

44,3 

27,3 

28,5 
22,6 
41,5 
9,1 

39,0 
17,4 
29,1 

50,3 

29,3 

30,9 
25,2 
45,5 
9,6 

43,3 
16,4 
30,6 

50,5 

31,2 

54,5 
46,1 
56,1 
34,3 

54,2 
36,8 
59,0 

66,6 

49,4 

42,9 
33,1 
48,9 
19,9 

47,0 
24,6 
50,5 

59,7 

39,2 

F-ratio var. 
analyse * 

Toevalskans 
12,41 10,92 11,58 12,54 
0,00 0,00 0,00 0,00 

5,29 
0,00 

7,78 
0,00 

* Variantie-analyses uitgevoerd zonder het Goorechts (zie pa
ragraaf 2.6). 

Informatie over de regionale spreiding van de geselec
teerde mentaliteitsmaten is te vinden in de tabellen 3.10 en 
3.11. Voor Groningen geldt, dat er zeer duidelijke en in de 
tijd weinig veranderende verschillen tussen de dialectgebieden 
bestaan wat betreft het percentage katholieken en gereformeer
den in de bevolking.28 De hoogste waarden komen vrijwel 
steeds voor in het Westerkwartier en Hunsingo, de laagste in 
de Veenkoloniën en het Oldambt. Het regionale patroon is niet 
wezenlijk anders wanneer naar het stemgedrag gekeken wordt. De 
rangordes van de twee mentaliteitsmaten vertonen zowel in 
1930/33 als in 1959/60 een samenhang tussen de 0,85 en 0,90. 
Het meest opmerkelijke verschil is het, gezien de geloofsop-

De correlaties tussen de rangordes in de opeenvol
gende jaren zijn 0,93 of groter. 
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bouw, relatief grote aantal behoudend stemmenden in Westerwol-
de. 

Tabel 3.11 Utrecht: percentage katholieken en gereformeerden 
in de bevolking (geloof), percentage behoudend 
stemmenden (stemgedrag) en dialectgebieden, 
1889-1960 

Dialect Gemiddelde variabele 
geloof 

1889 1909 1930 1960 

Gemiddelde varia
bele stemgedrag 

1933 1959 

Zuidgelders 
Centraalutrechts 
Oostutrechts 
Veluws 
Zuidhollands 
Zuidoostutrechts 
Zuidwestutrechts 

Alle gemeenten 

F-ratio var. 
analyse * 

Toevalskans 

2,3 
50,7 
42,6 
95,1 
52,9 
22,3 
53,7 

47,2 

2,54 
0,06 

4,4 
50,1 
43,4 
94,9 
51,7 
24,2 
51,1 

46,8 

2,51 
0,06 

4,0 
51,0 
40,6 
96,6 
52,0 
25,8 
52,5 

47,4 

2,38 
0,07 

21,4 
52,4 
42,2 
91,6 
55,4 
33,5 
52,9 

49,7 

1,55 
0,21 

60,1 
85,8 
70,6 
98,7 
92,6 
75,3 
91,8 

84,1 

3,73 
0,01 

46,6 
74,3 
55,6 
92,5 
87,4 
61,9 
82,6 

73,0 

4,14 
0,01 

* Variantie-analyses uitgevoerd zonder het Zuidgelders en Ve
luws (zie paragraaf 2.6). 

Ook in Utrecht laten de proxy's voor geestesgesteldheid 
ongeveer dezelfde regionale, in de tijd constante, spreiding 
zien.29 In alle jaren is het beeld, ongeacht de meetwijze, dat 
de mentaliteit het meest "traditioneel" is in de gebieden waar 
Veluws, Zuidhollands of Zuidwestutrechts gesproken wordt, ter
wijl de meest progressieve attitude voorkomt in de regio's 
waar het Zuidgelders of (Zuid)Oostutrechts overheerst. Op twee 
punten zijn er duidelijke verschillen met de noordelijke pro
vincie. Allereerst blijkt uit de waarden van de F-ratio's, dat 
binnen de Utrechtse dialectgebieden de variatie in mentaliteit 

29 De rangordecorrelatie tussen stemgedrag en geloof 
bedraagt in 1930/33 0,93 en in 1959/60 0,96. De cor
relaties tussen de rangordes in de opeenvolgende 
peiljaren zijn 0,96 of groter. 
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aanzienlijk groter is dan in Groningen. Voor een enkel jaar is 
de spreiding zelfs zo groot, dat niet meer van een significant 
verband tussen streektaal en geestesgesteldheid kan worden 
gesproken. Het tweede punt is, dat terwijl in de noordelijke 
bestuurlijke eenheid steeds het verband tussen geloof en tong
val het sterkst is, dit in Utrecht geldt voor de relatie tus
sen stemgedrag en tongval. Of uit deze verschillen ook een 
andere voorspellende waarde van de mentaliteitsmaten voort
vloeit, is hier in eerste instantie met behulp van enkelvoudi
ge correlatieberekeningen onderzocht (tabellen 3.12 en 3.13). 

Tabel 3.12 Enkelvoudige correlaties tussen het percentage 
katholieken en gereformeerden in de bevolking 
(geloof) en huwelijksvruchtbaarheid c.q. 
nuptialiteit, Groningen en Utrecht 1885-1960* 

Jaar/ Groningen: geloof 
periode** en 

Huwelijks- Nuptialiteit 
vruchtb. 

Utrecht: geloof 
en 

Huwelijks- Nuptialiteit 
vruchtb. 

1885*** -0,01 -0,26 
(0,94) (0,06) 

1909 -0,08 -0,40 
(0,56) (0,00) 

1930 0,39 -0,53 
(0,00) (0,00) 

1960 0,75 -0,67 
(0,00) (0,00) 

-0,18 -0,13 
(0,21) (0,37) 

0,25 -0,05 
(0,09) (0,76) 

0,65 -0,18 
(0,00) (0,24) 

0,71 -0,17 
(0,00) (0,27) 

1885-1909 0,05 -0,15 
(0,71) (0,27) 

1909-1930 0,32 -0,01 
(0,02) (0,94) 

1930-1960 0,37 -0,21 
(0,01) (0,13) 

-0,05 0,08 
(0,71) (0,56) 

0,12 0,14 
(0,44) (0,35) 

0,12 0,05 
(0,42) (0,73) 

* Tussen haakjes staan de toevalskansen vermeld. 
** De variabelen zijn gedynamiseerd door de waarde in het 
laatstgenoemde jaar te verminderen met de waarde in het 
eerste jaar. 
*** 1889 voor de variabele geloof. 
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Tabel 3.13 Enkelvoudige correlaties tussen het percentage be
houdend stemmenden (stemgedrag) en huwelijksvrucht
baarheid c.q. nuptialiteit, Groningen en Utrecht 
1930-1960* 

Jaar/ Groningen: stemgedrag Utrecht: stemgedrag 
periode** en en 

Huwelijks- Nuptialiteit Huwelijks- Nuptialiteit 
vruchtb. vruchtb. 

1930 0,49 -0,39 0,76 -0,02 
(0,00) (0,00) (0,00) (0,91) 

1960 0,75 -0,65 0,85 0,03 
(0,00) (0,00) (0,00) (0,85) 

1930-1960 0,18 0,01 -0,27 -0,07 
(0,21) (0,97) (0,07) (0,63) 

* Tussen haakjes staan de toevalskansen vermeld; de peiljaren 
voor de variabele stemgedrag zijn 1933 en 1959. 
** De variabelen zijn gedynamiseerd door de waarde in het 
laatstgenoemde jaar te verminderen met de waarde in het 
eerste jaar. 

Noch in 1885 noch in 1909 bestaat in de bestudeerde pro
vincies een statistisch significant verband tussen geloof en 
het niveau van de vruchtbaarheid. Een dergelijke samenhang 
wordt pas vanaf 1930 aangetroffen. Er geldt dan, zoals ook 
werd verondersteld, dat in gemeenten met veel katholieken en 
gereformeerden de fertiliteit het hoogst is. Met stemgedrag 
als proxy voor geestesgesteldheid is deze relatie niet wezen
lijk anders, maar over het algemeen wel sterker. 

Dynamisch beschouwd is de samenhang tussen mentaliteit en 
kindertal diffuser. Significante correlaties komen in Gronin
gen bij een dergelijk perspectief alleen voor na 1909 en met 
religie als mentaliteitsmaat. De beïnvloeding is zoals werd 
verwacht. De berekende coëfficiënten geven aan, dat in de 
plaatsen waar het aantal mensen met een "traditioneel" geloof 
het sterkst afneemt, de fertiliteit het meest daalt. In 
Utrecht bestaat juist alleen een noemenswaardig, zij het zeer 
zwak verband, wanneer naar de ontwikkelingen in het stemgedrag 
gekeken wordt. De samenhang is echter vreemd. Er zou gelden, 
dat naarmate het percentage conservatieve stemmen sterker af
neemt, de vruchtbaarheid minder daalt. Dat is in strijd met de 
eerdere bevindingen en de theorie. Waarschijnlijk wordt de 
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relatie door een derde, hier niet in ogenschouw genomen factor 
verstoord. Dit zal dan bij de multivariate analyse moeten 
blijken. 

Wat betreft de nuptialiteit kan worden geconstateerd, dat 
deze in de centraal gelegen provincie nauwelijks door de gees
tesgesteldheid lijkt te worden beïnvloed. Dit geldt bij stati
sche zowel als dynamische analyse en ongeacht de gehanteerde 
mentaliteitsmaat. Ook in Groningen bestaat vrijwel geen samen
hang tussen de veranderingen in het aandeel katholieken en 
gereformeerden c.q. het percentage behoudend stemmenden, en 
de toename van de huwelijksintensiteit. Wel is er een duide
lijk verband tussen de mentaliteitsverschillen op een bepaald 
moment en het niveau van de nuptialiteit. In de gemeenten waar 
veel "behoudende" mensen wonen, wordt het minst getrouwd. Dit 
is conform de eerder geformuleerde hypothese. De relatie wordt 
in de loop van de tijd steeds sterker. In tegenstelling tot 
bij de huwelijksvruchtbaarheid, heeft hier de proxy geloof de 
grootste voorspellende kracht. 

3.3 Zuigelingensterfte 

In de diverse theorieën over de veranderingen in het re-
produktief gedrag wordt een belangrijke rol toegekend aan de 
factor mortaliteit.30 Wat betreft de huwelijksvruchtbaarheid 
wordt algemeen aangenomen, dat ouders niet kiezen voor een 
bepaald aantal geboorten, maar voor een bepaalde gezinsgroot
te.31 Dientengevolge zal bij een dalende zuigelingensterfte 
de nataliteit waarschijnlijk worden beperkt. Echter zelfs wan
neer dit niet gebeurt, mag een positief verband verwacht wor
den tussen mortaliteit en fertiliteit, althans in samenlevin
gen waarin borstvoeding gegeven wordt. Zoals eerder reeds werd 
aangegeven, wordt door het zogen van kinderen de post-partum 
steriliteit met gemiddeld ongeveer tien maanden verlengd. Wan
neer een zuigeling overlijdt, wordt natuurlijk de borstvoeding 
beëindigd en komt de fecunditeit sneller op het oude niveau. 
Derhalve is in gebieden met een hoge sterfte onder pasgebore
nen de periode van onvruchtbaarheid na de bevalling gemiddeld 

Zie bijvoorbeeld Wrigley, 'Fertility strategy', 
197Θ, т.п. 152, en F. van de Walle, 'Infant mortali
ty', 1986, 201. 

Bulatao, 'A framework for the study of fertility 
determinants', 1983, 3. 
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korter en dus de totale fertiliteit groter. Omgekeerd geldt, 
dat een afname van de mortaliteit automatisch zal leiden tot 
een vermindering van het aantal geboorten. 

Ook de nuptialiteit wordt volgens de gangbare opvattingen 
positief beïnvloed door de (zuigelingen)sterfte .32 De redene
ring is, dat wanneer een relatief groot deel van de populatie 
op jeugdige leeftijd overlijdt, er voor de overlevenden meer 
bestaansmogelijkheden en dus kansen om te trouwen zijn. Wrig-
ley schetst zelfs situaties waarin jong en veel huwen noodza-
kelijk was om een afname van de bevolking te voorkomen.33 

Het aangegeven verband is echter zeer gevoelig voor "versto
rende" invloeden van andere factoren. Dat blijkt onmiddellijk 
wanneer naar de ontwikkeling in de tijd gekeken wordt. In dy
namische termen luidt volgens de literatuur de samenhang, dat 
een daling van de mortaliteit leidt tot een vermindering van 
de huwelijksintensiteit. Dit nu lijkt vreemd. Zoals bekend is 
in de afgelopen eeuw de zuigelingensterfte inderdaad afgeno
men, maar de nuptialiteit juist gestegen. De verklaring is, 
dat economische veranderingen voor een dusdanige groei van de 
werkgelegenheid hebben gezorgd dat, ondanks de dalende morta
liteit, het aantal huwelijken kon toenemen. Vooral bij het 
beschouwen van enkelvoudige correlaties zal met deze "versto
ringen" rekening gehouden moeten worden. 

Ten einde een toetsing van de geschetste theoretische 
verbanden mogelijk te maken, is voor de Utrechtse en Groningse 
gemeenten de zuigelingensterfte rond de jaren 1885, 1909, 1930 
en 1960 berekend. De variabele werd gedefinieerd als het aan
tal sterfgevallen beneden de één jaar in een bepaald tijdsbe
stek, per 100 levendgeborenen. Om het effect van uitschieters 
te beperken, is telkens een periode van vier à vijf jaar geno
men.34 Tabel 3.14 verschaft enige informatie over de ontwik-

Zie onder andere F. van de Walle, 'Infant mortali
ty', 1986, 204 en 223. 

Wrigley, 'Fertility strategy', 1978, 143. 

De jaren waarover de zuigelingensterfte is berekend, 
zijn 1885 t/m 1889, 1909 t/m 1913, 1927 t/m 1930 en 
1956 t/m 1960. Voor de eerste periode is het aantal 
overledenen jonger dan één jaar ontleend aan Vijfja
rig overzicht van de sterfte ... gedurende 1885-
1890, 18 92. Het aantal levend aangegevenen komt wat 
betreft Utrecht uit Verslag over den toestand der 
provincie Utrecht in . . . (1885 t/m 1889), en wat 
betreft Groningen uit CBS, Statistiek van den loop 
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keling van de mortaliteit onder pasgeborenen in de twee onder
zochte provincies. 

Tabel 3.14 Gemiddelde en spreiding van de zuigelingensterfte*, 
Groningen en Utrecht 1885-1960 

Provincie/jaar 

Groningen 

Utrecht 

1885 
1909 
1930 
1960 

1885 
1909 
1930 
1960 

Rekenkundig 
gemiddelde 

11,5 
8,7 
5,1 
1,9 

21,6 
11,4 
5,1 
2,0 

Standaard
deviatie 

1,8 
2,5 
1,7 
0,9 

6,9 
3,7 
2,3 
1,0 

Minimale 
waarde 

7,1 
3,9 
2,2 
0,0 

11,5 
4,9 
0,0 
0,0 

Maximale 
waarde 

15,3 
15,9 
9,5 
4,9 

39,6 
23,1 
11,2 
4,8 

* Uitgedrukt in procenten van het aantal levendgeborenen. 
Bron: zie noot 34. 

Op het eerste meetmoment is de zuigelingensterfte in Gro
ningen maar half zo groot als in Utrecht. Ook vergeleken met 
Nederland als geheel, waar rond 1885 van elke 100 geborenen er 

der bevolking van Nederland over ... (1885 t/m 
1889) . De gegevens over de jaren 1909-1913 zijn 
overgenomen uit CBS, Statistiek van de sterfte ... 
over het jaar 1918, 1919. Latere jaargangen van de 
juistgenoemde statistiek zijn gebruikt om het aantal 
in de periode 1927 tot en met 1930 gestorven zuige
lingen vast te stellen. Het aantal levendgeborenen 
is voor deze jaren ontleend aan CBS, Statistiek van 
den loop der bevolking van Nederland. Voor de laat
ste periode is vrijwel alle benodigde informatie 
gehaald uit CBS, Bevolking der gemeenten van Neder
land op 1 januari 1962, 1962. Omdat in deze bron 
uitgegaan wordt van de toestand op 1 januari 1962, 
zijn er geen aparte gegevens over de per die datum 
samengevoegde gemeenten Schalkwijk, Tuil en 't Waal, 
en Houten. Voor deze plaatsen is daarom gebruik ge
maakt van CBS, Gegevens per gemeente betreffende de 
loop der bevolking in het jaar . . . (1956 t/m 1960) . 
De sterftecijfers zijn gecorrigeerd voor de effecten 
van grenswijzigingen tussen plaatsen. 
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18 overlijden vóór het bereiken van het eerste levensjaar35, 
hebben de zeer jeugdigen daar aanzienlijk grotere overlevings
kansen. In de periode tot 1909 daalt vooral in de centraal 
gelegen bestuurlijke eenheid de sterfte fors. Daardoor wordt 
een groot deel van de achterstand op Groningen ingelopen. He
lemaal verdwijnen doet deze echter pas in de loop van de twin
tigste eeuw. De vermindering van de mortaliteit onder pasgebo
renen gaat in de noordelijke provincie in eerste instantie 
gepaard met een stijging van de gemeentelijke variatie. Een 
daling zet pas na 1909 in. In het andere onderzoeksgebied is 
er sprake van een continu afnemen van de plaatselijke ver
schillen. 

De zuigelingensterfte laat in Groningen maar in twee van 
de vier peiljaren een aan tongval gerelateerd geografisch pa
troon zien (tabel 3.15). Op beide momenten - 1909 en 1960 - is 
de mortaliteit onder de allerkleinsten het hoogst in het Old-
ambt, de Veenkoloniën en Westerwolde. Lage waarden komen voor 
in Goorecht (met de stad Groningen) en het oosten van het Wes-

Tabel 3.15 Groningen: zuigelingensterfte en dialectgebieden, 
1885-1960 

Dialect Gemiddelde zuigelingensterfte 
1885 1909 1930 1960 

Fivelingoos 
Goorechts 
Hunsingoos 
Oldambts 
Oostwesterkwartiers 
Veenkoloniaals 
Westerwolds 
Westwesterkwartiers 

Alle gemeenten 

F-ratio var.-analyse * 
Toevalskans 

12,1 
14,3 
10,8 
11,7 
11,5 
11,4 
12,3 
10,7 

11,5 

0,72 
0,64 

8,6 
7,8 
7,0 
10,5 
6,9 
10,4 
9,7 
9,3 

8,7 

4,02 
0,00 

4,7 
4,1 
4,5 
6,0 
4,2 
5,7 
5,7 
6,0 

5,1 

1,54 
0,19 

1,6 
1,5 
1,8 
2,6 
1,5 
2,0 
2,2 
1,1 

1,9 

2,29 
0,05 

* Variantie-analyses uitgevoerd zonder het Goorechts (zie pa
ragraaf 2.6). 

35 Hofstee, Korte demografische geschiedenis, 1981, 
135. 
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terkwartier. Ook in Hunsingo is, vooral aan het begin van deze 
eeuw, de zuigelingensterfte relatief klein. Opvallend is de 
verbetering van de situatie in het westelijk Westerkwartier. 
Terwijl daar in 1909 van elke 100 geborenen er ruim negen 
overlijden vóór hun eerste verjaardag, is dit aantal vijftig 
jaar later gedaald tot één. Bedacht moet daarbij worden, dat 
de gemiddelde gemeentelijke waarde in de provincie Groningen 
in 1960 bijna twee bedraagt. 

In Utrecht vertoont de mortaliteit alleen in 1930 een met 
dialect samenhangende regionale spreiding (tabel 3.16). De 
zeer jeugdigen hebben in dat jaar de kleinste overlevingskan
sen in de regio's waar het Veluws en Zuidwestutrechts over
heerst, terwijl de toestand voor hen het gunstigst is waar 
Centraal- of Oostutrechts of Zuidhollands gesproken wordt. Op 
de andere meetmomenten zijn de mortaliteitsverschillen binnen 
de dialecteenheden dusdanig groot, dat aangenomen moet worden, 
dat er dan geen verband bestaat tussen tongval en sterfte. 

Tabel 3.16 Utrecht: zuigelingensterfte en dialectgebieden, 
1885-1960 

Dialect Gemiddelde zuigelingensterfte 
1885 1909 1930 1960 

Zuidgelders 
Centraalutrechts 
Oostutrechts 
Veluws 
Zuidhollands 
Zuidoostutrechts 
Zuidwestutrechts 

Alle gemeenten 

F-ratio var.-analyse * 
Toevalskans 

14,3 
22,5 
18,8 
11,5 
19,6 
18,7 
27,4 

21,6 

1,81 
0,15 

11,1 
11,7 
9,0 
9,8 

10,8 
11,3 
13,0 

11,4 

0,80 
0,53 

6,1 
4,2 
5,1 
10,4 
4,9 
6,2 
7,1 

5,1 

2, 91 
0,03 

1,7 
1,9 
1,7 
2,0 
1,5 
2,9 
2,1 

2,0 

1,32 
0,28 

* Variantie-analyses uitgevoerd zonder het Zuidgelders en Ve
luws (zie paragraaf 2.6). 

De vraag of de huwelijksvruchtbaarheid en nuptialiteit 
door de zuigelingensterfte worden beïnvloed, en zo ja, op wel
ke wijze, is in eerste instantie weer onderzocht door het be
rekenen van enkelvoudige correlaties. Gekeken is daarbij ener-
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zijds naar de hoogte van de variabelen op de diverse momenten, 
anderzijds naar de ontwikkelingen in de tijd (tabel 3.17). In 
Groningen blijkt noch in statische noch in dynamische zin een 
duidelijk verband te bestaan tussen het trouwgedrag en de 
sterfte onder pasgeborenen. De andere provincie toont alleen 
in 1930 en 1960 een significante samenhang. De berekende co
ëfficiënten hebben in deze jaren echter een verschillend te
ken. Onverwacht komen deze op zich wat vreemde uitkomsten 
niet. Zoals immers al werd aangegeven, is de relatie tussen 
nuptialiteit en zuigelingensterfte bijzonder gevoelig voor de 
invloed van andere factoren. Dat betekent, dat die relatie dus 
eigenlijk alleen maar goed onderzocht kan worden wanneer het 
effect van die factoren geneutraliseerd wordt. 

Tabel 3.17 Enkelvoudige correlaties tussen zuigelingensterfte 
(zuig.sterfte) en huwelijksvruchtbaarheid c.q. 
nuptialiteit, Groningen en Utrecht 1885-1960 * 

Jaar/ Groningen: zuig.sterfte Utrecht: zuig.sterfte 
periode** en en 

Huwelijks- Nuptialiteit Huwelijks- Nuptialiteit 
vruchtb. vruchtb. 

1885 0,19 0,12 0,02 -0,15 
(0,17) (0,39) (0,90) (0,31) 

1909 0,45 0,24 0,13 -0,01 
(0,00) (0,09) (0,40) (0,95) 

1930 -0,03 0,10 0,20 0,31 
(0,85) (0,47) (0,18) (0,03) 

1960 -0,35 0,18 0,07 -0,48 
(0,01) (0,19) (0,62) (0,00) 

1885-1909 0,27 0,21 -0,03 0,09 
(0,05) (0,13) (0,86) (0,56) 

1909-1930 0,29 -0,02 -0,09 0,08 
(0,04) (0,87) (0,56) (0,62) 

1930-1960 -0,01 -0,02 0,18 0,02 
(0,94) (0,89) (0,23) (0,91) 

* Tussen haakjes staan de toevalskansen vermeld. 
** De variabelen zijn gedynamiseerd door de waarde in het 
laatstgenoemde jaar te verminderen met de waarde in het 
eerste jaar. 
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Wat betreft de huwelijksvruchtbaarheid moet worden gecon
stateerd, dat deze in Utrecht nauwelijks samenhangt met de 
mortaliteit onder pasgeborenen. Dat geldt zowel bij beschou
wing van de niveauverschillen, als wanneer naar de dynamiek 
gekeken wordt. In de andere onderzoekseenheid vertoont de ont
wikkeling in de beide variabelen tot 1930 een significant ver
band, dat bovendien in de juiste richting is: in de gemeenten 
waar de zuigelingensterfte het sterkst daalt, neemt de vrucht
baarheid het meest af. Ook statisch bezien zijn er noemens
waardige correlaties, en wel in 1909 en 1960. Voor het eerste 
jaar is de beïnvloeding zoals verwacht. Daar waar veel kleine 
kinderen vóór hun eerste verjaardag overlijden, is de fertili-
teit het hoogst. De voor 1960 berekende coëfficiënt suggereert 
echter een omgekeerd verband. Dit is, mede gezien de resulta
ten van ander empirisch onderzoek36, toch wel verrassend. 
Maar ook hier geldt, dat pas definitieve conclusies getrokken 
kunnen worden, wanneer rekening gehouden wordt met interveni
erende factoren. Daarom wordt in de nu volgende paragraaf een 
multivariate analyse gepresenteerd, waarbij alle tot nu toe 
besproken onafhankelijke variabelen te zamen gebruikt worden 
om niveau en ontwikkeling van het reproduktief gedrag te ver
klaren. 

3.4 Multivariate analyse 

De multivariate analyse is uitgevoerd voor de jaren 1885, 
1909, 1930 en 1960, en de perioden daartussen. Uitgegaan is 
van het in paragraaf 1.5 gepresenteerde verklaringsmodel met 
als werkzame factoren economie, mentaliteit, en zuigelingen
sterfte. Twee indicatoren zijn gebruikt om de factor economie 
te meten, namelijk het aandeel van de mannelijke beroepsbevol
king dat in de landbouw werkt (% landbouwers) en het percenta
ge vrouwen dat buiten de agrarische sector actief is (% arbei
dende vrouwen). De mentaliteit is benaderd door te kijken naar 
het aandeel katholieken en gereformeerden in de bevolking, 
verder genoemd: geloof. Ter controle werd, voor zover moge
lijk, ook gebruik gemaakt van het percentage behoudend stem
menden (stemgedrag). De zuigelingensterfte is geregistreerd 
als het aantal sterfgevallen beneden de één jaar per 100 le
vendgeborenen. In de voorgaande paragrafen zijn deze proxy's 
uitvoerig beschreven. 

Zie met name F. van de Walle, 'Infant mortality', 
1986, 221-2. 
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Zoals reeds geconstateerd werd, beïnvloedt de factor 
economie niet alleen rechtstreeks het reproduktief gedrag, 
maar bepaalt hij dit ook op indirecte wijze, via de mentali
teit en de zuigelingensterfte. Het effect van de laatstgenoem
de factoren op de huwelijksvruchtbaarheid en nuptialiteit 
wordt dus voor een deel teweeggebracht door verschillen in 
economische ontwikkeling. Bovendien bestaat er ook nog een 
samenhang tussen de heersende geestesgesteldheid en de morta
liteit onder pasgeborenen. 

Om recht te doen aan de genoemde verbanden is als volgt 
gehandeld. Door middel van een regressie-analyse is de sprei
ding in mentaliteit, voor zover die verklaard wordt door de 
factor economie, geëlimineerd. Het residu levert een van de 
economische ontwikkeling onafhankelijke maat op voor geestes
gesteldheid, die verder algemeen aangeduid wordt met r-menta-
liteit, en in meer concrete gevallen met r-geloof of r-stemge-
drag. Met behulp van een tweede regressie-analyse is de in
vloed van economie en r-mentaliteit op de sterfte onder zeer 
jeugdigen uitgeschakeld. De nieuwe factor heeft de naam r-zui-
gelingensterfte gekregen. Het elimineren van de samenhang tus
sen de verklarende factoren is zowel in statische als in dyna
mische zin geschied. 

De gevolgde werkwijze leidt tot een gemakkelijk te hante
ren analysemodel (schema 3.1). Dat is ook de belangrijkste 
reden, dat voor deze methode is gekozen en niet voor de ook in 
aanmerking komende statistische verwerking, de padanalyse. 
Omdat economie, r-mentaliteit en r-zuigelingensterfte onafhan
kelijk zijn van elkaar geldt, dat wanneer een regressie van 
deze factoren op de huwelijksvruchtbaarheid of nuptialiteit 
wordt uitgevoerd, de totaal verklaarde variatie (R-kwadraat) 
bepaald kan worden door de diverse bèta-gewichten te kwadrate-
ren en op te tellen. Bovendien is het zo, dat de gestandaardi
seerde regressiecoëfficiënt van een bepaalde factor gelijk is 
aan de enkelvoudige correlatie tussen deze factor en de bestu
deerde reproduktie-component. Terzijde zij opgemerkt, dat de 
gebruikte methode voor wat betreft de exogene onafhankelijke 
variabelen (% landbouwers en % arbeidende vrouwen) resulteert 
in bèta-indices die ook verkregen zouden zijn bij optelling 
van de directe en indirecte effecten in een padanalyse. De 
schatting van de invloed van de andere onafhankelijke factoren 
is conservatiever. De verschillen zijn echter, vooral als ge
loof als mentaliteitsindicator wordt gebruikt, over het alge
meen vrij klein. 
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Schema 3.1 Samenhang tussen economie, r-mentaliteit, r-
zuigelingensterfte en huwelijksvruchtbaarheid c.q. 
nuptialiteit 

Economie-

R-mental ï tei t •Huweli jksvruchtbaarheid /nupt ia l i te i t 

f R-zuigelingensterfte-

Enige resultaten van de multivariate analyse van het re-
produktief gedrag in de Groningse gemeenten, staan vermeld in 
tabel 3.18. Zowel statisch als dynamisch beschouwd kan de hu
welijksvruchtbaarheid gaandeweg steeds beter verklaard worden, 
zij het dat in het laatste geval de R-kwadraat op een veel 
lager niveau blijft. In 1885 heeft alleen r-zuigelingensterfte 
een significante invloed op de fertiliteit. Op de volgende 
twee meetmomenten is vooral de factor economie van belang, 
eerst samen met de sterfte onder pasgeborenen en later met r— 
mentaliteit. In het laatste peiljaar worden de gemeentelijke 
verschillen in vruchtbaarheid grotendeels verklaard door de 
spreiding in r-geloof c.q. r-stemgedrag, maar speelt ook de 
economische variatie nog een duidelijke rol. 

Het kleiner worden van de invloed van de factor economie, 
een proces dat eigenlijk al na 1909 begint, is waarschijnlijk 
een gevolg van het feit, dat de ruwe economische proxy's die 
gehanteerd zijn, in de loop van de fertiliteitstransitie aan 
waarde verliezen. Bedacht moet daarbij worden, dat de huwe
lijksvruchtbaarheid in Groningen al rond 1930 op een zeer laag 
niveau was gekomen.37 Uit de stijging van het bèta-gewicht 
van r-geloof c.q. r-stemgedrag blijkt bovendien, dat de menta
liteitsverschillen, zoals hier gemeten, belangrijker worden. 
Opmerkelijk in dit verband is wel, dat de ontwikkeling in de 
fertiliteit juist pas in de laatste periode een significant 
verband vertoont met de economische veranderingen. Op deze 
kwestie wordt nog teruggekomen. 

37 De gemiddelde vruchtbaarheid in dat jaar was bij
voorbeeld 25% kleiner dan in Utrecht, zie tabel 2.1, 
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Tabel 3.18 Groningen: relatie tussen huwelijksvruchtbaarheid 
c.q. nuptialiteit en de factoren economie, r-geloof 
en r-zuigelingensterfte, 1885-1960 * 

Huw.vrucht. 
- 1885 
- 1909 
- 1930 

- 1960 

- 1885-1909 
- 1909-1930 
- 1930-1960 

R-
kwadraat 

0,10b 
0,41 
0,30 

[0,35 
0,66 

[0,64 

0,17a 
0,17a 
0,22 

[0,14b 

Bèta 
Economie 

** 

+0,20b 
±0,56 
+ 0,46 

[+0,46 
+0,31a 

[±0,31a 

+0,23b 
+0,03b 
+0,33a 

[+0,33a 

gewi« 
R-geloof 

0,03b 
-0,02b 
0,29 

[0,37 
0,74 

[0,72 

0,08b 
0,34 
0,31 

[0,17b 

:ht 
R-zuigelin
gensterfte 

0,25a 
0,31 
0,04b 

[0,04b 
-0,14b 

[-0,17 

0,34 
0,23a 

-0,11b 
[-0,08b 

Nuptialiteit 
- 1885 
- 1909 
- 1930 

- 1960 

0 , 3 5 ± 0 , 4 8 
0 ,58 ± 0 , 6 3 
0 ,59 ± 0 , 3 8 

[0,44 [±0,38 
0,53 ±0,34 

[0,53 [±0,34 

-0,25 
-0,42 
-0, 66 

-0,63 
[-0,54 

[-0,63 

0,24 
0,05b 
-0,11b 

[-0,04b 
0,10b 

[0,13b 

1885-1909 0,11b ±0,21b 
1909-1930 0,01b ±0,09b 
1930-1960 0,25 ±0,40 

[0,17a [±0,40 

-0,14b 0,22b 
-0,00b -0,02b 
-0,29 -0,03b 

[-0,00b [-0,08b 

* De factor economie bestaat uit de variabelen % landbouwers 
en % arbeidende vrouwen. Achter de vierkante haken staan tel
kens de uitkomsten vermeld met r-stemgedrag als mentaliteits
indicator. Zie p. 146 voor definities van de gebruikte varia
belen. 
** Berekend door 1. de bèta's van r-geloof (c.q. r-stemgedrag) 
en r-zuigelingensterfte te kwadrateren; 2. deze kwadraten af 
te trekken van de proportie verklaarde variantie; 3. de wortel 
uit de verkregen uitkomst te trekken. 
a = toevalskans > 0,05 en < 0,10; b = toevalskans > 0,10. 
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De variatie in de hoogte van de Groningse nuptialiteit 
kan, in tegenstelling tot de vruchtbaarheidsverschillen, al in 
1Θ85 redelijk verklaard worden. Na dat jaar stijgt de R-kwa-
draat fors, om dan min of meer op hetzelfde niveau te blijven. 
Op de eerste twee meetmomenten heeft de factor economie de 
grootste invloed, later is echter r-mentaliteit het belang
rijkst. R-zuigelingensterfte speelt alleen in het negentiende-
eeuwse peiljaar een rol. Het zwakker worden - niet alleen re
latief maar ook absoluut - van het verband tussen economie en 
nuptialiteit wordt misschien ten dele veroorzaakt door de ge
hanteerde economische proxy's (zie boven). Belangrijker lijkt 
echter, dat door het steeds meer in zwang raken van contracep
tieve methoden vroeg trouwen niet meer automatisch betekent, 
dat veel kinderen worden geboren. Het is derhalve niet meer 
nodig het huwelijk uit te stellen om een economisch gezien 
aanvaardbaar aantal nakomelingen te krijgen. De keuze voor al 
dan niet vroeg(er) trouwen wordt zodoende in toenemende mate 
door andere overwegingen bepaald, zoals ook blijkt uit de 
groeiende invloed van de factor r-mentaliteit. 

Wat betreft de ontwikkeling in de nuptialiteit is in ta
bel 3.18 te zien, dat deze vóór 1930 maar weinig samenhang 
vertoont met de veranderingen in de verklarende variabelen, 
vooral in het tweede tijdvak. In de laatste periode, waarin de 
R-kwadraat nog steeds niet erg groot is, wordt de dynamiek in 
het trouwgedrag significant beïnvloed door de factoren econo
mie en r-geloof, echter niet door r-stemgedrag. 

De analyse van het reproduktief gedrag in de Utrechtse 
gemeenten levert voor een deel dezelfde uitkomsten op als voor 
Groningen, voor een deel ook andere (tabel 3.19). Net als in 
de noordelijke provincie kunnen de niveauverschillen in 
vruchtbaarheid gaandeweg beter voorspeld worden en neemt na 
1909 het belang van de factor r-mentaliteit toe. Dit laatste 
gaat echter niet gepaard met een kleiner worden van het bèta
gewicht van economie, maar in eerste instantie juist met een 
toename ervan. Het gevolg is, dat de R-kwadraat van het gehan
teerde model in 1930 aanzienlijk groter is dan in Groningen. 
Het groeiende belang van de factor economie duidt er op, dat 
de fertiliteitsbeslissingen rationeler worden. Het effect van 
de factor r-zuigelingensterfte op het aantal geboorten blijkt, 
zelfs in de eerdere peiljaren, verwaarloosbaar.38 Aangaande 

Alleen in 1930 en met stemgedrag als mentaliteits
indicator bestaat er een klein maar (net) signifi
cant verband. 
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de ontwikkeling in de vruchtbaarheid kan opgemerkt worden, dat 
deze ook in de hier besproken provincie maar zeer ten dele 
verklaard kan worden. Dit geldt vooral in de eerste periode. 
Alleen de economische indicatoren hebben een significante in
vloed, en dat ook nog pas na 1909. 

Hetgeen gezegd is over de veranderingen in de fertili-
teit, is a fortiori van toepassing op de dynamiek in de nupti-
aliteit. De R-kwadraat van het gehanteerde model is met name 
tussen 1885 en 1909, maar ook daarna, erg laag en statistisch 
gezien is alleen de factor economie van enig belang. De ni
veauverschillen in huwelijksintensiteit kunnen op het eerste 
meetmoment weliswaar beter verklaard worden dan de variatie in 
het aantal geboorten, maar toch minder goed dan in Groningen. 
Vijfentwintig jaar later is het onderscheid tussen de twee 
provincies op dit punt nagenoeg verdwenen. In 1930 vertoont de 
R-kwadraat een merkwaardige terugval, maar in het laatste jaar 
wordt het "oude" peil weer bereikt. Hoewel r-mentaliteit net 
als in Groningen aan gewicht wint, blijven de economische va
riabelen de grootste invloed uitoefenen op het trouwgedrag. 
Dit wijst er op, dat het trouwmechanisme tot ver in de twin
tigste eeuw belangrijk was om de economisch gewenste gezins
grootte te bereiken, hetgeen niet hoeft te verbazen als be
dacht wordt, dat de gemiddelde huwelijksvruchtbaarheid in de 
hier besproken provincie op het laatste meetmoment bijna zes
tig procent groter was dan in Groningen.39 Wat wel verwonde
ring wekt, is dat na 1930 opeens het verband tussen geestesge
steldheid en nuptialiteit verdwijnt. Een tweede opmerkelijke 
punt is de constatering, dat juist in de jaren dat de sterfte 
onder pasgeborenen op een laag niveau is gekomen, deze factor 
een, zij het kleine, rol lijkt te gaan spelen bij de verkla
ring van de gemeentelijke verschillen in huwelijksintensiteit. 

De vraag die nu aan de orde komt is, of de onderscheiden 
factoren het reproduktief gedrag ook in de verwachte richting 
beïnvloeden. Wat betreft r-mentaliteit blijkt dit, ongeacht de 
gekozen proxy (geloof of stemgedrag), inderdaad het geval te 
zijn. In de jaren en perioden waarin deze factor een signifi
cant bèta-gewicht heeft, geldt dat in gemeenten waar een tra
ditionele geestesgesteldheid overheerst, de vruchtbaarheid 
hoog en de nuptialiteit laag is, terwijl een afname van het 
aantal behoudende mensen gepaard gaat met een daling van de 
fertiliteit en een stijging van het promillage getrouwden. 

Zie tabel 2.1. 
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Tabel 3.19 Utrecht: relatie tussen huwelijksvruchtbaarheid 
c.q. nuptialiteit en de factoren economie, r-geloof 
en r-zuigelingensterfte, 1885-1960 * 

Huw.vrucht. 
- 1885 
- 1909 
- 1930 

- I960 

- 1885-1909 
- 1909-1930 
- 1930-1960 

R-
kwadraat 

0,08b 
0,25 
0,72 

[0,67 
0,76 

[0,74 

0,09b 
0,20 
0,21 

[0,21 

Bèta 
Economie 

+0,20b 
+ 0,49 
+ 0,76 

[±0,76 
+ 0,69 

[+0,69 

±0,29b 
+ 0,44 
±0,42 

[±0,42 

gewicht 
R-geloof 

-0,20b 
0,10b 
0,37 

[0,25 
0,53 

[0,52 

-0,03b 
0,04b 
0,03b 

[-0,08b 

R-zuigelin
gensterfte 

0,03b 
-0,01b 
0,08b 

[0,18a 
0,09b 

[-0,03b 

0,02b 
-0,06b 

0,17b 
[0,17b 

Nuptialiteit 
- 1885 0,19a ±0,41 -0,14b 0,04b 
- 1909 0,53 ±0,66 -0,29 -0,08b 
- 1930 0,37 ±0,36a -0,38 0,32 

[0,27 [+0,36a [-0,30 [0,21b 
- I960 0,47 ±0,64 -0,03b -0,23 

[0,47 [±0,64 [-0,03b [-0,23a 

- 1885-1909 0,05b ±0,19b 0,04b 0,10b 
- 1909-1930 0,13b ±0,33a 0,08b 0,10b 
- 1930-1960 0,14b ±0,38 -0,01b 0,02b 

[0,15b [±0,38 [-0,05b [0,01b 

* Zie de opmerkingen onder tabel 3.18. 
a = toevalskans > 0,05 en < 0,10; b = toevalskans £ 0,10. 
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Voor zover r-zuigelingensterfte een duidelijke invloed op 
de reproduktie heeft, is ook deze vrijwel steeds zoals werd 
verondersteld. De relatie houdt in dat daar waar veel pasgebo
renen doodgaan, de meeste kinderen ter wereld worden gebracht 
en de huwelijksintensiteit het hoogst is. De samenhang geldt 
ook in dynamische zin. In 1960 wordt zowel in Groningen als in 
Utrecht een significante, zij het kleine, regressiecoëfficiënt 
aangetroffen, die een ander verband suggereert. In het eerste 
geval heeft de berekende index betrekking op de huwelijks
vruchtbaarheid, in het tweede op de nuptialiteit. Een plausi
bele verklaring voor deze "afwijkingen" is niet voorhanden. 

Dat de factor economie van groot belang is voor de ver
klaring van het reproduktief gedrag, blijkt duidelijk uit de 
tot nu toe gepresenteerde gegevens. Om uitspraken te kunnen 
doen over de richting van die beïnvloeding, is het echter no
dig de factor te splitsen in de twee variabelen (% landbouwers 
en % arbeidende vrouwen) waaruit hij is samengesteld. Op die 
wijze kan ook het relatieve belang van deze variabelen worden 
bepaald (tabel 3.20). 

Net als in Limburg40 levert het percentage buiten de 
agrarische sector werkende vrouwen vrijwel steeds de grootste 
bijdrage aan de verklaring van de variatie in de reproduktie. 
In plaatsen waar veel vrouwen buiten de landbouw actief zijn, 
worden minder kinderen geboren en ligt de huwelijksintensiteit 
op een lager niveau, zo blijkt. Bovendien gaat een toename van 
de genoemde arbeidsparticipatie samen met een afname van zowel 
fertiliteit als nuptialiteit. Dit is conform de vooronderstel
lingen. 

De andere economische proxy, het percentage landbouwers, 
is duidelijk minder belangrijk, vooral in Groningen. Kijkend 
naar de relatie met het trouwgedrag, kan geconstateerd worden, 
dat deze meer in overeenstemming met de hypothesen is dan de 
enkelvoudige correlaties (tabel 3.4) suggereerden. Het corri
geren voor de invloed van de variabele vrouwenarbeid heeft dus 
het verwachte effect gehad. Voor zover de bèta-gewichten sig
nificant zijn, geldt, statisch gezien, dat in rurale gemeenten 
minder gehuwd wordt, en in dynamische zin dat, wanneer de 
agrarische beroepsbevolking kleiner wordt, de nuptialiteit 
stijgt. 

Een duidelijke samenhang tussen het percentage landbou
wers en de fertiliteit bestaat in drie gevallen. Twee maal, 
beide keren in Utrecht, heeft de berekende coëfficiënt 

Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit, 1987, 
148. 
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Tabel 3.20 De invloed van de variabelen percentage landbouwers 
en percentage arbeidende vrouwen op de huwelijks
vruchtbaarheid c.q. nuptialiteit, Groningen en 
Utrecht 1885-1960 * 

B è t a - g e w i c h t e n 
Groningen Utrecht 

Percentage Percentage Percentage Percentage 
landbouwers arbeidende landbouwers arbeidende 

vrouwen vrouwen 

Huw.vruchtb. 
- 1885 -0,06 -0,22 0,20 0,04 

(0,70) (0,16) (0,20) (0,82) 
- 1909 -0,37 -0,63 0,02 -0,47 

(0,01) (0,00) (0,90) (0,02) 
- 1930 0,07 -0,42 0,13 -0,66 

(0,61) (0,00) (0,35) (0,00) 
- 1960 0,11 -0,25 0,75 0,10 

(0,25) (0,01) (0,00) (0,33) 

- 1885-1909 0,13 -0,17 -0,01 -0,29 
(0,35) (0,21) (0,93) (0,06) 

- 1909-1930 -0,03 -0,01 0,35 -0,20 
(0,82) (0,98) (0,02) (0,18) 

- 1930-1960 0,14 -0,25 -0,17 -0,47 
(0,29) (0,07) (0,27) (0,00) 

Nuptialiteit 
- 1885 0,10 -0,42 -0,19 -0,42 

(0,46) (0,00) (0,20) (0,01) 
- 1909 -0,10 -0,68 -0,77 -0,92 

(0,34) (0,00) (0,00) (0,00) 
- 1930 0,10 -0,33 -0,43 -0,58 

(0,37) (0,00) (0,04) (0,01) 
- 1960 -0,34 -0,32 -0,52 -0,85 

(0,00) (0,01) (0,00) (0,00) 

- 1885-1909 0,05 -0,19 -0,19 0,00 
(0,72) (0,16) (0,22) (0,99) 

- 1909-1930 0,08 -0,04 0,13 -0,27 
(0,61) (0,78) (0,39) (0,08) 

- 1930-1960 0,21 -0,29 -0,43 -0,21 
(0,12) (0,03) (0,01) (0,20) 

* Bij de berekening van de bèta's is rekening gehouden met de 
samenhang tussen de beide economische variabelen. Tussen haak
jes staan de toevalskansen vermeld. Zie p.146 voor de defini
ties van de variabelen. 
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een "goed" teken, aangevende dat naarmate er minder mannen in 
de landbouw werken, de vruchtbaarheid lager is, c.q. wordt. 
Een tegengesteld verband komt voor in de andere provincie in 
het jaar 1909. Dit negatieve verband wordt voor een groot deel 
veroorzaakt door het feit, dat in het genoemde jaar in Gronin
gen de zuigelingensterfte het grootst was in plaatsen met een 
Ліеіле agrarische beroepsbevolking, zoals steden. De hoge mor
taliteit onder pasgeborenen zorgde automatisch, via een ver
korting van de post-partum steriliteit, voor een groter aantal 
geboorten. Overigens was ook in Limburg aan het begin van de 
twintigste eeuw de vruchtbaarheid het laagst in gemeenten met 
relatief veel landbouwers.

41 

In het voorgaande zijn de fertiliteit en het promillage 
gehuwde vrouwen steeds gescheiden behandeld. Dit is gedaan, 
omdat volgens het gehanteerde verklaringsmodel de beide feno
menen geen directe invloed op elkaar uitoefenen. Bij enJcelvou-
dige berekening bleken de huwelijksvruchtbaarheid en nuptiali-
teit soms echter wel degelijk te correleren, zoals in para
graaf 2.5 is vastgesteld. De vraag rijst nu, of deze correla
ties "echt" zijn, of dat zij voortkomen uit het feit dat de 
twee reproduktiecomponenten door dezelfde factoren bepaald 
worden. Meer algemeen gaat het om de vraag of terecht het ont
breken van een wederzijdse beïnvloeding is verondersteld. 

Om deze kwestie te onderzoeken, is nagegaan of de huwe
lijksvruchtbaarheid en nuptialiteit, na toepassing van het 
analysemodel, nog een samenhang vertonen. Uiteraard heeft een 
dergelijk test alleen zin als het gebruikte model een redelij
ke verklaringskracht heeft. Dynamisch gezien is dit, met name 
wat betreft de nuptialiteit, niet het geval.42 Derhalve is de 
test alleen statisch, voor de diverse peiljaren uitgevoerd. 

In de provincie Groningen bestaat in geen enkel jaar een 
statistisch significant verband tussen de residuele fertili
teit en nuptialiteit, zo blijkt uit tabel 3.21. Wat betreft 
Utrecht is de situatie in grote lijnen hetzelfde. Slechts in 
één jaar (1960) en dan ook nog alleen met geloof als mentali
teitsindicator, wordt een duidelijke correlatie aangetroffen. 

Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit, 1987, 
147-8. 

Slechts éénmaal is bij de verklaring van de verande
ringen in de nuptialiteit de R-kwadraat statistisch 
significant. 
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1885 
1909 
1930 

1960 

0,07b 
-0,13b 
-0,16b 

[-0,13b 
0,06b 

[ 0,04b 

Tabel 3.21 Enkelvoudige correlaties tussen de residuele 
huwelijksvruchtbaarheid en de residuele nuptiali-
teit, Groningen en Utrecht 1885-1960 * 

Jaar Groningen Utrecht 

0,0 6b 
0,15b 

-0,04b 
[-0,19b 

0,39 
[ 0,22b 

* Residuen na een regressie met als verklarende variabelen het 
% landbouwers, het % arbeidende vrouwen, geloof en zuigelin
gensterfte. Achter de vierkante haken staan telkens de uitkom
sten met stemgedrag als mentaliteitsindicator. Zie p. 146 voor 
definities van de gebruikte variabelen. 
a = toevalskans S 0,05 en < 0,10; b = toevalskans > 0,10. 

Nadere studie heeft uitgewezen, dat deze correlatie groten
deels "veroorzaakt" wordt door de gemeente Odijk, waar, zoals 
eerder al werd geconstateerd43, in het genoemde jaar een op
vallend hoge nuptialiteit voorkomt. Wanneer Odijk buiten be
schouwing gelaten wordt, is de samenhang vrijwel geheel ver
dwenen. De algemene conclusie kan dan ook luiden, dat bij het 
opstellen van het analysemodel terecht is aangenomen, dat de 
fertiliteit en nuptialiteit elkaar niet direct beïnvloeden. 

Tot slot is onderzocht of dialect - onze proxy voor regi
onale cultuur - na correctie voor de variatie in de "klassie
ke" variabelen % landbouwers, % arbeidende vrouwen, geloof 
(stemgedrag) en zuigelingensterfte, nog een duidelijk eigen 
effect heeft op het reproduktief gedrag. Daarbij is zowel naar 
de spreiding in residuele vruchtbaarheid en nuptialiteit op 
één moment gekeken, als naar de verschillen in ontwikkeling. 
De residu-analyse is enerzijds uitgevoerd om inzicht te krij
gen in het belang van de variabele dialect, en anderzijds in 
de verwachting daardoor een verklaring te vinden voor het feit 
dat de factor economie, toch de primaire agens in het hier 
gehanteerde model, dynamisch gezien vaak geen significante 
invloed heeft. De hypothese die aan deze verwachting ten 

43 Zie paragraaf 2.4. 
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grondslag ligt is, dat de economische push tot geboortenbeper-
king c.q. jonger trouwen niet alleen gefilterd wordt door de 
variabele geloof of stemgedrag, maar ook door de variabele 
regionale (taal)cultuur. Indien dit het geval is, kan nauwe
lijks een samenhang tussen economische verandering en de mo
dernisering van het reproduktïef gedrag gevonden worden, zon
der rekening te houden met die culturele verschillen. Eenzelf
de economische prikkel kan immers in de ene regio heel anders 
uitwerken dan in de andere (tabel 3.22). 

De juist aangegeven hypothese lijkt in grote lijnen te 
kloppen. De ontwikkeling van de residuele vruchtbaarheid - dus 
na eliminatie van de door de "klassieke" variabelen verklaarde 
variatie - vertoont in Utrecht tot en met 190 9 en in de andere 
provincie tot en met 1930 een significant, aan streektaal ge
relateerd regionaal patroon. In deze jaren is de verklarende 
kracht van het gehanteerde model en de factor economie het 
laagst (tabellen 3.18 en 3.19). De reden daarvoor is waar
schijnlijk, dat de economische veranderingen die plaatsvinden, 
in ieder dialectgebied op een andere manier "vertaald" worden, 
met als gevolg dat er voor de provincies als geheel maar een 
klein of zelfs geen verband vastgesteld wordt tussen de ont
wikkelingen in economie en fertiliteit. 

Iets soortgelijks geldt voor de dynamiek in de residuele 
nuptialiteit, zij het met beperkingen. Juist in het tijdvak, 
dat in Groningen de R-kwadraat minimaal is en de bèta-index 
van de factor economie nauwelijks enig gewicht heeft (1909-
1930), zijn er grote verschillen tussen de streektaaleenheden 
wat betreft de veranderingen in de huwelijksintensiteit. Eens 
te meer lijkt dus de regionale cultuur als een soort "vormge
ver" op te treden voor de economische impulsen tot gedragsver
andering. De vraag is echter, waarom dit niet tevens het geval 
is in het eerste tijdvak, waarin de invloed van de economische 
variabelen op het promillage gehuwden weliswaar groter, maar 
toch niet significant is. 

Ook in de andere onderzoekseenheid bestaat in de tweede 
periode een verband tussen dialect en de nuptialiteitsontwik-
keling. Gezien de verklaringskracht van de factor economie, 
zou een dergelijke samenhang misschien eerder verwacht mogen 
worden tussen 1885 en 1909. De in die jaren kleine bèta-co-
efficiënt kan echter ook een gevolg zijn van het feit, dat het 
trouwgedrag in Utrecht vóór 1909 maar weinig verandert, waar
door bij de analyse allerlei toevallige zaken een belangrijker 
rol kunnen spelen. 
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Tabel 3.22 Variantie-analyse residuele huwelijksvruchtbaarheid 
c.q. nuptialiteit en dialectgebieden, Groningen en 
Utrecht 1885-1960 * 

Residuele huw.vruchtb. Residuele nuptialiteit 
F-ratio Toevalskans F-ratio Toevalskans 

Groningen 
- 1885 2,23 0,06 1,42 0,23 
- 1909 2,29 0,04 1,88 0,11 
- 1930 2,02 0,08 0,67 0,67 

[2,54 [0,03 [2,15 [0,07 
- 1960 0,34 0,91 0,70 0,65 

[0,94 [0,48 [0,56 [0,76 

- 1885-1909 7,65 0,00 0,46 0,83 
- 1909-1930 4,10 0,00 4,01 0,00 
- 1930-1960 1,67 0,15 1,27 0,29 

[2,13 [0,07 [1,67 [0,15 

Utrecht 
- 1885 
- 1909 
- 1930 

- 1960 

- 1885-1909 
- 1909-1930 
- 1930-1960 

5,52 
0,19 
0,49 

[0,32 
0,63 

[0,45 

2,58 
1,23 
0,26 

[0,19 

0,00 
0,94 
0,75 

[0,86 
0,64 

[0,77 

0,05 
0,31 
0,90 

[0,94 

0,78 
1,15 
0,60 

[0,39 
0,57 

[0,73 

1,42 
3,13 
0,95 

[0,97 

0,54 
0,35 
0,67 

[0,81 
0,69 

[0,58 

0,25 
0,03 
0,44 

[0,44 

* Residuen na een regressie met als verklarende variabelen het 
% landbouwers, het % arbeidende vrouwen, geloof en zuigelin
gensterfte. Achter de vierkante haken staan telkens de uitkom
sten met stemgedrag als mentaliteitsindicator. Op p. 146 staan 
definities van de gebruikte variabelen. De variantie-analyses 
zijn uitgevoerd zonder het Goorechts, Zuidgelders en Veluws 
(zie paragraaf 2.6). 

Eerder is geconstateerd, dat er, statisch gezien, in de 
beide hier onderzochte provincies een significant verband be
staat tussen het reproduktief gedrag (in Utrecht alleen de 
vruchtbaarheid) en streektaal. De vraag is toen gesteld, of 
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dit verband zou verdwijnen wanneer rekening gehouden wordt met 
andere factoren.44 Wat betreft het aandeel gehuwden, blijkt 
dit inderdaad het geval te zijn. Na correctie voor de ver
schillen in percentage landbouwers, percentage arbeidende 
vrouwen, geloof en zuigelingensterfte, is er (ook) in de noor
delijke provincie geen duidelijke relatie meer tussen dialect 
en nuptialiteit (tabel 3.22). 

Kijkend naar de residuele huwelijksvruchtbaarheid kan 
echter vastgesteld worden, dat deze in diverse jaren samen
hangt met de streektaal. Dus ook wanneer de invloed van een 
aantal theoretisch gezien zeer relevante variabelen wordt ge
neutraliseerd, heeft de regionale (taal)cultuur nog een be
langrijke uitwerking op het fertiliteitsgedrag. In Groningen 
geldt dit op drie van de vier meetmomenten (1885, 1909, en 
1930), wat betreft het andere onderzoeksgebied alleen in 1885. 
Niet toevallig zijn dit allemaal jaren waarin de verklarings
kracht van het gebruikte model relatief klein is. 

3.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is de gemeentelijke variatie in niveau 
en ontwikkeling van het reproduktief gedrag in Groningen en 
Utrecht geanalyseerd. Statisch gezien blijkt dit gedrag in de 
loop van de tijd beter voorspeld te kunnen worden met behulp 
van het in paragraaf 1.5 gepresenteerde en in dit hoofdstuk 
geoperationaliseerde model. De invloed van de economische 
proxy's is, behalve wat betreft de negentiende-eeuwse fertili-
teit, in beide provincies steeds groot. Vooral de variabele 
vrouwenarbeid speelt een belangrijke rol. Daar waar veel vrou
wen buiten de agrarische sector werken, is zowel de fertili-
teit als de nuptialiteit laag. De andere economische indica
tor, het percentage landbouwers, vertoont, met name in Gronin
gen, bij multivariate analyse een minder sterke samenhang met 
de beide reproduktiematen. De significante relaties hebben, op 
één uitzondering na, wel steeds de verwachte vorm. In gemeen
ten met een grote agrarische beroepsbevolking is de vrucht
baarheid hoog en wordt het minst getrouwd. 

Zie paragraaf 2.6. 
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Kijkend naar de andere factoren, kan geconstateerd wor
den, dat het belang van r-mentaliteit45 gaandeweg toeneemt, 
ongeacht of nu geloof of stemgedrag als proxy wordt gebruikt. 
De beïnvloeding is conform de hypothesen, dat wil zeggen dat 
een behoudende geestesgesteldheid positief inwerkt op het ni
veau van de fertiliteit en negatief op het promillage gehuw
den. Vreemd is wel het wegvallen van de mentaliteit bij de 
verklaring van de nuptialiteitsverschillen tussen de Utrechtse 
gemeenten in 1960. De derde factor, r-zuigelingensterfte, 
speelt in Groningen alleen in de eerdere peiljaren een belang
rijke rol, en heeft dan het verwachte positieve effect op zo
wel het aantal geboorten als de huwelijksintensiteit. In de 
andere provincie hangt deze variabele nauwelijks samen met de 
vruchtbaarheid. Een relatie met de nuptialiteit bestaat, op
vallend genoeg, pas vanaf 1930. In het laatste jaar heeft de 
berekende coëfficiënt een "verkeerd" teken. 

Ook dynamisch gezien neemt de verklaringsgraad van het 
hier gebruikte model toe. Wel is de R-kwadraat steeds aanzien
lijk lager dan bij de statische analyse en wat betreft de nup
tialiteit zelfs maar éénmaal significant. In Utrecht worden de 
ontwikkelingen in het reproduktief gedrag alleen door de ver
anderingen in de economie bepaald, in het andere onderzoeksge
bied spelen ook de factoren r-mentaliteit en r-zuigelingen
sterfte een rol. De verbanden zijn, voor zover zij een statis
tische betekenis hebben, steeds in overeenstemming met de the
orie. 

Vastgesteld is, dat juist in de perioden dat de factor 
economie de kleinste uitwerking heeft - of misschien beter: 
lijkt te hebben - op de dynamiek in de huwelijksvruchtbaarheid 
en de verklaringsgraad van het gehanteerde model het laagst 
is, de variabele streektaal sterk samenhangt met de niet-ver-
klaarde variatie in de ontwikkeling van de fertiliteit.46 

Dit betekent waarschijnlijk, dat in die tijdvakken de economi
sche push tot geboortenbeperking in meer of mindere mate "ver
stoord" wordt door de zojuist genoemde taalvariabele. Eenzelf
de push kan aldus in de diverse dialecteenheden tot heel ande
re uitkomsten leiden, met als gevolg dat nauwelijks een ver
band tussen de ontwikkeling in economie en fertiliteit gevon-

Mentaliteit en zuigelingensterfte zijn onafhankelijk 
gemaakt van de economische variabelen - zie para
graaf 3.4. 

Voor de dynamiek in de nuptialiteit geldt hetzelfde, 
zij het met enige restricties. 
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den kan worden zonder met de variabele tongval rekening te 
houden. 

Hoe het ook zij, geconcludeerd kan in ieder geval worden 
dat de factor mentaliteit of acceptatie onvolledig wordt geme
ten, wanneer alleen naar geloof of stemgedrag wordt gekeken. 
Afgezien van deze indicatoren is tevens de regionale cultuur, 
tot uitdrukking komend in een "eigen" taal, van belang. Dit 
blijkt ook bij analyse van de niveauverschillen in residuele 
fertiliteit. Na correctie voor andere invloeden, bestaat er op 
diverse meetmomenten (drie van de vier in Groningen) nog een 
significant verband tussen vruchtbaarheid en tongval. Deze 
constateringen tonen eens te meer, dat bij de bestudering van 
het reproduktief gedrag terdege rekening gehouden moet worden 
met de streekgebonden normen en waarden dienaangaande. 

Opgemerkt zij tot slot, dat in dit hoofdstuk gewerkt is 
met gemeentelijke data. Er zijn relaties vastgesteld in de 
trant van "in plaatsen waar relatief veel katholieken en gere
formeerden wonen, is de vruchtbaarheid hoger dan in andere 
gemeenten". Vanwege het eerder geschetste probleem van de 
"ecological fallacy", zijn deze verbanden niet zonder meer te 
vertalen naar personen. Daarom zullen in het resterende deel 
van dit boek de geformuleerde conclusies, voor zover mogelijk, 
getoetst worden aan de hand van gegevens waarbij de relevante 
variabelen rechtstreeks met elkaar in verband gebracht kunnen 
worden. Pas dan is het mogelijk directe uitspraken over de 
geconstateerde samenhangen te doen. 
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4. INDIVIDUELE DATA: DE HUWELIJKSVRUCHTBAARHEID IN UTRECHT 

De tot nu toe gepresenteerde conclusies zijn, zoals aan
gegeven, probabilistisch van aard. Op basis van ecologische 
waarnemingen kan men namelijk slechts testen welke hypothesen 
realistisch lijken en welke niet. Het bewijs voor bepaalde 
samenhangen kan echter alleen maar geleverd worden met behulp 
van nominale data, waarbij de bestudeerde variabelen recht
streeks aan elkaar gekoppeld kunnen worden.1 In dit hoofd
stuk zal gebruik gemaakt worden van een bron, die dergelijke 
informatie biedt. Het betreft de volkstelling van 1960. Bij 
deze telling zijn tabellen opgesteld, waarbij de vruchtbaar
heid van echtparen direct in verband is gebracht met enkele 
relevante sociaal-economische kenmerken. Helaas biedt de bron 
niet de mogelijkheid om ook de nuptialiteit op het individuele 
niveau te bestuderen. Het onderzoek zal zich dus moeten beper
ken tot de fertiliteit binnen het huwelijk. Omdat het meren
deel van het Groningse materiaal verloren is gegaan2, heeft 
dit hoofdstuk bovendien uitsluitend betrekking op de provincie 
Utrecht. 

4.1 Data en datasolectie 

Bij de volkstelling van I960 zijn aan alle echtparen die 
op het moment van de telling nog samenwoonden, extra vragen 
voorgelegd. Hun is opgave verzocht van het jaar van trouwen en 
het aantal uit het huwelijk levendgeboren kinderen. Ook is 
gevraagd of men reeds eerder getrouwd was. Onder toevoeging 
van de leeftijd van de vrouw, haar huwelijksleeftijd en kerke
lijke gezindte, is het verzamelde materiaal opgenomen op de 
ponskaart van de man. Daarop stond al informatie over onder 
andere zijn beroep en woonplaats. 

Lesthaeghe, 'Vruchtbaarheidscontrole', 1972, 303. 

Bij de telling werd de provincie Groningen in drie 
gebieden verdeeld: Stad Groningen; Plattelandsge
meenten; Overige gemeenten. Voor de twee eerstge
noemde regio's zijn de verzamelde vruchtbaarheidsge-
gevens niet meer terug te vinden. Zie Engelen, Hil-
lebrand. Van Poppel, Kindertal naar kenmerken, 1989, 
16. 
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De aldus verkregen vruchtbaarheidsgegevens zijn voor het 
land als geheel in de vorm van kruistabellen gepubliceerd.3 

In de betreffende publicatie valt te lezen, dat er voor enkele 
grote gemeenten in elke provincie, alsmede voor de groep plat
telandsgemeenten en de gezamenlijke overige gemeenten in elke 
provincie, machinestaten ter raadpleging op het CBS aanwezig 
zijn.4 Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze tabellen 
alleen betrekking hebben op eerste huwelijken. Bovendien bleek 
een deel van het materiaal verloren gegaan te zijn. Het gaat 
daarbij met name om gegevens over de provincie Groningen (zie 
boven). De Utrechtse data zijn compleet. Inmiddels zijn de wel 
beschikbare tabellen, althans voor zover zij betrekking hebben 
op huwelijken die op het moment van de telling hun reproduk-
tieve periode hadden afgesloten, in een computerbestand opge
nomen en in boekvorm uitgegeven.5 

Naast de al genoemde voordelen, kent het tijdens de cen
sus van 1960 verzamelde materiaal ook beperkingen. Eén van die 
beperkingen is, dat alleen het kindertal van nog bestaande 
huwelijken is geregistreerd. Aangenomen moet worden, dat de 
vruchtbaarheid van deze verbintenissen niet zonder meer repre
sentatief is voor die van het totaal aantal gesloten huwelij
ken. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat op jeugdi
ge leeftijd gesloten huwelijken een kleinere kans hebben op 
het moment van de telling door sterfte van één of beide part
ners ontbonden te zijn dan op latere leeftijd gesloten verbin
tenissen. De jong getrouwden, die gemiddeld een groter kinder
tal hebben, zullen dus relatief te sterk vertegenwoordigd zijn 
in de groep bestudeerde huwelijken. Daardoor wordt de werke
lijke vruchtbaarheid overschat. Dit geldt sterker naarmate de 
huwelijken langer geleden gesloten zijn. Deze vertekening kan 
geneutraliseerd worden door bij de analyses de huwelijksleef
tijd constant te houden. Het is echter zeer wel mogelijk, dat 
het aangegeven selectieproces niet in alle sociale subgroepen 
in even sterke mate is opgetreden. Het gevolg is dan, dat de 
omvang van een bepaalde categorie over- of onderschat wordt. 
Een dergelijke vertekening kan alleen maar uitgeschakeld wor
den door de relevante deelpopulaties te onderscheiden. 

13e Algemene volkstelling 31 mei 1960, deel 6, 1969. 

Idem, 9. 

Engelen, H i l l eb rand , Van Poppel , JCindertal naa r ken
merken, 1989. 
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De tweede beperking van het materiaal is gelegen in het 
feit, dat de informatie over kerkelijke gezindte, woonplaats, 
en beroep betrekking heeft op de situatie in 1960. Deze gege
vens hoeven niet te verwijzen naar de toestand op het moment 
van trouwen of reproduktie. Wijziging van kerkgenootschap zal 
echter niet veel voorgekomen zijn. Dit kan onder andere afge
leid worden uit het gegeven dat het percentage katholieken en 
gereformeerden in de Utrechtse bevolking maar weinig is veran
derd in de loop van de twintigste eeuw.6 Ook de sociale mo
biliteit is naar verwachting in de hier onderzochte periode 
niet zo omvangrijk geweest, dat gebruik van het materiaal uit 
1960 tot verkeerde interpretaties aanleiding zou geven.7 Een 
wijziging van woonplaats zal vaker hebben plaatsgevonden. De 
eventuele vertekening, die hiervan het gevolg is, zal men ech
ter moeten accepteren. De gehanteerde bron laat geen correctie 
toe. 

De provincie Utrecht is bij de telling van 1960 in vier 
regio's verdeeld: Stad Utrecht; Heuvelrug-Noord (inclusief 
Amersfoort); Plattelandsgemeenten; Restgroep. In feite betreft 
het hier een indeling naar gelang het agrarische of urbane 
karakter van een gebied. Dit blijkt bijvoorbeeld, wanneer ge
keken wordt naar het percentage van de mannelijke beroepsbe
volking dat in 1960 in de landbouw werkt. In de stad Utrecht 
is dit percentage uiteraard het kleinst (0,4%), direct gevolgd 
door de verstedelijkte Heuvelrug (3,6%). In de restgroep is 
13,4 procent van de mannelijke actieve populatie in de agrari
sche sector werkzaam, en op het platteland 27,7 procent. Op 
kaart 4.1 is aangegeven welke gemeente tot welke regio is ge
rekend. Het gaat om een andere regionalisering dan de in vori
ge hoofdstukken gehanteerde dialectindeling.8 Dit is eerder 
een voor- dan een nadeel. Geconstateerd is immers, dat na cor
rectie voor de variatie in economische ontwikkeling, geloof 
(stemgedrag) en zuigelingensterfte, de fertiliteitsverschillen 
tussen de dialectgebieden in Utrecht te verwaarlozen zijn, 
althans in de twintigste eeuw.9 Het hier gehanteerde materi-

Zie tabel 3.9. 

Engelen, Hillebrand, Van Poppel, Kindertal naar ken
merken, 1989, 11. 

Vergelijk kaart 2.20. 

Zie tabel 3.22. 
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KAART 4.1 
REGIONALE INDELING UTRECHT 

VOLKSTELLING 1960 

Regio VHm Stad Utrecht 
41)111111 Platteland 
Ш Ш У Heuvelrug—Noord 
ΓΛΆΌ Restgroep 
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aal heeft juist op die eeuw betrekking. De afwijkende gebieds
indeling maakt het mogelijk te onderzoeken of bij een andere 
regionalisering wèl een autonome invloed van de variabele re
gio te bespeuren valt. 

De telling van 1960 biedt, naast de verdeling in gemeen-
tegroepen, nog vier ingangen. Zo is er een classificatie naar 
huwelijksleeftijd van de vrouw. Onderscheiden is naar vrouwen 
getrouwd vóór hun 25ste, getrouwd van 25 tot en met 29, en 
getrouwd vanaf 30 jaar. Eerder is vastgesteld, dat bij de ana
lyse van het materiaal de leeftijd bij trouwen zo veel moge
lijk constant gehouden moet worden om de differentiërende in
vloed van de factor sterfte uit te schakelen. Verwacht mag 
worden, dat degenen die op jeugdige leeftijd huwen, het eerst 
en het meest frequent geboortenbeperking zullen toepassen. 
Jong getrouwde vrouwen hebben immers een relatief hoge poten
tiële vruchtbaarheid en zullen zonder contraceptie een veel 
groter kintertal realiseren dan op oudere leeftijd hu
wenden.10 De verschillen tussen de diverse sociale groepen 
wat betreft het gebruik van neomalthusiaanse methoden komen 
dus het duidelijkst tot uitdrukking in de jongste leeftijdsca
tegorie. Daarom zal de analyse in dit hoofdstuk beperkt blij
ven tot de echtparen waarvan de vrouw getrouwd is vóór het 
bereiken van het 25ste levensjaar. 

Het materiaal is ook ingedeeld naar huwelijksjaar. De 
volgende cohorten zijn onderscheiden: getrouwd in 1918 of eer
der, 1919-23, 1924-28, 1929-33, 1934-38, 1939-43, 1944, 1945, 
1946, 1947-49, 1950-54, 1955-59, en 1960. Omwille van de ver
gelijkbaarheid is het belangrijk, alleen de op het moment van 
de telling qua vruchtbaarheid voltooide huwelijken in ogen
schouw te nemen, dat wil zeggen verbintenissen waaruit na de 
teldatum geen kinderen meer geboren zijn. Onderzoek heeft uit
gewezen, dat dit nog wel geldt voor het cohort 1934-38, maar 
niet meer voor de later gesloten huwelijken.11 Hier is daar
om alleen gebruik gemaakt van gegevens over vóór 1939 getrouw
de personen. De vruchtbaarheid van de geselecteerde huwelijken 
beslaat ruwweg de periode 1900-1960. Zoals in hoofdstuk twee 
is geconstateerd, was rond de eeuwwisseling de fertiliteits-
transitie in Utrecht nog maar net begonnen. Met behulp van de 

Zie onder andere Lesthaeghe, 'Vruchtbaarheidscontro-
le', 1972, 287/8, en Engelen, Hillebrand, 'Vrucht
baarheid in verandering', 1985, 266. 

Engelen, Hillebrand, Van Poppel, Kindertal naar ken
merken, 198 9, 5-6. 
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voor analyse uitgekozen cohorten moet dus een redelijk beeld 
verkregen kunnen worden van de overgang naar een neomalthusi-
aans vruchtbaarheidsgedrag. 

De gehanteerde bron bevat tevens een classificatie naar 
sociale beroepsgroep. Deze indeling is vooral gebaseerd op de 
aard van het beroep van de man. Ook is gebruik gemaakt van 
informatie over het inkomen, de personeelssterkte van het be
drijf dat men bezit, en het al dan niet werkzaam zijn in de 
agrarische sector.12 De volgende sociale beroepsgroepen wor
den in de telling onderscheiden: bedrijfshoofden in de land
bouw; overige bedrijfshoofden met personeel; overige bedrijfs-
hoofden zonder personeel; vrije beroepen; hogere employés; 
overige employés (gesplitst in twee inkomensklassen); landar
beiders; overige arbeiders (gesplitst in drie inkomensklas
sen) ; medewerkende gezinsleden (komen niet voor in Utrecht); 
zonder beroep, vroegere bedrijfshoofden in de landbouw; zonder 
beroep, vroegere landarbeiders; zonder beroep, alle overige 
vroegere beroepen. 

Door samenvoeging is het aantal beroepscategorieën terug
gebracht tot zeven. De herclassificatie is grotendeels uitge
voerd conform de suggesties van Engelen.13 Er is echter één 
groot verschil. De groep "zonder beroep, alle overige vroegere 
beroepen" is niet, zoals Engelen heeft gedaan, van analyse 
uitgesloten, maar als aparte categorie meegenomen in het on
derzoek. Op het belang van deze beslissing wordt nog terugge
komen. De overige beroepsgroepen zijn: a. boeren; het betreft 
hier zowel de huidige als de vroegere bedrijfshoofden in de 
landbouw; b. landarbeiders; ook hier gaat het zowel om gepen
sioneerde als nog actieve personen; c. bedrijfshoofden; tot 
deze groep zijn gerekend de personen die voor eigen rekening 
een bedrijf uitoefenen buiten de landbouw, ongeacht of zij 
personeel in dienst hebben of niet; d. vrije beroepen; e. em
ployés; de categorie is een samenvoeging van de groepen "hoge
re employés" en "overige employés"; f. arbeiders; in deze 
klasse zijn de arbeiders terecht gekomen die buiten de land
bouw hun brood verdienen, in de telling genoemd "overige ar
beiders" . 

Idem, 14. 

Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit, 1987, 
165-6. 
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De laatste ordening van het materiaal betreft de kerke
lijke gezindte van de vrouw. Vijf geloofsgroepen zijn onder
scheiden: Rooms-Katholieken; Nederlands Hervormden; Gerefor
meerden; Geen kerkelijke gezindte; Andere kerkelijke gezindte 
of geloof onbekend. Tot de gereformeerden zijn gerekend de 
vrouwen die opgaven te behoren tot de Gereformeerde Kerken, de 
Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt), de Christelijk Gerefor
meerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, of de Oud Gerefor
meerde Gemeenten.14 

Voor elke categorie en subcategorie is het aantal eerste 
huwelijken zonder kinderen, het aantal eerste huwelijken met 
kinderen, en het totaal aantal levendgeborenen bekend. Per 
groep kan dus berekend worden het percentage kinderloos geble
ven eerste huwelijken, het kindertal van alle eerste huwelij
ken en het kindertal van eerste huwelijken waaruit tenminste 
één kind is voortgekomen. De vruchtbaarheid zal in dit hoofd
stuk telkens gemeten worden als het gemiddeld aantal levendge
borenen per niet-kinderloos huwelijk, verder GLH genoemd. De 
verbintenissen waaruit geen kind is geboren, worden dus buiten 
beschouwing gelaten. Op deze wijze wordt het effect van on
vrijwillige kinderloosheid uitgeschakeld. In hoeverre er ook 
sprake is van vrijwillige kinderloosheid, wordt in de volgende 
paragraaf onderzocht. 

Ondanks de beperking tot eerste, vóór het bereiken van 
het 25ste levensjaar van de vrouw gesloten niet-kinderloze 
huwelijken, is het aantal waarnemingen in de diverse groepen 
over het algemeen groot genoeg om betrouwbare uitspraken te 
kunnen doen (tabel 4.1). Een uitzondering moet gemaakt worden 
voor de vrije beroepen en landarbeiders. De omvang van deze 
categorieën is niet zodanig, dat het zinvol is om kruisverban
den met andere variabelen, zoals bijvoorbeeld kerkelijke ge
zindte, te onderzoeken. Een enkelvoudige analyse kan echter 
zonder bezwaar worden uitgevoerd. 

14 Engelen, Hillebrand, Van Poppel, Kindertal naar ken
merken, 1989, 16. 
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Tabel 4.1 Aantal eerste, niet-kinderloze huwelijken gesloten 
vóór de vrouw 25 jaar werd in diverse categorieën, 
Utrecht 1960 

Huwelijkscohort 
Categorie 

Provincie 

Bedrijfshoofden 
Vrije beroepen 
Employés 
Arbeiders 
Landarbeiders 
Boeren 
Ov.vroegere ber. 

Katholieken 
Hervormden 
Gereformeerden 
Geen geloof 
Anders 

Stad Utrecht 
Heuvelrug-Noord 
Platteland 
Restgroep 

<1919 

5490 

382 
34 

175 
420 
143 
255 
40Θ1 

1215 
2495 
563 
852 
365 

2135 
1920 
607 

828 

1919-23 

4385 

588 
25 
682 

1443 

99 
187 

1361 

1062 
1829 
456 
752 
286 

1809 

1493 
458 
625 

1924-28 

4670 

754 

46 
1035 

2063 
98 

242 
432 

1171 

1980 
476 
775 
268 

1905 
1392 
554 

819 

1929-33 

5637 

1014 

48 

1433 
2605 
102 
247 

188 

1403 
2423 
580 
918 
313 

2251 
1801 
634 

951 

1934-38 

5808 

1035 

68 
1582 

2691 
92 

225 
115 

1460 
2393 
581 
1056 
318 

2344 

1784 
703 
977 

Totaal 

25990 

3773 
221 
4907 

9222 
534 

1156 
6177 

6311 
11120 
2656 
4353 
1550 

10444 

8390 
2956 
4200 

4.2 Kinderloze huwelijken 

Van alle huwelijken die gesloten worden, blijft een aan
tal kinderloos. Dit is tenminste voor een deel het gevolg van 
natuurlijke factoren. De kinderloosheid kan echter mede ver
oorzaakt worden door een bewuste en effectieve toepassing van 
contraceptieve methoden. Omdat de "natuurlijke" onvruchtbaar
heid nogal kan variëren, is het moeilijk om precies vast te 
stellen, in hoeverre bewuste geboortenbeperking een rol 
speelt. Door vergelijking met gegevens uit eerder onderzoek en 
van de diverse sociale categorieën kunnen echter wel enige 
tentatieve opmerkingen over deze problematiek gemaakt worden. 

De historicus Wrigley geeft aan, dat in pre-industrieel 
Engeland een percentage kinderloze huwelijken van zeven als 
"natuurlijk" kan worden beschouwd. Hij heeft het dan over ver-
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bintenissen gesloten vóór het 35ste levensjaar van de 
vrouw.15 Volgens de demograaf Henry was in de Europese be
volkingen, die niet aan geboortenbeperking deden, ongeveer één 
op de twintig gehuwde vrouwen van 20-24 jaar kinderloos. Hij 
laat ook zien dat dit cijfer in sommige populaties wat kleiner 
was.16 Op grond van deze gegevens wordt aangenomen, dat van 
de hier bestudeerde huwelijken, allemaal gesloten vóór de 
vrouw 25 jaar werd, rond de vijf procent onvrijwillig kinder
loos kan zijn. Bij duidelijk hogere percentages moet aan be
wuste geboortenbeperking gedacht worden. 

Tabel 4.2 verschaft informatie over het percentage kin
derloze huwelijken in diverse categorieën. Aan de hand van de 
cijfers voor de provincie als geheel, kan moeilijk een uit
spraak gedaan worden over de vraag of vrijwillige kinderloos
heid voorkomt of niet. Weliswaar wordt in het huwelijkscohort 
1924-28 de grens van vijf procent duidelijk overschreden, maar 
deze stijging is mede het gevolg van een toename van de kin
derloosheid bij groepen die naar verwachting het minst en het 
laatst het aantal geboorten zullen beperken, zoals bijvoor
beeld katholieken. Bovendien daalt in latere huwelijksjaargan
gen de kinderloosheid in vrijwel alle categorieën weer. De 
hoge waarde in het derde cohort kan dus duiden op contracep
tie, maar kan ook als een uitschieter worden beschouwd. 

Veelzeggender in dit verband zijn de verschillen tussen 
de sociale en territoriale groepen. Relatief hoge percentages 
kinderloze huwelijken worden over het algemeen aangetroffen in 
de categorieën employés en vrije beroepen, bij personen die 
niet hervormd, katholiek of gereformeerd zijn, en in de stede
lijke gebieden. Zoals later nog zal blijken, is juist in deze 
groepen de vruchtbaarheid per niet-kinderloos huwelijk gemid
deld het laagst en dus de mate van geboortenbeperking het 
grootst. Deze constatering maakt het aannemelijk, dat een deel 
van de kinderloosheid het gevolg is van bewuste keuzes van de 
betrokken echtparen. 

Wrigley, 'Family limitation', 1969, 97. 

Henry, 'Some data on natural fertility', 1961, 85-
86. 
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Tabel 4.2 Kinderloze huwelijken als percentage van het totaal 
aantal eerste huwelijken voor diverse categorieën, 
Utrecht, huwelijksleeftijd vrouw < 25 jaar 

Huwelijkscohort 
Categorie 

Provincie 

Bedrijfshoofden 
Vrije beroepen 
Employés 
Arbeiders 
Landarbeiders 
Boeren 

Katholieken 
Hervormden 
Gereformeerden 
Geen geloof 
Anders 

Stad Utrecht 
Heuvelrug-Noord 
Platteland 
Restgroep 

<1919 

4,7 

3,8 
12,8 
3,3 
2,1 
2,1 
3,8 

3,3 
4,4 
4,1 
6,3 
8,1 

3,8 
7,0 
2,4 
3,0 

1919-23 

5,5 

4,9 
7,4 
6,8 
2,8 
2,9 
5,6 

4,5 
5,4 
3,8 
6,5 
9,2 

4,6 
6,7 
4,2 
5,7 

1924-28 

6,5 

5,5 
8,0 
7,6 
4,8 
5,8 
5,1 

5,9 
6,1 
4,8 
8,7 
7,6 

7,2 
7,0 
4,3 
5,2 

1929-33 

5,0 

4,4 
14,3 
5,8 
3,8 
4,5 
5,0 

4,0 
4,5 
3,3 
8,3 
7,1 

5,7 
5,1 
4,8 
3,5 

1934-38 

3,9 

4,1 
9,3 
5,4 
3,0 
0,0 
2,6 

3,6 
3,2 
4,0 
5,9 
3,9 

4,5 
4,1 
3,0 
2,7 

Totaal 

5,0 

4,6 
10,5 
6,1 
3,6 
3,1 
4,4 

4,2 
4,6 
4,0 
7,1 
7,2 

5,1 
5,9 
3,7 
3,9 

4.3 Het gemiddeld aantal levendgeborenen per niet-kinderloos 
huwelijk (GLH): algemeen en per hoofdcategorie 

De vruchtbaarheid van de niet-kinderloze huwelijken in de 
provincie als geheel laat een duidelijke daling zien in de 
eerste cohorten (tabel 4.3, bovenste rij). Vanaf de huwelijks
jaargang 1924-28 treedt een stabilisatie op. Daarmee lijkt 
Utrecht redelijk te passen in het door Van Poppel voor Neder
land als geheel geschetste beeld.17 Volgens hem is, lande
lijk gezien, het GLH al in het laatste kwart van de negentien-

17 Van Poppel, 'De differentiële vruchtbaarheid' 
1974A, 229-230. 
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de eeuw verminderd.10 De afname is in eerste instantie 
steeds sneller verlopen. Na de huwelijksgeneratie 1906-1910 is 
de vruchtbaarheid echter langzamer gaan dalen, om vanaf het 
cohort 1924-28 geruime tijd op hetzelfde niveau te blijven. 

Tabel 4.3 Het GLH in Utrecht en Limburg, eerste, niet-
kinderloze huwelijken gesloten vóór de vrouw 25 jaar 
werd 

Huwelijks 
Provincie 

Utrecht 
Limburg * 
Utrecht * 

cohort <1919 

5,0 
6,8 
5,3 

1919-23 

4,3 
5,5 
4,5 

1924-28 

4,2 
5,1 
4,3 

1929-33 

4,2 
4,9 
4,2 

1934-38 

4,2 
4,6 
4,2 

* Berekend zonder de overige vroegere beroepen (zie tekst). 
Bron: Engelen, Fertiiiteit, arbeid, mentaliteit, 1987, 188 en 
eigen onderzoek. 

Ondanks de overeenkomsten met de landelijke ontwikkeling, 
blijft enige voorzichtigheid bij de interpretatie van het 
Utrechtse materiaal geboden. De afname van het GLH tussen de 
huwelijksjaargangen <1919 en 1919-23, wordt namelijk ten dele 
veroorzaakt door het feit, dat het eerstgenoemde cohort een 
samenvatting is van meer dan vijf huwelijksjaren. De groep 
<1919 bevat niet alleen gegevens over de echtparen getrouwd in 
de periode 1914-18, maar ook over personen die in 1913 of eer
der (tot ongeveer 1900) in het huwelijk zijn getreden. Daar
door is de vruchtbaarheid van het eerste cohort niet helemaal 
vergelijkbaar met die van het tweede. 

Ten opzichte van Limburg is de beginwaarde van de ferti
iiteit in Utrecht relatief laag en de afname gering (tabel 
4.3) . In de zuidelijke provincie daalt het GLH van 6,8 naar 
4,6 (minus 2,2), in de andere bestuurlijke eenheid van 5,0 
naar 4,2 (minus 0,8). Toch is het verschil niet zo groot als 

Van Poppel heeft het GLH voor alle huwelijken, ge
sloten vóór het 25ste levensjaar van de vrouw, bere
kend, dus inclusief de steriele verbintenissen. De 
Utrechtse gegevens hebben alleen betrekking op huwe
lijken met kinderen. De vergelijking van beide cij
ferreeksen dient daarom beperkt te blijven tot de 
globale trend. 
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in eerste instantie lijkt. Bij de berekening van het Limburgse 
vruchtbaarheidscijfer is de groep overige vroegere beroepen 
buiten beschouwing gelaten. Indien deze groep ook in Utrecht 
buiten de analyse wordt gehouden, blijkt de fertiliteit in de 
oudste cohorten hoger te liggen, met als gevolg dat het GLH 
niet met 0,8 daalt, maar met 1,1. De verklaring voor dit op 
het eerste oog misschien wat merkwaardige verschijnsel, is te 
vinden in tabel 4.1. In het cohort <1919 is de categorie ove
rige vroegere beroepen erg groot, om daarna snel kleiner te 
worden. De afname van deze groep gaat gepaard met een absolute 
en relatieve toename van het aantal bedrijfshoofden, employés 
en arbeiders. Dit is logisch, omdat de genoemde categorie be
staat uit gepensioneerden die voorheen niet-agrarische arbeid 
verricht hebben. Aangezien de niet-agrarische beroepsgroepen, 
zoals nog zal worden getoond, gemiddeld een lagere vruchtbaar
heid hebben, wordt door het buiten beschouwing laten van de 
overige vroegere beroepen het GLH overschat. Echter ook wan
neer hiermee rekening gehouden wordt, blijft er een aanzien
lijk verschil tussen Utrecht en Limburg bestaan wat betreft 
niveau en ontwikkeling van de fertiliteit. 

De hier onderzochte provincie laat grote regionale ver
schillen zien (tabel 4.4 en grafiek 4.1). Op het platteland is 
het GLH steeds 2,1 tot 2,3 groter dan in de stedelijke gebie
den. Binnen de stedelijke gebieden is de variatie in kindertal 
klein. Een uitzondering vormt het oudste cohort. De vrouwen 
die op de Heuvelrug wonen en vóór 1919 getrouwd zijn, krijgen 
gemiddeld een half kind minder dan personen die in dezelfde 
periode gehuwd zijn, maar in de stad Utrecht hun domicilie 
hebben. De Restgroep vertoont steeds een lagere GLH dan de 
plattelandsgemeenten, maar de fertiliteit is er vergeleken met 
de urbane gebieden relatief hoog. In alle regio's is de 
vruchtbaarheid in de laatste huwelijksgeneratie lager dan in 
de eerste. De daling van het GLH is, absoluut gezien, het 
kleinst op de Heuvelrug en in de agrarische gemeenten (-0,5). 
In de stad Utrecht krijgen vrouwen gehuwd in de periode 1934-
38 gemiddeld 1,1 kind minder dan degenen die vóór 1919 trouw
den. Voor de Restgroep bedraagt dit cijfer 1,4. 
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Tabel 4.4 Het GLH naar regio en huwelijkscohort, Utrecht 
eerste, niet-kinderloze huwelijken gesloten vóór 
vrouw 25 jaar werd 

Huweli jkscohort 
Regio 

Stad Ut rech t 
Heuvelrug-Noord 
P l a t t e l a n d 
Res tgroep 

P r o v i n c i e 

<1919 

4 , 9 
4 , 4 
6 ,6 
5 ,7 

5 ,0 

1919-

4 ,0 
3 , 9 
6,0 
4 , 8 

4 , 3 

23 1924-

3 , 9 
3 , 8 
6 , 1 
4 , 4 

4 , 2 

-28 1929-

3 , 8 
3 , 8 
6 ,0 
4 , 6 

4 , 2 

•33 1934-38 

3 ,8 
3 , 9 
6 , 1 
4 , 3 

4 , 2 

Grafiek 4.1 Het GLH naar regio en huwelijkscohort, Utrecht 
eerste, niet-kinderloze huwelijken gesloten vóór 
vrouw 25 jaar werd 
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Net als in Limburg is het de plattelandsregio, die zieh 
het meest van de andere gebieden onderscheidt.19 Het begin
niveau van de vruchtbaarheid is hier verreweg het hoogst, ter
wijl de afname, uitgedrukt in procenten, het kleinst is. Wan
neer de plattelandsgemeenten buiten beschouwing gelaten wor
den, is er duidelijk sprake van een convergerende trend. De 
range, het verschil tussen de minimale en de maximale waarde, 
daalt dan van 1,3 in het eerste cohort tot 0,5 in het laatste 
cohort. 

Volgens de Nederlandse demografen Van de Kaa en Moors 
blijkt uit diverse studies, dat boeren en landarbeiders over 
het algemeen een aanzienlijk groter kindertal voortbrengen, 
dan degenen die buiten de agrarische sector werkzaam zijn.20 

Andorka noemt deze tegenstelling zelfs de meest universeel 
geldende in tot op heden verricht onderzoek.21 Ook in 
Utrecht hebben de echtparen, van wie de man agrarisch actief 
is, een duidelijk hogere fertiliteit (tabel 4.5 en grafiek 
4.2). De bedrijfshoofden in de landbouw, getrouwd vóór 1919, 
krijgen gemiddeld 2,5 kinderen meer dan in dezelfde periode 
getrouwde employés. In het tweede cohort bedraagt het verschil 
zelfs 2,8 kinderen, om daarna geleidelijk af te nemen tot 2,1. 
De fertiliteit van de landarbeiders is doorgaans lager dan die 
van de boeren, maar aanzienlijk hoger dan die van de andere 
beroepsgroepen. Een uitzondering vormt de huwelijksgeneratie 
1924-28. De in deze periode getrouwde landarbeiders brengen 
opvallend weinig kinderen voort, zij het nog altijd meer dan 
bijvoorbeeld de vrije beroepen. 

De niet-agrarische bedrijfshoofden hebben in de eerste 
twee cohorten een iets groter GLH dan de niet-agrarische ar
beiders, daarna een wat kleiner. De laagste vruchtbaarheid 
komt steeds voor bij de employés en vrije beroepen. De grote 
fluctuaties die de fertiliteit van de laatstgenoemde categorie 
vertoont, moeten waarschijnlijk worden toegeschreven aan het 
vrij kleine aantal waarnemingen in de diverse cohorten (tabel 
4.1). Berekend voor Nederland als geheel, laat het GLH van 

Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit, 1987, 
172. 

Van de Kaa, Moors, 'Social status', 1982, 110. 

Andorka, 'Lessons from studies on differential fer
tility', s.d., 24. 
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Tabel 4.5 Het GLH naar beroep en huwelijkscohort, Utrecht 
eerste, niet-kinderloze huwelijken gesloten vóór 
vrouw 25 jaar werd 

Huwelijkscohort 
Beroep 

<1919 1919-23 1924-28 1929-33 1934-38 

Bedrijfshoofden 
Vrije beroepen 
Employés 
Arbeiders 
Landarbeiders 
Boeren 

5,2 
3,5 
3,9 
5,1 
6,5 
6,4 

4,8 
2,9 
3,6 
4,6 
5,9 
6,4 

4,3 
3,5 
3,6 
4,4 
4,3 
6,1 

4,2 
4,1 
3,6 
4,4 
5,1 
5,9 

4,2 
3,6 
3,7 
4,4 
5,1 
5,8 

Provincie 5,0 4,3 4,2 4,2 4,2 

Grafiek 4.2 Het GLH naar beroep en huwelijkscohort, Utrecht 
eerste, niet-kinderloze huwelijken gesloten vóór 
vrouw 25 jaar werd 
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deze groep een veel rustiger beeld zien. Het cijfer varieert 
in de onderzochte huwelijksgeneraties van 3,5 tot 3,7.22 

De vruchtbaarheid daalt in vrijwel alle beroeps
categorieën in de loop van de tijd. Dit komt misschien door 
het al genoemde streven naar "high quality children". De 
vruchtbaarheidsdaling kan ook het gevolg zijn van een afnemen
de weerstand tegen contraceptie. Wanneer het eerste met het 
laatste cohort vergeleken wordt, blijkt het kindertal het 
meest te verminderen bij de landarbeiders. Daardoor wordt het 
verschil ten opzichte van de niet-agrarische beroepsgroepen 
kleiner. Binnen deze groepen is er sprake van een convergeren
de tendens. Het GLH daalt nauwelijks of niet in de categorie-
en, die in het eerste cohort de laagste vruchtbaarheid hebben 
(employés en vrije beroepen). De bedrijfshoofden en arbeiders 
daarentegen laten een duidelijke vermindering van het kinder
tal zien. Het gevolg is, dat deze beroepsgroepen in het laat
ste cohort nog maar 0,5 à 0,7 kind meer krijgen dan de em
ployés, terwijl dit verschil in de eerste huwelijksgeneratie 
ongeveer twee maal zo groot is. Het GLH van de boeren daalt 
weliswaar, maar blijft relatief gezien op een hoog niveau. 

Tot slot wordt de variatie in fertiliteit tussen de di
verse geloofsgroepen onderzocht. In het vorige hoofdstuk is 
bij de enkelvoudige correlatieberekeningen geconstateerd, dat 
gemeenten waar een groot deel van de bevolking katholiek of 
gereformeerd is, gekenmerkt worden door een hoge huwelijks
vruchtbaarheid, althans in de twintigste eeuw. Deze conclusie 
wordt bevestigd en versterkt door het hier gepresenteerde ma
teriaal (tabel 4.6 en grafiek 4.3). Het GLH is in alle cohor
ten het grootst bij de katholieken, terwijl ook de gerefor
meerden een relatief hoge vruchtbaarheid hebben. De hervormden 
nemen een tussenpositie in. De laagste fertiliteit wordt 
steeds aangetroffen bij de wat vage groep met een ander of 
onbekend geloof, en bij de echtparen die niet tot een bepaald 
kerkgenootschap behoren. Gemiddeld over alle huwelijken geslo
ten vóór het 25ste levensjaar van de vrouw, krijgen katholie
ken 2,4 kinderen meer dan de personen zonder kerkelijke ge
zindte, de gereformeerden 2,0 en de hervormden 0,9. 

13e Algemene volkstelling 31 mei 1960, deel 6, 1969, 
41. 

177 



Tabel 4.6 Het GLH naar geloof en huwelijkscohort, Utrecht 
eerste, niet-kinderloze huwelijken gesloten vóór 
vrouw 25 jaar werd 

Huwelijkscohort <1919 1919-23 1924-28 1929-33 1934-38 
Geloof 

Katholieken 
Hervormden 
Gereformeerden 
Geen geloof 
Anders 

6,3 
4,9 
5,8 
3,7 
3,7 

5,6 
3,9 
5,1 
3,2 
3,7 

5,6 
3,9 
5,0 
3,0 
3,3 

5,3 
3,8 
5,1 
3,0 
3,7 

5,3 
3,9 
4,9 
3,2 
3,7 

Provincie 5,0 4,3 4,2 4,2 4,2 

Grafiek 4.3 Het GLH naar geloof en huwelijkscohort, Utrecht 
eerste, niet-kinderloze huwelijken gesloten vóór 
vrouw 25 jaar werd 
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Vier van de vijf geloofsgroepen laten een afname van het 
GLH zien. De vruchtbaarheid daalt in de loop van de tijd het 
meest bij de katholieken en hervormden (-1,0 kind), op de voet 
gevolgd door de gereformeerden (-0,9 kind). Bij de echtparen 
zonder kerkelijke gezindte daalt het gemiddeld kindertal met 
een half, terwijl het GLH van de groep met een ander of onbe
kend geloof in het laatste cohort gelijk is aan de waarde in 
de eerste huwelijksgeneratie. Het resultaat van dit alles is, 
dat de variatie in vruchtbaarheid tussen de geloofsgroepen 
kleiner wordt. De katholieken die vóór 1919 getrouwd zijn, 
krijgen 2,6 kinderen meer dan de paren zonder geloof die in 
dezelfde periode in het huwelijk zijn getreden. In het cohort 
1934-38 bedraagt dit verschil nog "slechts" 2,1. Ook de her
vormden en gereformeerden gaan qua kindertal wat meer lijken 
op de categorie die niet tot een bepaald kerkgenootschap be
hoort. De fertiliteitsverschillen tussen de katholieke en pro
testantse geloofsgroepen blijven echter ongeveer op hetzelfde 
niveau. 

Geconcludeerd kan worden, dat het GLH varieert naar ge
lang de woonplaats van het echtpaar, het beroep van de man, en 
het geloof van de vrouw. Deze variabelen hangen echter deels 
samen. Zo tellen de plattelandsgemeenten bijvoorbeeld relatief 
weinig employés. De vraag rijst dan, of de regionale verschil
len in kindertal louter een gevolg zijn van een andere samen
stelling van de beroepsbevolking, of dat "woonplaats" ook een 
autonome uitwerking op de vruchtbaarheid heeft. 

Om dergelijke vragen te beantwoorden, moet de gecombi
neerde invloed van de genoemde variabelen op de fertiliteit 
onderzocht worden. Dit zal in de volgende paragrafen worden 
gedaan. Uitgangspunt daarbij is weer het in hoofdstuk 1 be
schreven motivatie - acceptatie model, waarin de factor econo
mie de primaire agens is, die niet alleen de reproduktie be
ïnvloedt, maar ook de mentaliteit. 23 Als proxy voor de eco
nomische motivatie tot geboortenbeperking dient hier de varia
bele beroep. Het mentale filter is in eerste instantie gemeten 
aan de hand van het geloof. Beargumenteerd zal echter worden, 
dat ook de variabele regio, althans in combinatie met beroep, 
waarschijnlijk als een proxy voor de factor acceptatie kan 
worden beschouwd. 

De factor zuigelingensterfte is noodgedwongen buiten 
beschouwing gelaten. Overigens bleek deze factor in 
Utrecht bij analyse van de gemeentelijke data geen 
invloed te hebben. 
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Achtereenvolgens wordt nu de gecombineerde invloed van 
beroep en geloof en beroep en regio onderzocht. Daarna worden 
de drie variabelen samen genomen, om de variatie in gemiddeld 
kindertal te verklaren. Omdat de categorieën vrije beroepen en 
landarbeiders vrij klein zijn, zullen zij verder buiten be
schouwing gelaten worden. Hetzelfde geldt voor de zeer hetero
gene categorie overige vroegere beroepen. Bij splitsing naar 
religie wordt de vage groep met een andere of onbekende kerke
lijke gezindte niet meegenomen in de analyse. 

4.4 Beroep en geloof gecombineerd 

De vruchtbaarheidsverschillen tussen de geloofsgroepen 
zijn, wanneer gecorrigeerd wordt voor de variatie in samen
stelling van de actieve bevolking, groter dan zonder die cor
rectie (tabel 4.7 en grafiek 4.4). Binnen iedere beroepsgroep 
hebben de katholieken steeds een beduidend hogere fertiliteit 
dan de hervormden. Ook de gereformeerden krijgen relatief veel 
kinderen, bij de bedrijfshoofden en arbeiders zelfs ongeveer 
evenveel als de katholieken. Het laagste GLH wordt telkens 
aangetroffen bij de echtparen die niet tot een bepaald kerkge
nootschap behoren. 

Katholieke bedrijfshoofden, getrouwd vóór 1919, krijgen 
gemiddeld 2,8 kinderen méér dan hun collegae zonder geloof. 
Bij de employés bedraagt dit verschil 2,4 kinderen, bij de 
arbeiders 1,9, en bij de boeren zelfs 4,0. In dit laatste ge
val moet bedacht worden, dat het GLH van de agrariërs zonder 
kerkelijke gezindte op basis van weinig waarnemingen is bere
kend. Het in elk cohort weer lage kindertal bij deze groep, 
doet echter vermoeden, dat de uitkomsten redelijk betrouwbaar 
zijn. Bovendien wordt het grote verschil in vruchtbaarheid 
niet zo zeer veroorzaakt door een laag GLH van de boeren zon
der geloof, maar door het zeer hoge GLH van de katholieke 
agrariërs. Uitgedrukt in termen van het hier gehanteerde ana
lyse-model, kan geconcludeerd worden, dat de economische prik
kel tot geboortenbeperking (indicator: beroep), binnen iedere 
geloofsgroep op een andere wijze gefilterd wordt, met als ge
volg dat eenzelfde prikkel tot heel verschillende uitkomsten 
leidt. 
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Grafiek 4.4 Het GLH per geloof en huwelijkscohort voor diverse 
beroepsgroepen, Utrecht eerste, niet-kinderloze 
huwelijken gesloten vóór de vrouw 25 jaar werd 

- Katholiek G«n Hervormd Gereformeerd 

181 



Tabel 4.7 Het GLH per beroep, geloof en huwelijkscohort, 
Utrecht eerste, niet-kinderloze huwelijken gesloten 
vóór vrouw 25 jaar werd * 

Geloof Katholiek Hervormd Gereform. Geen 
Cohort 

<1919 
1919-23 
1924-28 
1929-33 
1934-38 

<1919 
1919-23 
1924-28 
1929-33 
1934-38 

<1919 
1919-23 
1924-28 
1929-33 
1934-38 

<1919 
1919-23 
1924-28 
1929-33 
1934-38 

6,2(95)) 
6,1(154) 
5,3(220) 
5,2(261) 
5,1(289) 

5,3(26) 
5,1(138) 
5,2(203) 
5,0(282) 
4,8(329) 

6,1(121) 
5,4(367) 
5,5(560) 
5,2(718) 
5,3(719) 

8,6(42) 
9,3(51) 
9,0(68) 
8,5(66) 
8,2(59) 

4,9(161) 
4,0(245) 
3,7(324) 
3,8(442) 
3,7(413) 

3,6(77) 
3,1(233) 
3,1 (404) 
3,1(546) 
3,4(603) 

4,8(182) 
4,3(623) 
4,2(868) 
4,1 (1136) 
4,1(1137) 

5,8(156) 
5,1(90) 
4,6(127) 
4,7(130) 
5,0(124) 

6,4(57) 
5,6(109) 
5,8(94) 
4,9(124) 
5,1(144) 

5,8(17) 
4,4(80) 
4,5(111) 
4,5(176) 
4,4(157) 

5,1(34) 
5,5(120) 
5,0(184) 
5,4(225) 
5,1(216) 

7,1(46) 
5,9(37) 
6,3(38) 
6,6(42) 
5,1(33) 

3,4(53) 
3,5(52) 
2,7(81) 
3,1(143) 
3,1(152) 

2,9(35) 
2,7(154) 
2,6(229) 
2,6(312) 
3,0(367) 

4,2(64) 
3,7(268) 
3,4(357) 
3,4(406) 
3,4(490) 

4,6(8) 
3,3(3) 
2,9(7) 
3,0(3) 
3,6(5) 

* Tussen haakjes staat het aantal niet-kinderloze huwelijken 
(N). Dit aantal is gecursiveerd indien N kleiner is dan 20. 

Eerder is geconstateerd, bij de enkelvoudige analyse, dat 
de katholieken, gereformeerden en hervormden in de loop van de 
tijd qua fertiliteit wat meer gaan lijken op de echtparen die 
niet tot een bepaald kerkgenootschap behoren, terwijl de vari
atie in vruchtbaarheid tussen de genoemde geloofsgroepen onge
veer even groot blijft. Een soortgelijke ontwikkeling doet 
zich voor binnen de categorie bedrijfshoofden en, zij het wat 
minder duidelijk, bij de employés. De arbeiders laten een an
der beeld zien. Hier daalt het GLH in alle geloofsgroepen met 
ongeveer 0,8 kind, behalve bij de gereformeerden. De vrucht
baarheid van deze groep is in het laatste cohort hetzelfde als 
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in het eerste. Ook de boeren wijken af van het geschetste pa
troon. Bij katholieke agrariërs vermindert de fertiliteit maar 
met 0,4 kind. Hun hervormde collegae en degenen zonder kerke
lijke gezindte tonen een twee maal zo sterke afname. De groot
ste daling doet zich evenwel voor bij de gereformeerde boeren. 
Het GLH in deze subcategorie neemt met twee kinderen af van 
7,1 in de eerste huwelijksgeneratie tot 5,1 in de laatste. Al 
met al mag aangenomen worden, dat de invloed van de variabele 
geloof, na correctie voor verschillen in beroep, in de loop 
van de tijd zeker niet zwakker is geworden, maar, integendeel, 
misschien zelfs wat sterker. 

Een zeer duidelijk beeld van het belang van de kerkelijke 
gezindte wordt verkregen wanneer, voor elk huwelijkscohort 
apart, variantie-analyses worden uitgevoerd. Indien men de 
variabelen beroep en geloof als indelingscriteria hanteert, 
dan kan de spreiding in het gemiddeld kindertal voor honderd 
procent verklaard worden met behulp van deze variabelen en hun 
zogenaamde "interactie-effect", i.e. hun gezamenlijke invloed, 
los van de invloed die ze ieder apart hebben. Door het wegla
ten van het interactie-effect daalt de verklaringsgraad met 
een bepaalde waarde. Deze waarde geeft aan hoeveel procent van 
de variatie in vruchtbaarheid het gevolg is van de gezamenlij
ke invloed van beroep en geloof. Door vervolgens de laatstge
noemde variabele te elimineren, kan het belang van de kerke
lijke gezindte bepaald worden, rekening houdend met de ver
schillen in samenstelling van de beroepsbevolking. De verkre
gen uitkomsten hebben overigens slechts een relatieve beteke
nis (tabel 4.8) .24 

Wanneer het interactie-effect van beroep en geloof buiten 
beschouwing gelaten wordt, daalt de verklaringsgraad met zes 
tot elf punten. Vooral in het tweede en derde cohort is de 
afname vrij groot. Dit komt omdat bepaalde subcategorieën een 
sterk afwijkende vruchtbaarheid hebben. Zo krijgen employés 
die niet tot een bepaald kerkgenootschap behoren en getrouwd 
zijn in de periode 1919-23, slechts 2,7 kinderen. Katholieke 
boeren, gehuwd in hetzelfde tijdvak, brengen 9,3 kinderen 
voort, i.e. ruim 6,5 meer dan de genoemde employés. Het gemid
delde verschil tussen de twee beroepsgroepen bedraagt "maar" 
2,8 kinderen (tabel 4.5). Voor het derde cohort gelden soort
gelijke cijfers. Blijkbaar leiden bepaalde combinaties van 

Bij de variantie-analyses is iedere cel gewogen met 
het aantal niet-kinderloze huwelijken in die cel. 
Zie paragraaf 4.6 voor een nadere toelichting. 
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Tabel 4.8 Uitkomsten variantie-analyses met GLH als 
afhankelijke en beroep (B) en geloof (G) als ver
klarende variabelen, diverse huwelijkscohorten, 
Utrecht eerste, niet-kinderloze huwelijken gesloten 
vóór de vrouw 25 jaar werd * 

Huwelijkscohort 
Model 

В G B*G 

В G 

В 

Verkl 

<1919 

100 

92 

37 

aarde variatie 

1919-23 

100 

89 

34 

1924-28 

100 

89 

25 

(in procenten) 

1929-33 

100 

93 

28 

1934-38 

100 

94 

25 

* De analyses zijn uitgevoerd zonder de categorieën Vrije be
roepen, Landarbeiders, Overige vroegere beroepen en Andere 
kerkelijke gezindte of geloof onbekend. 

beroep en geloof dus tot een uitzonderlijk hoge of lage 
vruchtbaarheid. 

De kerkelijke gezindte blijkt een zeer grote invloed op 
het GLH te hebben. In de eerste huwelijksgeneratie verklaren 
beroep en geloof samen 92 procent van de variatie in fertili-
teit. Na eliminatie van geloof daalt dit percentage met 55 
punten tot 37. In het derde en vierde cohort leidt het buiten 
beschouwing laten van de verschillen in kerkelijke gezindte 
tot een afname van de verklaringsgraad met 65 punten, terwijl 
de vermindering bij de groep getrouwd na 1933 zelfs bijna 70 
punten bedraagt. De mentaliteitsproxy heeft dus een aanzien
lijk grotere invloed op de vruchtbaarheid dan de gebruikte 
economische indicator, een invloed die bovendien in de loop 
van de tijd nog sterker wordt. Wel is en blijft de relatie 
economie - fertiliteit zoals op grond van de theorie over het 
boekhoudkundig nut van kinderen verwacht zou mogen worden. Het 
zijn, ook binnen de diverse geloofsgroepen, vrijwel steeds de 
echtparen van wie de man in de agrarische sector werkt, die de 
hoogste vruchtbaarheid realiseren. 

4.5 Beroep en regio gecombineerd 

De eerder vastgestelde regionale verscheidenheid wat be
treft fertiliteit verdwijnt niet bij fixatie van het beroep 
(tabel 4.9 en grafiek 4.5). Binnen de vier beroepsgroepen zijn 
het steeds de in agrarische gemeenten wonende echtparen, die 
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de hoogste vruchtbaarheid kennen. De personen in de stedelijke 
gebieden hebben over het algemeen het kleinste GLH. Zo krijgen 
bedrijfshoofden op het platteland, die vóór 1919 getrouwd 
zijn, gemiddeld 1,8 kind meer dan hun collegae die op de Heu
velrug woonachtig zijn. Bij de employés bedraagt dit verschil 
0,7 kind, bij de arbeiders 1,9 en bij de boeren 0,9. De minder 
verstedelijkte Restgroep neemt, op een enkele uitzondering na, 
een tussenpositie in. 

Tabel 4.9 Het GLH per beroep, regio en huwelijkscohort, 
Utrecht eerste, niet-kinderloze huwelijken gesloten 
vóór vrouw 25 jaar werd * 

Beroep 

Bedrijfs-
hoofden 

Employés 

Arbeiders 

Boeren 

Regio 

Cohort 

<1919 
1919-23 
1924-28 
1929-33 
1934-38 

<1919 
1919-23 
1924-28 
1929-33 
1934-38 

<1919 
1919-23 
1924-28 
1929-33 
1934-38 

<1919 
1919-23 
1924-28 
1929-33 
1934-38 

Stad 
Utrecht 

4,7(120) 
4,3(198) 
3,7(252) 
3,9(328) 
3,8(362) 

3,8(67) 
3,6(335) 
3,4(502) 
3,5(653) 
3,6(725) 

4,7(194) 
4,4 (689) 
4,2 (944) 
4,0(1169) 
3,9(1161) 

5,6(13) 
6,5(5) 
6,1(21) 
4,1(S) 
7,8(10) 

Heuvelrug 
Noord 

4,6(128) 
4,5(196) 
4,2 (239) 
3,9(356) 
4,0(327) 

3,9(83) 
3,4(270) 
3,5(359) 
3,5(551) 
3,7(595) 

4,9(130) 
4,4 (420) 
4,0(534) 
4,0(710) 
4,1(729) 

5,9(38) 
5,4(29) 
5,8(35) 
5,1(36) 
4,5(25) 

Platte
land 

6,4(65) 
6,1(99) 
5,9(130) 
5,5(150) 
5,9(148) 

4,6(5) 
4,8(19) 
5,6(39) 
4,9(59) 
5,0(71) 

6,8(41) 
5,9(115) 
6,3(203) 
6,4(255) 
6,5(317) 

6,8(123) 
7,1(98) 
6,8 (119) 
6,6(126) 
6,1(128) 

Restgroep 

6,0(69) 
5,1(95) 
4,2(133) 
4,3(180) 
3,9(198) 

3,9(15) 
4,2(58) 
3,8(135) 
3,8(170) 
3,5(191) 

5,7(55) 
4,8(219) 
4,7(382) 
4,9(471) 
4,6(484) 

6,3(81) 
5,6(54) 
5,0(77) 
5,4(77) 
5,3(62) 

* Tussen haakjes staat het aantal niet-kinderloze huwelijken 
(N). Dit aantal is gecursiveerd indien N kleiner is dan 20. 
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Grafiek 4.5 Het GLH per regio en huwelijkscohort voor diverse 
beroepsgroepen, utrecht eerste, niet-kinderloze 
huwelijken gesloten vóór vrouw 25 jaar werd 
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Geconcludeerd kan dus worden, dat ook wanneer de variatie 
tussen de gemeentegroepen wat betreft de samenstelling van de 
beroepsbevolking geneutraliseerd wordt, de variabele regio een 
duidelijke invloed op de vruchtbaarheid heeft. Dit wijst naar 
onze mening op het bestaan van een per regio verschillende 
acceptatiegraad van contraceptie. Daardoor wordt in een be
paald gebied, ook bij gelijke economische motivatie (proxy: 
beroep), een ten opzichte van andere gebieden afwijkende fer-
tiliteit gerealiseerd. 

Er is echter ook een andere interpretatie mogelijk. Zoals 
aangegeven, zijn bij de indeling in regio's economisch-geogra-
fische criteria gehanteerd. Het zou kunnen zijn, dat de hier 
gehanteerde proxy voor economie deze verschillen niet volledig 
neutraliseert, waardoor de variabele woonplaats, ook na cor
rectie, eigenlijk een verkapte economische variabele is. Dit 
wordt echter niet waarschijnlijk geacht. Bij de regionalise
ring heeft de samenstelling van de beroepsbevolking namelijk 
een belangrijke rol gespeeld, en beroep is juist de economi
sche indicator die hier gehanteerd wordt. Er bestaat daarom 
een sterk vermoeden, dat een deel van de differentiatie in 
vruchtbaarheid het gevolg is van een per regio verschillende 
houding ten opzichte van geboortenbeperking. Wel moet nog on
derzocht worden, in hoeverre de variabele geloof hierbij een 
rol speelt. 

Kijkend naar de in tabel 4.9 en grafiek 4.5 weergegeven 
ontwikkelingen in de tijd, kan geconstateerd worden dat de 
regionale spreiding in het laatste huwelijkscohort steeds gro
ter is dan in het eerste. Bij de bedrijfshoofden neemt het 
verschil in fertiliteit tussen degenen die op de Heuvelrug hun 
domicilie hebben, en de plattelanders maar weinig toe (+0,1 
kind). Bij de andere beroepsgroepen daarentegen groeit het 
onderscheid met een half kind of meer. Dit betekent, dat de 
variabele woonplaats een grotere invloed krijgt op de vrucht
baarheid, of, in andere bewoordingen uitgedrukt, gaandeweg een 
groter deel van de verschillen in het GLH teweegbrengt. 

De juist geformuleerde conclusie wordt bevestigd door de 
resultaten van de uitgevoerde variantie-analyses (tabel 4.10). 
Het startpunt vormt weer een statistisch model waarin alle 
mogelijke invloeden zijn opgenomen en dus honderd procent van 
de variatie in gemiddelde vruchtbaarheid verklaard kan worden 
(een zogenaamd "verzadigd" model). Bij weglating van het in
teractie-effect van de variabelen beroep en regio daalt de R-
kwadraat, zeker tot de huwelijksgeneratie 1934-38, maar wei
nig. De afname bedraagt twee tot maximaal negen punten. 
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De variabele regio op zich heeft bij de echtparen gehuwd 
vóór 1919 al een vrij grote invloed. De verklaringsgraad ver
mindert met een waarde van 35 wanneer alleen naar verschillen 
in beroep gekeken wordt, en niet ook naar het gebied waar men 
gedomicilieerd is. Na het cohort 1919-23 wordt de plaats waar 
men woont steeds belangrijker. In de derde huwelijksgeneratie 
halveert de R-kwadraat door weglating van deze variabele, ter
wijl een dergelijke daad in het laatste cohort zelfs leidt tot 
een afname met ruim 60 punten. Daar staat tegenover, dat de 
variabele beroep in de loop van de tijd een steeds kleinere 
invloed op de variatie in kindertal krijgt. Dat neemt niet 
weg, dat ook in de latere cohorten de boeren over het algemeen 
de hoogste vruchtbaarheid hebben, en de employés de laagste. 

Tabel 4.10 Uitkomsten variantie-analyses met GLH als 
afhankelijke en beroep (B) en regio (R) als ver
klarende variabelen, diverse huwelijkscohorten, 
Utrecht eerste, niet-kinderloze huwelijken gesloten 
vóór vrouw 25 jaar werd * 

Huwelijkscohort 
Model 

В R B*R 

В R 

В 

Verklaarde 

<1919 

100 

95 

60 

1919-23 

100 

98 

66 

variatie 

1924-28 

100 

96 

45 

(in procenten) 

1929-33 

100 

96 

41 

1934-38 

100 

91 

29 

* De analyses zijn uitgevoerd zonder de categorieën Vrije be
roepen, Landarbeiders en Overige vroegere beroepen. 

4.6 Beroep, geloof en regio te zamen 

Theoretisch gezien kunnen de meest veelzeggende resulta
ten bereikt worden, wanneer de variabelen beroep, geloof en 
regio samen genomen worden om de verschillen in vruchtbaarheid 
te verklaren. In de praktijk wordt men bij een dergelijke han
delwijze echter met problemen geconfronteerd. Rekening houden 
met de variatie in de drie genoemde verklarende variabelen 
betekent, dat het materiaal in zeer veel subcategorieën uit-
eengelegd moet worden. Per cohort zijn er vier beroepsklassen 
(bedrijfshoofden, employés, arbeiders en boeren), vier ge
loofsgroepen (katholieken, hervormden, gereformeerden en per-
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sonen zonder geloof), en vier regio's (Stad Utrecht, Heuvel
rug-Noord, Platteland en Restgroep). Het totaal aantal combi
naties bedraagt dus 64. Om deze combinaties visueel vorm te 
geven, zoals in de voorgaande paragrafen is gebeurd, zijn ten
minste zestien grafieken nodig. Bij een dergelijke hoeveelheid 
zullen de bekende bomen het zicht waarschijnlijk snel beper
ken. Belangrijker is echter, dat in de grafieken elk GLH even 
zwaar telt, ongeacht het aantal huwelijken waarop het betrek
king heeft. Tot nu toe was dat nauwelijks een bezwaar, omdat 
het aantal huwelijken vrijwel steeds groot genoeg was voor 
betrouwbare uitkomsten. De verregaande opsplitsing van het 
materiaal, die in deze paragraaf moet worden doorgevoerd, 
zorgt echter voor een aanzienlijke toename van het aantal cel
len met weinig waarnemingen. Om een voorbeeld te geven: in het 
cohort 1919-23 bevatten 24 van de 64 subcategorieën minder dan 
twintig niet-kinderloze huwelijken. In de latere huwelijks
jaargangen is het aantal "kleine" cellen weliswaar geringer, 
maar zeker niet verwaarloosbaar. Het grafisch weergeven van de 
vruchtbaarheid is dus nauwelijks zinvol, en zal dan ook ach
terwege blijven. 

Een methode die, zij het met enige voorzichtigheid, wèl 
gehanteerd kan worden, is die van variantie-analyse. Het is 
mogelijk om in een dergelijke analyse rekening te houden met 
het aantal waarnemingen per categorie. Een GLH dat bijvoor
beeld op grond van 100 niet-kinderloze huwelijken is berekend, 
wordt dan vijf maal zo zwaar geteld als een GLH dat slechts op 
20 waarnemingen berust. Er vindt dus een weging van de cellen 
plaats. Het gevolg hiervan is, dat de subcategorieën met wei
nig huwelijken, waarvan de berekende vruchtbaarheid dus niet 
zo betrouwbaar is, relatief maar weinig invloed hebben op de 
uiteindelijke resultaten. Dat is precies wat gewenst wordt. 
Daarom zal deze methode gebruikt worden om het naar beroep, 
geloof en regio gedifferentieerde materiaal te onderzoeken.25 

De variantie-analyses worden voor elk cohort apart uitge
voerd. De groep huwelijken gesloten vóór 1919 zal buiten be
schouwing gelaten worden. Het aantal cellen met weinig waarne
mingen is in dit cohort erg groot. Ruim 40 van de 64 berekende 
GLH's zijn gebaseerd op minder dan 20 huwelijken. De kans op 
vertekening wordt daardoor erg groot. De vruchtbaarheidsgege-
vens voor de diverse subcategorieën in de wèl bestudeerde hu-

Voor alle duidelijkheid zij (nogmaals) opgemerkt dat 
ook in de tot nu toe uitgevoerde variantie-analyses 
weging van de cellen heeft plaatsgevonden. 
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welijksgeneraties, alsmede het aantal waarnemingen per cel, 
staan vermeld in bijlage 6. 

Uitgangspunt voor de variantie-analyses is weer een ver
zadigd model (tabel 4.11). Dit is bij drie variabelen vrij 
gecompliceerd. Naast de drie hoofdeffecten (beroep, geloof, en 
regio), zijn er drie interactie-effecten van de eerste orde: 
beroep*geloof, beroep*regio, en geloof*regio. Deze effecten 
kwamen reeds gedeeltelijk in de voorgaande paragrafen ter 
sprake. In dit geval is er ook nog een interactie-term van de 
tweede orde, namelijk beroep*geloof*regio. Deze term geeft de 
gezamenlijke invloed van de genoemde variabelen op het GLH 
aan, los van andere invloeden. 

Het weglaten van het tweede orde effect zorgt in het co
hort 1919-23 voor een daling van de R-kwadraat met zes punten. 
In de latere huwelijksjaargangen is de afname half zo groot. 
Eliminatie van de overige interactie-effecten reduceert de 
verklaringsgraad met nog eens negen tot twaalf punten. Anders 
gezegd: met behulp van de hoofdeffecten beroep, geloof en re
gio kan ruim tachtig, soms bijna negentig procent van de vari
atie in de gemiddelde vruchtbaarheid voorspeld worden. 

Het belang van de variabele regio, gecorrigeerd voor ver
schillen in samenstelling van de beroepsbevolking en geloof, 
kan bepaald worden door in een volgende stap deze variabele 
niet meer in het model op te nemen. Wanneer dit wordt gedaan, 
daalt de R-kwadraat in de huwelijksgeneratie 1919-23 met 12 
punten. In de volgende twee cohorten bedraagt de afname onge
veer 20 punten, en in de laatste groep zelfs 27 punten. Dit 
alles betekent, dat het feit of een echtpaar in een stedelijke 
of in een meer agrarische omgeving woont, een autonome invloed 
heeft op de vruchtbaarheid. Deze invloed wordt bovendien in de 
loop van de tijd sterker. 

Een voorbeeld moge een en ander illustreren. Katholieke 
arbeiders, getrouwd in de periode 1924-28 en wonend in de stad 
Utrecht, krijgen gemiddeld 5,2 kinderen. Hun eveneens katho
lieke collegae op het platteland, in hetzelfde tijdvak gehuwd, 
krijgen gemiddeld 8,2 kinderen, drie meer dus. In het laatste 
cohort is het verschil in GLH tussen de twee groepen, die wat 
betreft geloof en beroep identiek zijn en zich slechts onder
scheiden door een andere woonplaats, toegenomen tot 3,9 kinde
ren. 

De vaststelling dat de variabele woonplaats een eigen, 
niet door beroep bepaalde, invloed op de vruchtbaarheid heeft, 
vormt, zoals in de vorige paragraaf werd geconstateerd, een 
aanwijzing voor het bestaan van een per regio variërende ac
ceptatie van geboortenbeperking. Nu blijkt bovendien, dat deze 
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regionale differentiatie in mentaliteit niet gereduceerd kan 
worden tot verschillen in geloofssamenstelling. Immers, ook na 
correctie hiervoor is de woonplaats nog van invloed op de ge
realiseerde fertiliteit. 

Tabel 4.11 Uitkomsten variantie-analyses met GLH als 
afhankelijke en beroep (B), geloof (G) en regio (R) 
als verklarende variabelen, diverse huwelijks-
cohorten, Utrecht eerste, niet-kinderloze huwe
lijken gesloten vóór de vrouw 25 jaar werd * 

Verklaarde variatie (in procenten) 
Huwelijkscohort 1919-23 1924-28 1929-33 1934-38 

Model 

В G R B*G B*R G*R B*G*R 
В G R B*G B*R G*R 

В G R 
В G 
В 

* De analyses zijn uitgevoerd zonder de categorieën Vrije be
roepen, Landarbeiders, Overige vroegere beroepen en Andere 
kerkelijke gezindte of geloof onbekend. 

Het belang van de variabele religie komt duidelijk naar 
voren wanneer het model, dat resteert na de boven uitgevoerde 
bewerkingen en waarin beroep en kerkelijke gezindte als ver
klarende variabelen fungeren, verder wordt gereduceerd. Elimi
natie van geloof leidt in het eerste en laatste cohort tot een 
daling van de R-kwadraat met ruim veertig punten. In de twee 
resterende huwelijksgeneraties bedraagt de afname zelfs meer 
dan 45 punten. Het zijn de katholieken en gereformeerden, die 
over het algemeen de hoogste vruchtbaarheid kennen. Zo krijgen 
katholieke en gereformeerde employés, wonend op de Heuvelrug 
en getrouwd in de periode 1924-28, gemiddeld 4,8 kinderen. Hun 
hervormde collegae, die in hetzelfde gebied woonachtig zijn, 
brengen gemiddeld 3,1 kinderen voort, en de echtparen zonder 
geloof 2,6. Katholieke arbeiders, die in de Restgroep hun do
micilie hebben en na 1933 in het huwelijk zijn getreden, heb
ben gemiddeld 5,6 kinderen. De vergelijkbare groep gerefor
meerden kent een gemiddeld kindertal van 5,5, terwijl de her
vormden 4,2 kinderen krijgen. De lijst met voorbeelden kan nog 
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aanzienlijk worden uitgebreid. Het dominerende beeld is, dat 
katholieken en gereformeerden, ook na uitschakeling van ver
schillen in beroep en woonplaats, het hoogste GLH hebben. De 
hervormden en personen zonder geloof laten over het algemeen 
de laagste fertiliteitscijfers zien. 

De grote, autonome invloed die de variabele religie 
heeft, vormt een tweede aanwijzing voor het bestaan van een 
mentaal filter. Bij een gelijke economische prikkel tot ge-
boortenbeperking, toont de ene geloofsgroep een grote weer
stand tegen toepassing van contraceptieve methoden, terwijl de 
andere groep relatief gemakkelijk tot reductie van het aantal 
concepties overgaat. Het is in dit verband niet verwonderlijk, 
dat juist de katholieken en gereformeerden de grootste vrucht
baarheid realiseren. Zoals in het vorige hoofdstuk reeds werd 
aangegeven, hebben de autoriteiten van deze kerkgenootschappen 
het langst en het felst geageerd tegen geboortenbeperking. 

De variabele beroep op zich verklaart doorgaans 15 tot 20 
procent van de variatie in de gemiddelde fertiliteit. Alleen 
in het cohort 1919-23 is dit cijfer wat hoger (tabel 4.11). De 
relatief kleine verklarende kracht van deze variabele is lo
gisch als wordt aangenomen, dat er een mentaal filter werkzaam 
is. Het effect van een economische motivatie tot een bepaald 
reproduktief gedrag wordt in dat geval mede bepaald door de 
vraag in hoeverre een echtpaar bereid is daadwerkelijk contra
ceptie toe te passen. Het gevolg is dat een beroep A in het 
ene geval misschien gepaard gaat met een hoge vruchtbaarheid, 
en in een ander geval juist met een klein kindertal. Het is 
daardoor moeilijk op grond van kennis van iemands broodwin
ning, zonder additionele informatie, betrouwbare uitspraken 
over de verwachte grootte van zijn gezin te doen. Wanneer het 
sterkste mentale filter (geloof) constant gehouden wordt, 
blijken boeren vrijwel steeds het grootste GLH te hebben. Ook 
binnen de diverse regio's, dus bij controle van de regionale 
mentaliteit, geldt doorgaans dat echtparen, van wie de man in 
de landbouw werkt, de hoogste vruchtbaarheid realiseren. 

4.7 Conclusie 

Nogmaals is in dit hoofdstuk de huwelijksvruchtbaarheid 
onderzocht. Als bron zijn echter geen gemeentelijke gegevens 
gebruikt, maar nominale data. Bij de volkstelling van I960 is 
het kindertal van nog samenwonende echtparen in rechtstreeks 
verband gebracht met enkele theoretisch gezien belangrijke 
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sociaal-economische kenmerken. Met behulp van dit materiaal 
kunnen de eerder getrokken conclusies geverifieerd worden en 
eventueel gecorrigeerd worden voor ecologische vertekeningen. 
Het hoofdstuk heeft, omdat het Groningse materiaal grotendeels 
verloren is gegaan, alleen betrekking op de provincie Utrecht. 
Bestudeerd is de variatie in vruchtbaarheid van in de periode 
1900-1940 getrouwde vrouwen. Als fertiliteitsindex is gebruikt 
het gemiddeld aantal levendgeboren kinderen per eerste, niet-
kinderloos huwelijk, gesloten vóór het 25ste levensjaar van de 
vrouw. Deze maat is GLH genoemd. 

De bevindingen kunnen als volgt worden samengevat. De 
huwelijksvruchtbaarheid, berekend voor de provincie Utrecht 
als geheel, neemt in de loop van de tijd af. De echtparen ge
trouwd vóór 1919, krijgen gemiddeld 5,0 kinderen, terwijl de
genen die in de periode 1934-38 in het huwelijk zijn getreden, 
gemiddeld 4,2 kinderen voortbrengen. 

De diverse territoriale en sociale groepen laten duide
lijke verschillen in fertiliteit zien. Boeren hebben, zoals op 
grond van de gemeentelijke gegevens en de theorie over het 
economisch nut van kinderen ook verwacht zou mogen worden, 
over het algemeen een hoger GLH dan vergelijkbare groepen met 
een andere broodwinning (bedrijfshoofden, employés en arbei
ders) . Ten opzichte van een verzadigd model, waarin alle ef
fecten van beroep, geloof en regio zijn opgenomen, wordt vijf
tien à twintig procent van de variatie in de gemiddelde 
vruchtbaarheid door het beroep alleen verklaard. Slechts in 
het cohort 1919-23 is dit cijfer wat groter (bijna dertig pro
cent) . 

Het op grond van ecologische data gesignaleerde verband 
tussen geloof en fertiliteit, blijkt tevens op het individuele 
niveau te gelden, ook als andere variabelen geneutraliseerd 
worden. Binnen qua economische activiteit en woonplaats iden
tieke groepen, hebben katholieken vrijwel steeds een relatief 
hoge vruchtbaarheid, net als gereformeerden. Hervormden en 
vooral personen zonder geloof worden gekenmerkt door een rela
tief klein kindertal. De variabele religie is verantwoordelijk 
voor een groot deel van de variatie in de gemiddelde fertili
teit . De verklaringsgraad van het boven geschetste model 
stijgt met ongeveer 40 punten indien niet alleen met de varia
bele beroep rekening gehouden wordt, maar eveneens met de ker
kelijke gezindte. 

Een en ander vormt een duidelijke indicatie voor het be
staan vran een mentaal filter. Een economische prikkel tot ge-
boortenbeperking, hier tot uitdrukking komend in het beroep, 
wordt in de diverse geloofsgroepen, afhankelijk van de weer-
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stand tegen contraceptie, op een andere manier "verwerkt" tot 
concreet gedrag. Het gevolg is, dat binnen een bepaalde be
roepsgroep de gerealiseerde vruchtbaarheid nogal varieert, 
waardoor de bijdrage van de gehanteerde economische proxy aan 
de verklaring van de verschillen in het GLH relatief klein is. 

Ook de variabele regio blijkt een "eigen" effect te hebben 
op het gemiddeld kindertal per gezin, los van andere invloe
den. Algemeen geldt, dat de echtparen die in de plattelandsge
meenten hun domicilie hebben, een hoger GLH realiseren dan qua 
geloof en beroep vergelijkbare paren, die in de stedelijke 
gebieden wonen. De additionele inzet van de variabele regio, 
dus nadat beroep en religie hun verklarende werking hebben 
gedaan, zorgt in het cohort 1919-23 voor een toename van de R-
kwadraat met 12 punten. In het volgende cohort bedraagt de 
stijging reeds 20 punten, en in de laatste groep 27 punten. 

De autonome invloed van de variabele regio vormt een 
tweede argument om een mentaal filter te veronderstellen. De 
woonplaats van een echtpaar bepaalt mede in hoeverre de econo
mische prikkel tot beperking van de gezinsgrootte (beroep) tot 
een ander voortplantingsgedrag leidt. Het lijkt er dus op, dat 
naast de kerkelijke gezindte, de regionale normen en waarden 
ten aanzien van contraceptie een rol spelen. Dit is enigszins 
in tegenspraak met de constatering dat, op gemeentelijk ni
veau, de fertiliteitsverschillen in Utrecht, die resteren na 
controle voor de variatie in economie, geloof en zuigelingen
sterfte, in de twintigste eeuw geen samenhang meer vertonen 
met de regionale taal. Bedacht moet echter worden, dat in dit 
hoofdstuk noodgedwongen een andere gebiedsindeling is gehan
teerd. Als de hier gepresenteerde interpretatie correct is, 
doet deze indeling blijkbaar meer recht aan de streekgebonden 
verschillen in mentaliteit. 
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CONCLUSIS 

De huwelijksvruchtbaarheid is in Nederland sinds het eind 
van de 19e eeuw aanzienlijk gedaald. Vrouwen die op hun twin
tigste trouwden en minimaal tot hun vijftigste gehuwd bleven, 
kregen rond 1890 gemiddeld bijna negen kinderen. Zeventig jaar 
later was dit aantal tot minder dan de helft gedaald. Tegelij
kertijd steeg het percentage vrouwen in de vruchtbare leeftijd 
dat gehuwd was, van gemiddeld 45 tot ruim 60 procent, vooral 
na 1930. Deze toename van de nuptialiteit werd grotendeels 
veroorzaakt door het feit, dat jeugdigen eerder en vaker in 
het huwelijk traden. Het relatieve aantal gehuwde vrouwen in 
de leeftijdsklasse van 20-24 jaar, verdubbelde in de onder
zochte periode. Zonder verdere veranderingen, zou dit laatste 
geleid hebben tot een toename van de totale fertiliteit. Uit 
het feit dat deze niet toenam, maar zelfs met dertig procent 
daalde, mag geconcludeerd worden, dat de stijging van de nup
tialiteit ruimschoots gecompenseerd werd door het ontluikende 
neomalthusiaanse gedrag. 

Veel onderzoek is tot op heden verricht om de bovenge
schetste ontwikkelingen, die zich in grote lijnen ook in de 
andere Westeuropese landen hebben voorgedaan, te beschrijven 
en verklaren. Op grond van deze studies is een hypothetisch 
verklaringsmodel opgesteld met als componenten: economie, men
taliteit en zuigelingensterfte. Verondersteld wordt in dit 
model, dat de economische modernisering aanzet tot gedragsver
andering. Daar waar een familiale, arbeidsintensieve produk-
tiewijze overheerst, is het hebben van veel kinderen voorde
lig. De kinderen fungeren als goedkope arbeidskrachten. Boven
dien zorgen zij ervoor dat de ouders, wanneer zij op leeftijd 
komen, nog over voldoende inkomsten kunnen beschikken. In deze 
situatie loopt de netto-stroom van geld, goederen en diensten 
van de kinderen naar de ouders. De kinderen zijn dus van eco
nomisch nut voor de hoofden van het gezin. Binnen het huwelijk 
is de vruchtbaarheid daarom relatief hoog. Daar staat tegen
over, dat pas op vrij late leeftijd getrouwd wordt. Huwen is 
een economische aangelegenheid, en velen kunnen pas een ver
bintenis aangaan als door ouderdom, sterfte of invaliditeit 
een bedrijf ter beschikking komt. 

Gedurende de industrialisatie wordt het aantal mensen, 
dat buitenshuis moet werken, steeds groter. In eerste instan
tie verandert dit nog niet veel aan het economisch nut van 
kinderen. Dat gebeurt pas als door technologische en organisa
torische vernieuwingen het aantal banen voor jeugdigen vermin-
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dert, en bovendien de kinderarbeid via wettelijke maatregelen 
aan banden wordt gelegd. Daar komt nog bij, dat de voorzienin
gen voor de oude dag geleidelijk geïnstitutionaliseerd worden, 
zodat kinderen ook wat dit facet betreft een minder belangrij
ke economische functie krijgen. Alles bij elkaar worden de 
"baten" van kinderen dus kleiner. Van de andere kant worden de 
kosten voor het opvoeden groter. Dit heeft enerzijds te maken 
met de invoering van de leerplicht. Anderzijds is deze toename 
ook een gevolg van de groeiende mogelijkheden tot stijging op 
de sociale ladder. Ouders die hun kinderen graag hogerop zien 
komen, zijn genoodzaakt flink in de opleiding van hun kroost 
te investeren. Dit alles resulteert in een streven naar een 
kleiner nageslacht. 

Ook het trouwgedrag wordt door de economische veranderin
gen beïnvloed. Met het toenemen van de loonarbeid worden 
steeds minder mensen wat betreft hun bestaansmogelijkheden 
afhankelijk van een te erven familiebezit. Uitstel van het 
huwelijk tot bijvoorbeeld het ouderlijk bedrijf kan worden 
overgenomen, is voor deze groep niet meer noodzakelijk. Er kan 
getrouwd worden als arbeid in loondienst beschikbaar is of 
komt. 

De relatie tussen economische modernisering en de veran
dering van het reproduktief gedrag ligt echter niet zo eenvou
dig als in het bovenstaande gesuggereerd wordt. De economische 
motivatie tot gedragswijziging wordt namelijk in meer of min
dere mate vertraagd door de factor mentaliteit of acceptatie. 
Zo zal in gebieden, waar men fel gekant is tegen ingrijpen in 
de voortplanting, eenzelfde economische push tot reductie van 
het kindertal resulteren in een hogere vruchtbaarheid dan in 
een regio waar men minder afwijzend staat tegenover contracep
tie. Omgekeerd kan een verschillende prikkel via het mentale 
filter tot dezelfde uitkomsten leiden. 
Algemeen wordt aangenomen, dat in meer geseculariseerde gebie
den de omzetting van economische motivatie in nieuw gedrag het 
soepelst verloopt, en in regio's met relatief veel katholieken 
en gereformeerden het moeizaamst. Vandaar dat vaak religie óf 
stemgedrag als een proxy voor mentaliteit gekozen wordt. 

De laatste factor heeft betrekking op de zuigelingen
sterfte. Bij een hoge mortaliteit zijn meer geboorten nodig om 
het gewenste kindertal te bereiken. Bovendien is de gemiddelde 
zoogperiode in een dergelijke situatie korter, met als gevolg 
dat de periode van verminderde vruchtbaarheid na de bevalling 
niet zo lang duurt. Derhalve mag zowel in statische als in 
dynamische zin een positief verband tussen zuigelingensterfte 
en fertiliteit verwacht worden. Ook wat betreft de nuptiali-
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teit bestaat waarschijnlijk een dergelijke samenhang. Immers, 
bij een hoge of stijgende mortaliteit is of komt er meer werk
gelegenheid voor de overlevenden en kan er dus jonger en fre
quenter gehuwd worden. Het omgekeerde geldt bij een lage of 
dalende sterfte. 

De factor economie wordt beschouwd als de primaire agens 
in het model. Deze factor beïnvloedt niet alleen het reproduk-
tief gedrag, maar bepaalt tevens voor een deel de heersende 
mentaliteit en het niveau van de mortaliteit. Bij een meer 
gemoderniseerde economie zal de geestesgesteldheid minder be
houdend zijn en heeft de zuigelingensterfte een lagere waarde. 
Daar komt nog bij, dat ook de laatstgenoemde factoren samen
hangen. In een omgeving waarin men positief staat ten opzichte 
van innovaties, zullen nieuwe inzichten inzake hygiëne en voe
ding eerder toegepast worden en zal dus de sterfte onder pas
geborenen lager zijn. Bij analyse moeten deze verbanden inge
calculeerd worden. 

Gebruik makend van het zojuist geschetste model is het 
reproduktief gedrag in de provincies Groningen en Utrecht be
studeerd voor de periode 1879-1960. Daarbij ging het in de 
eerste plaats om de vraag, hoe dit gedrag er in de malthusi-
aanse tijd uit zag, en op welke wijze het daarna evolueerde. 
Het tweede aandachtspunt betrof de verklaring van de geconsta
teerde intraprovinciale verschillen, en met name de vraag in 
hoeverre het boven beschreven motivatie - acceptatie model 
hiervoor bruikbaar is. Vastgesteld werd, dat toen contraceptie 
nog niet of nauwelijks werd toegepast, de huwelijksvruchtbaar
heid in Groningen lager was dan in Utrecht. Beschouwd voor de 
provincies als geheel, kregen Groningse vrouwen die vanaf hun 
twintigste tot minimaal hun vijftigste jaar getrouwd waren, in 
het tijdvak vóór de algemene daling van de fertiliteit onge
veer acht kinderen, dat wil zeggen ruim één kind minder dan de 
vergelijkbare groep in Utrecht. 

Na ongeveer 1890 werd de vruchtbaarheid binnen het huwe
lijk steeds meer beperkt. Deze reductie ging in eerste instan
tie gepaard met een toename van de gemeentelijke variatie in 
het relatieve aantal wettige geboorten. Later werd de sprei
ding weer kleiner. Blijkbaar verliep het dalingsproces dus 
niet in alle plaatsen op dezelfde wijze. In Groningen konden 
geen gemeenten aangewezen worden die steeds in de ontwikkeling 
voorop liepen. Wel waren er duidelijke "achterblijvers". Het 
betrot hier vooral plaatsen in het zuidwesten en -oosten van 
de provincie. De andere bestuurlijke eenheid, Utrecht, liet 
vanaf 1930 een duidelijk geografisch patroon zien. De koplo-
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pers waren gesitueerd in het centrum van de provincie, en de 
laatkomers ten zuiden en westen van de provinciale hoofdstad. 
Vóór 1930 was er van een consistente regionale differentiatie 
echter geen sprake. 

Naast verschillen binnen de provincies, waren er ook dui
delijke verschillen tussen de twee onderzochte eenheden. Al
lereerst bleek de plaatselijke variatie wat betreft de ferti-
liteit in Groningen aanzienlijk kleiner te zijn dan in 
Utrecht. Verder verliep de daling van de huwelijksvruchtbaar
heid, gemeten als een gemiddelde van de gemeentelijke waarden, 
in het noordelijke onderzoeksgebied na 1909 aanzienlijk snel
ler. Vooral in de periode 1930-1960 waren de ontwikkelingen 
afwijkend. Het resultaat was, dat op het laatste meetmoment in 
de Utrechtse plaatsen gemiddeld nog ruim 125 kinderen per 1000 
gehuwde vrouwen geboren werden, tegenover 80 in de Groningse 
gemeenten. 

Ook de nuptialiteit evolueerde in de twee provincies op 
een andere wijze. Utrecht past uitstekend in het algemene 
Westeuropese beeld, dat is verkregen via het tot op heden ver
richte onderzoek. Het percentage gehuwden steeg in deze be
stuurlijke eenheid maar mondjesmaat tot 1930. Daarna vond een 
forse toename van dit cijfer plaats. Tot het genoemde omslag
punt waren, gemiddeld over de gemeenten, ongeveer vijf van de 
tien vrouwen van 15 jaar en ouder gehuwd, in 1960 gold dit 
voor zes van de tien. De nuptialiteit in de andere provincie 
lag op het eind van de negentiende eeuw op een iets hoger ni
veau, en groeide vóór 1930 al vrij aanzienlijk. Toch kwam ook 
hier de grootste stijging na dat jaar tot stand. Aan het eind 
van de bestudeerde periode waren bijna zeven van de tien vrou
wen van 15 jaar en ouder getrouwd. 

Om te onderzoeken of in gemeenten met een lage huwelijks
vruchtbaarheid ook de nuptialiteit "modern" was, werd voor de 
diverse peiljaren de enkelvoudige samenhang tussen de fertili-
teitscomponenten berekend. Rond 18Θ5 was zowel in Utrecht als 
in Groningen de correlatie tussen de vruchtbaarheid en nupti
aliteit te verwaarlozen. Vijfentwintig jaar later bestond met 
name in de noordelijke provincie een licht positief verband 
tussen deze twee fenomenen, aangevend dat in gemeenten waar 
veelvuldig en jong werd getrouwd, binnen het huwelijk ook de 
meeste kinderen werden geboren. Nog eens twee decennia verder 
in de tijd bleek dit verband weer verdwenen te zijn, om in 
1960, althans in Groningen, sterk negatief te worden. Op het 
laatste meetmoment gold dus in deze provincie, dat de plaat
sen waar contraceptie het meest werd toegepast, ook de minste 
huwelijksrestricties kenden. Het ontbreken van een dergelijke 
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samenhang in Utrecht moet waarschijnlijk worden toegeschreven 
aan de tragere modernisering van het reproduktief gedrag al
daar. Overigens zijn de gevonden correlaties niet "causaal" 
van karakter. Zij verdwijnen namelijk wanneer met andere vari
abelen rekening gehouden wordt. 

Ter verklaring van de gemeentelijke verschillen in huwe
lijksvruchtbaarheid en nuptialiteit werd, voor elk van beide 
provincies apart, het motivatie - acceptatie model toegepast. 
De factor economie werd benaderd door zowel te kijken naar het 
percentage van de mannelijk beroepsbevolking dat in de land
bouw werkt, als naar het percentage buiten de agrarische sec
tor arbeidende vrouwen. De mentaliteit werd gemeten aan de 
hand van het aandeel katholieken en gereformeerden in de be
volking. Ter controle werd, in de jaren waarin dat mogelijk 
was, onderzocht of de conclusies wezenlijk zouden veranderen 
met stemgedrag als proxy voor de geestesgesteld. Dit bleek 
niet het geval te zijn. De derde factor, de zuigelingensterf
te, werd geregistreerd als het totaal aantal sterfgevallen 
beneden de één jaar per 100 levendgeborenen. Het model werd 
zowel gebruikt voor cross-section analyse als bij de bestude
ring van de ontwikkelingen in de tijd. Bovendien werd rekening 
gehouden met de eerder aangegeven samenhangen tussen de ver
klarende factoren. Door middel van regressieberekeningen wer
den zij onafhankelijk van elkaar gemaakt. 1 

Statisch gezien kon de variatie in het reproduktief ge
drag in de loop van de tijd steeds beter verklaard worden met 
behulp van het ontworpen analysemodel. De invloed van de eco
nomische indicatoren, met name vrouwenarbeid, was, behalve wat 
betreft de negentiende-eeuwse fertiliteit, steeds groot. In 
gemeenten waar veel vrouwen buiten de agrarische sector werk
ten, waren zowel de huwelijksvruchtbaarheid als de nuptiali
teit laag. De andere economische proxy, het percentage land
bouwers, bleek van minder belang. Wel hadden de significante 
relaties, op één uitzondering na, de verwachte vorm. In plaat
sen met veel boeren en landarbeiders werd vrij laat getrouwd, 
maar ook relatief weinig aan geboortenbeperking binnen het 
huwelijk gedaan. 

Het effect van de factor geestesgesteldheid werd in de 
loop van de tijd groter. Steeds gold, dat in gemeenten waar in 
verhouding veel katholieken en gereformeerden woonden, de 
vruchtbaarheid hoog was en de nuptialiteit laag. De zuigelin-

Zie paragraaf 3.4 voor meer informatie. 
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gensterfte was in Groningen alleen in de eerste peiljaren van 
belang en had toen de verwachte positieve uitwerking op zowel 
het relatieve aantal wettige geboorten, als op de huwelijksin-
tensiteit. In de andere provincie vertoonde deze factor geen 
relatie met de fertiliteit, en, vreemd genoeg, alleen in 1930 
en I960 met het trouwcijfer. 

Ook de historische ontwikkeling van het reproduktief ge
drag kon gaandeweg beter "voorspeld" worden, maar de bereikte 
verklaringsgraad (maximaal 25 procent) was en bleef, vooral 
wat betreft de nuptialiteit, aanzienlijk kleiner dan bij de 
niveau-analyse. In het centraal gelegen onderzoeksgebied werd 
de dynamiek in de beide fertiliteitscomponenten uitsluitend 
bepaald door de veranderingen in de economische indicatoren, 
in de andere provincie speelden ook de factoren mentaliteit en 
zuigelingensterfte een rol. De richting van de beïnvloeding 
was, voor zover statistisch significant, steeds in overeen
stemming met de theoretische uitgangspunten. 

Een opmerkelijke, hoewel niet geheel onverwachte, uit
komst was, dat juist in de perioden dat de ontwikkelingen in 
de fertiliteit met behulp van het gehanteerde model het 
slechtst voorspeld konden worden en de factor economie het 
minst belangrijk was, de variabele streektaal een grote in
vloed had. De niet-verklaarde dynamiek in de huwelijksvrucht
baarheid varieerde in Groningen tot en met 1930 en in Utrecht 
tot en met 1909 meer tussen de dialectgebieden dan binnen deze 
eenheden. Blijkbaar werd de economische push tot geboortenbe-
perking in die tijdvakken niet alleen gefilterd door de varia
bele geloof. Los daarvan speelde de regionale mentaliteit, 
gemeten met behulp van de proxy tongval, een duidelijke rol. 
De in een streek heersende normen en waarden bepaalden mee, in 
hoeverre een rationeel gewenste reductie van het kindertal 
daadwerkelijk doorgevoerd werd. Ook bij statische analyse 
bleek de residuele huwelijksvruchtbaarheid op diverse momenten 
samen te hangen met de factor streektaal, vooral in Groningen. 
In Utrecht bestond een dergelijke relatie alleen op het eind 
van de negentiende eeuw. 

Het juist geconstateerde impliceert, dat de geestesge
steldheid onvolledig gemeten wordt door alleen naar religie te 
kijken. Tegelijkertijd wordt een additionele proxy geïntrodu
ceerd, namelijk dialect. Deze indicator voor mentaliteit is 
tot op heden nog te weinig toegepast in het fertiliteitsonder-
zoek, terwijl hij waarschijnlijk toch goede diensten kan be
wijzen. Dit geldt vooral in provincies waar de taalverschillen 
tussen de regio's relatief groot zijn, zoals bijvoorbeeld in 
Groningen het geval is. Het feit dat deze verschillen bestaan, 
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duidt op een eigen identiteit van de betreffende gebieden, 
waarbij ook eigen gedragscodes verwacht mogen worden. 

In het laatste deel van dit boek werden de op grond van 
gemeentelijke gegevens getrokken conclusies, voor zover moge
lijk, getoetst aan de hand van nominale data. Gepresenteerd 
werd materiaal over de huwelijksvruchtbaarheid van tussen 1900 
en 1940, vóór het 25ste levensjaar van de vrouw getrouwde 
Utrechtse (geen Groningse) echtparen. Het reeds opgeroepen 
beeld werd door de analyse van dit materiaal in grote lijnen 
bevestigd. De beroepsgroep waarvoor kinderen naar verwachting 
het grootste "nut" hebben (boeren), bleek over het algemeen, 
ook na correctie voor mentale invloeden, de hoogste fertili-
teit te realiseren. Wanneer echter een kruistabel werd opge
steld met als verklarende variabelen economische activiteit, 
geloof en woonplaats en als afhankelijke variabele de gemid
delde fertiliteit per categorie, kon maar een relatief klein 
deel (ongeveer twintig procent) van de variatie in de huwe
lijksvruchtbaarheid voorspeld worden met behulp van de varia
bele beroep alleen. 

De verklaringsgraad steeg aanzienlijk wanneer naast het 
beroep tevens de kerkelijke gezindte bekend was. De toename 
bedroeg veertig procentpunten of meer. Het waren steeds de 
katholieken en gereformeerden die de grootste vruchtbaarheid 
hadden. Ook de variabele regio, hier om brontechnische redenen 
niet gemeten als dialecteenheid, had een autonome uitwerking 
op de fertiliteit, los van de andere variabelen. In de platte
landsgemeenten kreeg men, na correctie voor verschillen in 
geloof en beroep, gemiddeld een groter kindertal dan in meer 
verstedelijkte gebieden. 

Een en ander bevestigde nogmaals de hypothese, dat er een 
mentaal filter werkzaam was. De correlatie tussen beroep en 
vruchtbaarheid werd negatief beïnvloed door de houding ten 
opzichte van contraceptie. Bij katholieke en gereformeerde 
echtparen, alsmede de gehuwden die op het platteland woonden, 
was de weerstand tegen ingrijpen in de voortplanting groot. 
Een economische prikkel tot reductie van het kindertal had dus 
bij deze groepen een kleinere uitwerking dan bij andere echt
paren. Het gevolg was, dat er binnen de beroepscategorieën een 
relatief grote variatie in fertiliteit bestond. Daardoor kon 
op grond van kennis van iemands broodwinning, zonder verdere 
informatie, slechts een zeer globale uitspraak over de ver
wachte vruchtbaarheid gedaan worden. 
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Welke algemene conclusies kunnen nu aan het hier bespro
ken onderzoek ontleend worden? De belangrijkste bevinding is 
waarschijnlijk, dat het zinvol is de fertiliteitsdaling te 
bestuderen met behulp van het begrippenpaar motivatie - accep
tatie. De economische modernisering zorgt ervoor, dat de 
stroom van geld, goederen en diensten, die in eerste instantie 
in de meeste gezinnen van de kinderen naar de ouders loopt, 
honderdtachtig graden draait. Het gevolg is, dat een kleiner 
nageslacht boekhoudkundig gezien rationeel wordt. De economi
sche motivatie tot beperking van de vruchtbaarheid hoeft ech
ter niet meteen tot een ander gedrag te leiden. De grootte van 
de eventuele time-lag hangt af van de mate waarin contraceptie 
acceptabel gevonden wordt. Hoe groter de weerstand tegen in
grijpen in de fertiliteit is, hoe meer tijd er zal verlopen 
tussen de prikkel tot geboortenbeperking en de daadwerkelijke 
aanpassing van het kindertal. De consequentie van dit alles 
is, dat de relatie tussen motivatie en vruchtbaarheid alleen 
goed onderzocht kan worden door ook met de factor acceptatie 
rekening te houden. 

Een tweede algemene gevolgtrekking is, dat de weerstand 
tegen neomalthusiaanse methoden onvoldoende in kaart gebracht 
wordt wanneer alleen naar de kerkelijke gezindte of het stem
gedrag gekeken wordt. Los van deze proxy's spelen ook de regi
onale normen en waarden een rol. Eenzelfde economische push 
tot reductie van het aantal geboorten leidt, ook na correctie 
voor verschillen in religie, in het ene gebied tot een andere 
uitkomst dan in het andere. Naar voren gekomen is, dat deze 
regionale "eenheden" wat betreft geestesgesteldheid min of 
meer afgebakend worden door de dialectgrenzen. Dit geldt voor
al voor provincies met een grote variatie in tongval. Blijk
baar duidt eenheid van taal in een streek op het bestaan van 
specifieke gedragscodes, die zorgen dat de motivatie tot con
traceptie op een geheel eigen wijze in gedrag wordt omgezet. 
Hoe het ook zij, de variabele dialect verdient meer aandacht 
in het fertiliteitsonderzoek dan zij tot nu toe heeft gekre
gen. 

Het derde en laatste punt betreft het onderscheid tussen 
niveau en ontwikkeling van de reproduktie. Eens te meer is 
gebleken, dat het belangrijk is aan te geven of men de varia
tie op één moment analyseert, of dat de spreiding in histori
sche ontwikkeling onder de loep genomen wordt. Wat betreft het 
eerste soort onderzoek, waren de hier bereikte resultaten be
vredigend. De verklaringsgraad van het gehanteerde model was 
over het algemeen vrij hoog. Dit gold in duidelijk mindere 
mate voor de analyse van de dynamiek. Zoals aangegeven viel 
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dit gedeeltelijk toe te schrijven aan de invloed van de varia
bele streektaal. Echter ook in de tijdvakken waarin deze vari
abele niet speelde, was de proportie verklaarde variatie rela
tief laag. In de recentelijk bestudeerde Nederlandse provincie 
Limburg gold eveneens dat de R-kwadraat dynamisch gezien een 
stuk kleiner was dan bij statische beschouwing.2 Mogelijker
wijs spelen, wanneer relatief kleine analyse-eenheden als ge
meenten worden gebruikt, bij analyse van de ontwikkeling de in 
de tijd variërende telinstructies en definities een verstoren
de rol. Nader onderzoek op dit punt is gewenst. 

Met deze constatering nadert dit geschrift zijn voltooi
ing. Gepoogd is de fertiliteitstransitie in de provincies Gro
ningen en Utrecht te ontleden, beschrijven en verklaren. Daar
bij is flink geleund op in andere vakgebieden ontwikkelde the
orieën en methoden. Een dergelijke interdisciplinaire aanpak 
werd noodzakelijk geacht om het complexe proces, dat de veran
dering van het reproduktief gedrag is, goed te kunnen begrij
pen. Maar werd niet al ruim dertig jaar geleden door Dittrich 
en Van der Woude geschreven, dat de geschiedenis haar taak 
alleen in nauwste samenwerking met andere wetenschappen, met 
name de sociale, met succes kan vervullen?3 

Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit, 1987, 
145. 

Dittrich, Van der Woude, 'De geschiedenis op de 
tweesprong', 1959, aangehaald in: Van der Woude, 
'Het gebruik van begrippen', 1979, 216. 
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BIJIAGEN 

Bijlage 1 Het aantal geboorten per 1000 gehuwde vrouwen in de 

Groningse en Utrechtse gemeenten in de jaren 1879, 

1889, 1909, 1930 en 1960 * 

1. Provincie Groningen 

Jaar 1879 1889 1909 1930 I960 

Gemeente 

Adorp 

Aduard 

Appiηgedam 

Baflo 

Bedum 

Beerta 

Bellingwolde 

Bierum 

Boer, Ten 

Delfzijl 

Eenrum 

Ezinge 

Finsterwolde 

Grijpskerk 

Groningen 

Grootegast 

Haren 

Hoogezand 

Hoogezand-Sappemeer 

Hoogkerk 

Kantens 

Kloosterburen 

Leek 

Leens 

Loppersum 

Marum 

Meeden 

Middelstum 

Midwolda 

217,0 

169,5 

184,4 

209,4 

227,6 

206,5 

181,0 

218,0 

215,5 

207,5 

211,8 

193,1 

214,6 

182,2 

201,5 

187,3 

186,4 

188,3 

-

201,2 

211,2 

228,8 

191,2 

183,4 

202,2 

189,9 

177,9 

199,3 

188,7 

========== 

173,4 

146,2 

180,2 

166,0 

196,6 

185,8 

191,6 

184,3 

179,9 

180,3 

181,4 

179,3 

196,9 

141,9 

171,7 

176, 6 

196,3 

200,0 

-

213,6 

165,5 

193,3 

190,7 

156,0 

194,8 

205,3 

168,8 

191,4 

187,5 

========= 

118,8 

137,8 

159,2 

151,8 

136,2 

176,2 

170,9 

172,0 

137,7 

158,9 

119,4 

148,8 

139,6 

149,9 

133,6 

167,4 

145,8 

163,8 

-

182,2 

126,0 

164,4 

185,3 

139,0 

139,1 

205,7 

166,9 

125,9 

168,9 

========= 

120,7 

102,2 

93,1 

101,8 

112,2 

98,0 

98,8 

120,9 

104,5 

82,3 

94,4 

99,0 

101,5 

106,0 

89,5 

144,0 

87,0 

99,4 

-

157,3 

99,8 

127,9 

139,0 

97,5 

90,2 

142,4 

104,4 

126,6 

111,1 

========= 

108,6 

98,7 

53,5 

89,6 

106,0 

55,7 

50,6 

89,7 

90,1 

101,4 

73,9 

82,6 

59,6 

102,0 

71,0 

105,0 

70,0 

-

77,6 

103,4 

98,9 

98,5 

95,1 

80,9 

86,4 

96,3 

58,8 

98,4 

66,9 

* Het aantal geboorten is telkens bepaald als een gemiddelde 

over meerdere jaren. Zie paragraaf 2.2. 
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vervolg Groningen 

Jaar 1879 1889 1909 1930 1960 
Gemeente 

Muntendam 
Nieuwe Pekela 
Nieuweschans 
Nieuwolda 
Noordbroek 
Noorddijk 
Oldehove 
Oldekerk 
Onstwedde 
Oude Pekela 
Sappemeer 
Scheemda 
Slochteren 
Stedum 
Termunten 
Uithuizen 
Uithuizermeeden 
UI rum 
Usquert 
Veendam 
Vlagtwedde 
Warffum 
Wedde 
Wildervank 
Winschoten 
Winsum 
Zand, 't 
Zuidbroek 
Zuidhorn 

210,1 
181,6 
253,1 
215,9 
180,0 
193,1 
202,5 
193,5 
207,0 
177,0 
189,5 
187,7 
196,2 
196,8 
223,5 
181,7 
223,7 
194,4 
189,5 
178,1 
190,8 
201,6 
191,6 
186,2 
191,8 
189,9 
186,4 
187,2 
178,0 

191,9 
197,4 
206,6 
191,8 
151,5 
189,9 
182,4 
164,7 
203,8 
192,5 
189,5 
195,6 
188,1 
192,3 
196,3 
225,7 
198,0 
162,7 
217,6 
166,5 
199,0 
152,7 
195,6 
178,8 
185,9 
175,0 
183,9 
189,5 
160,6 

186,6 
189,8 
159,8 
149,6 
90,8 

146,4 
126,7 
171,4 
224,6 
202,4 
157,8 
155,3 
156,7 
153,8 
160,9 
159,5 
152,3 
128,8 
121,5 
155,0 
202,9 
117,5 
149,4 
168,9 
157,0 
122,3 
143,4 
133,0 
136,8 

121,0 
119,9 
91,1 

100,3 
68,5 
96,8 

120,9 
108,9 
143,8 
145,8 
92,8 

114,1 
102,4 
113,1 
102,2 
114,7 
165,5 
93,9 
88,7 
94,6 

138,5 
92,7 
93,8 
93,6 
91,5 

101,4 
101,4 

91,1 
98,6 

70,2 
78,1 
52,9 
57,6 
66,5 
75,6 

102,2 
94,5 
99,0 
71,0 
-
72,1 
70,0 
88,5 
67,8 
76,9 
91,1 
78,6 
71,2 
69,3 
77,5 
56,7 
58,8 
72,7 
65,6 
76,7 
72,8 
66,2 
90,8 

2. Provincie Utrecht 

Jaar 1879 1889 1909 1930 1960 
Gemeente 

Abcoude - 113,6 
Abcoude-Baambrugge 208,3 198,1 124,5 131,5 
Abcoude-Proosdij 229,7 243,6 189,1 148,2 
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vervolg Utrecht 

Jaar 1879 1889 1909 1930 1960 
Gemeente 

Achttienhoven 
Amerongen 
Amersfoort 
Baarn 
Benschop 
Bildt, de 
Breukelen 
Breukelen-Nijenrode 
Breukelen-Sint Pieters 
Bunnik 
Bunschoten 
Cothen 
Doorn 
Driebergen 
Driebergen-Rijsenburg 
Eemnes 
Haarzuilens 
Harmeien 
Hoenkoop 
Hoogland 
Houten 
IJsselstein 
Jaarsveld 
Jutphaas 
Kamerik 
Kockengen 
Laag-Nieuwkoop 
Langbroek 
Leersum 
Leusden 
Linschoten 
Loenen 
Loenersloot 
Loosdrecht 
Lopik 
Maarn 
Maarssen 
Maarsseveen 
Maartensdijk 
Mijdrecht 

191,1 
201,9 
193,5 
230,3 
258,8 
216,8 
-

208,8 
219,5 
196,3 
186,0 
180,6 
246,0 
196,8 
-

160,8 
267,8 
213,5 
261,9 
177,1 
207,4 
215,5 
224,1 
252,7 
237,3 
236,5 
239,4 
221,1 
234,8 
187,6 
221,8 
171,0 
241,0 
205,1 
254,0 
200,0 
180,4 
246,8 
209,3 
237,7 

262,2 
193,2 
209,0 
144,3 
231,2 
208,2 
-

214,1 
188,7 
194,2 
199,5 
165,2 
267,6 
197,5 
-

137,0 
213,6 
183,8 
257,5 
173,5 
214,7 
204,8 
251,9 
235,9 
243,2 
192,1 
173,6 
233,0 
196,3 
195,1 
210,7 
159,6 
210,1 
184,1 
266,6 
185,3 
203,2 
200,6 
238,9 
213,1 

188,2 
166,2 
172,6 
140,8 
144,9 
163,0 
-

159,0 
187,5 
140,6 
192,2 
253,9 
173,2 
147,7 
-

148,9 
154,8 
163,0 
194,8 
208,8 
189,5 
202,3 
178,0 
189,4 
162,6 
201,1 
195,3 
195,0 
175,6 
213,0 
219,5 
108,2 
174,1 
154,7 
164,5 
223,2 
182,8 
176,9 
172,4 
187,7 

141,2 
119,7 
101,3 
84,9 
133,9 
88,6 
-

124,3 
120,0 
148,2 
179,8 
107,9 
86,7 
92,4 
-

160,4 
158,8 
131,5 
208,3 
188,9 
188,3 
168,9 
172,5 
170,0 
178,8 
163,2 
209,9 
163,7 
101,5 
154,3 
181,2 
97,3 
151,0 
104,8 
193,1 
123,6 
100,6 
136,6 
116,1 
165,8 

_ 
102,4 
83,4 
93,9 
132,4 
82,9 
111,8 
-
-

140,3 
145,4 
147,6 
85,6 
-
80,3 
124,7 
-

164,9 
151,1 
164,1 
156,3 
143,1 
-

141,2 
165,6 
152,8 
-

125,1 
85,3 
128,2 
123,6 
99,1 
150,0 
101,5 
144,2 
101,1 
99,4 
-
98,3 
148,9 
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vervolg Utrecht 

Jaar 1Θ79 1889 1909 1930 1960 
Gemeente 

Montfoort 

Nigtevecht 

Odijk 

Oudenrijn 

Polsbroek 

Renswoude 

Rhenen 

Rijsenburg 

Ruwiel 

Schalkwijk 

Snelrewaard 

Soest 

Stoutenburg 

Tienhoven 

Tuil en 't Waal 

Utrecht 

Veenendaal 

Veldhuizen 

Vïnkeveen en Waverveen 
Vleuten-De Meern 
Vreeland 
Vreeswijk 
Werkhoven 
Westbroek 
Wijk bij Duurstede 
Willeskop 
Willige-Langerak 
Wilnis 
Woudenberg 
Zegveld 
Zeist 
Zuilen 

192,4 
245,2 
173,7 
185,2 
265,7 
249,5 
231,4 
188,2 
296,3 
194,7 
206,1 
202,1 
188,5 
224,7 
178,5 
217,7 
220,4 
200,0 
258,3 
182,6 
238,4 
222,7 
224,5 
265,5 
218,5 
261,7 
224,8 
223,6 
213,3 
209,2 
210,7 
202,6 

195,3 
194,2 
205,5 
183,5 
244,4 
223,4 
233,6 
192,9 
184,2 
222,7 
225,3 
209,8 
201,7 
233,5 
150,0 
235,3 
247,3 
216,7 
224,3 
236,4 
174,7 
202,1 
215,1 
196,7 
199,1 
238,4 
231,9 
174,2 
213,2 
194,4 
195,6 
202,9 

182,8 
155,7 
174,7 
155,4 
175,5 
209,9 
189,4 
150,0 
209,5 
153,5 
207,8 
183,8 
164,6 
151,7 
212,8 
150,4 
220,9 
215,2 
226,3 
221,1 
168,3 
198,3 
187,9 
160,6 
208,0 
224,6 
182,6 
182,8 
209,3 
148,4 
165,9 
228,4 

185,3 
138,2 
162,0 
91,1 

123,5 
134,2 
132,6 
88,8 

131,7 
189,4 
233,7 
105,4 
207,1 
169,8 
185,8 
95,2 

148,2 
135,7 
189,8 
170,9 
117,6 
141,2 
173,3 
135,1 
147,6 
205,6 
120,4 
188,0 
119,0 
147,4 
85,0 
92,9 

138,7 
116,9 
184,7 
-

123,6 
120,4 
93,1 
-

101,1 
163,7 
194,2 
92,6 

141,8 
-

123,7 
85,1 
90,9 
-

144,1 
132,4 
113,7 
111,5 
166,0 
-

132,3 
156,9 
-

147,4 
105,6 
138,0 
82,1 
-

208 



Bijlage 2 Het aantal gehuwde vrouwen per 1000 vrouwen van 
ouder dan 14 jaar in de Groningse en utrechtse 
gemeenten in de jaren 1879, 1889, 1909, 1930 en 
1960 

1. Provincie Groningen 

Jaar 1879 1889 1909 1930 1960 

Gemeente 

Ador ρ 

Aduard 

Appingedam 

Baflo 

Bedum 

Beerta 

Bellingwolde 

Bierum 

Boer, Ten 

Delfzijl 

Eenrum 

Ezinge 

Finsterwolde 

Grijpskerk 

Groningen 

Grootegast 

Haren 

Hoogezand 

Hoogezand-Sappemeer 

Hoogkerk 

Kantens 

Kloosterburen 

Leek 

Leens 

Loppersum 

Marum 

Meeden 

Middelstum 

Midwolda 

Muntendam 

Nieuwe Pekela 

Nieuweschans 

Nieuwolda 

Noordbroek 

535,3 

538,0 

472,4 

511,4 

528,2 

555,7 

543,7 

550,1 

576,9 

531,3 

519,0 

566,8 

586,0 

543,9 

464,0 

546,8 

528,3 

541,5 

-

554,1 

518,0 

529,1 

517,4 

503,1 

512,5 

531,8 

542,6 

530,5 

571,3 

582,6 

504,2 

586,5 

521,2 

555,7 

516,5 

509,9 

462,7 

507,6 

494,2 

537,7 

542,9 

524,6 

533,6 

536,8 

497,8 

547,6 

567,5 

527,0 

443,0 

524,3 

513,9 

524,1 

-

510,0 

510,1 

498,4 

525,7 

480,4 

511,1 

479,9 

502,7 

488,0 

586,4 

565,1 

462,0 

612,0 

537,5 

578,2 

547,5 

532,5 

533,7 

559,5 

516,4 

573,4 

612,7 

548,8 

551,8 

583,6 

548,5 

565,8 

588,0 

544,6 

465,9 

580,3 

549,8 

557,2 

-

627,6 

521,9 

512,5 

579,7 

524,6 

545,0 

573,5 

600,7 

536,1 

594,2 

599,6 

506,9 

599,7 

574,0 

611,0 

595,0 

585,1 

588,0 

611,8 

556,9 

609,8 

649,0 

579,6 

587,9 

601,8 

585,7 

602,8 

632,9 

568,5 

512,5 

599,6 

549,5 

615,1 

-

626,4 

612,9 

554,1 

601,2 

559,5 

584,1 

585,5 

610,1 

574,1 

641,5 

606,1 

548,9 

639,8 

624,6 

639,9 

677,7 

669,2 

713,6 

692,0 

646,9 

708,2 

717,8 

682,1 

663,1 

753,1 

680,8 

680,3 

734,0 

670,1 

604,9 

636,9 

591,4 

-

722,4 

705,4 

713,1 

638,0 

708,0 

687,1 

637,8 

677,5 

705,6 

669,3 

675,2 

713,0 

682,3 

741,0 

694,0 

708,7 
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vervolg Groningen 

Jaar 1Θ79 

Gemeente 

Noorddijk 

Oldehove 

Oldekerk 

Onstwedde 

Oude Pekela 

Sappemeer 

Scheemda 

Slochteren 

Stedum 

Termunten 

Uithuizen 

Uithuizermeeden 

UI rum 

Usquert 

Veendam 

Vlagtwedde 

Warffum 

Wedde 

Wildervank 

Winschoten 

Winsum 

Zand, 't 

Zuidbroek 

Zuidhorn 

536,9 

534,7 

545,9 

567,5 

517,8 

501,7 

558,7 

594,2 

539,5 

574,2 

491,9 

520,6 

536,6 

458,2 

494,6 

521,3 

489,7 

545,0 

511,1 

494,0 

479,8 

545,3 

521,4 

522,6 

2. Provincie Utrecht 

Jaar 1879 

Gemeente 

Abcoude -

Abcoude-Baambrugge 450,7 

Abcoude-Proosdij 526,7 

Achttienhoven 480,8 

Amerongen 524,0 

Amersfoort 452,6 

Baarn 463,9 

Benschop 4 96,2 

1889 1909 1930 1960 

518,9 

559,6 

523,2 

576,4 

502,4 

497,6 

564,5 

569,2 

544,9 

533,4 

469,5 

489,1 

533,9 

436,4 

474,9 

545,6 

453,6 

530,6 

506,8 

481,0 

479,4 

528,3 

554,0 

528,1 

601,2 

585,6 

550,6 

596,4 

570,1 

560,6 

595,1 

594,1 

560,3 

513,3 

514,1 

520,6 

586,4 

527,6 

525,4 

610,1 

512,1 

581,8 

537,0 

514,7 

543,2 

537,6 

571,9 

521,2 

654,5 

598,3 

558,2 

592,4 

625,0 

580,5 

617,2 

625,0 

593,7 

518,7 

565,0 

579,2 

604,5 

607,9 

565,6 

618,2 

578,4 

628,7 

569,1 

544,3 

568,2 

607,4 

622,2 

560,8 

749,6 

696,0 

656,6 

695,4 

736,3 

-

715,9 

707,6 

654,9 

527,4 

649,8 

673,2 

690,6 

719,0 

694,7 

713,5 

698,3 

720,4 

699,2 

662,0 

681,3 

687,3 

736,4 

661,4 

1889 1909 1930 1960 

481,5 

534,4 

485,0 

539,5 

471,5 

467,7 

512,2 

443,9 

491,7 

526,6 

496,2 

475,9 

428,7 

474,8 

500,9 

474,1 

590,1 

537,7 

537,3 

465,0 

567,1 
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vervolg Utrecht 

Jaar 1879 
Gemeente 

Bildt, de 
Breukelen 
Breukelen-Nijenrode 
Breukelen-Sint Bieters 
Bunnik 
Bunschoten 
Cothen 
Doorn 
Driebergen 
Driebergen-Ri j senburg 
Eemnes 
Haarzuilens 
Harmeien 
Hoenkoop 
Hoogland 
Houten 
IJsselstein 
Jaarsveld 
Jutphaas 
Kamerik 
Kockengen 
Laag-Nieuwkoop 
Langbroek 
Leersum 
Leusden 
Linschoten 
Loenen 
Loenersloot 
Loosdrecht 
Lopik 
Maarn 
Maarssen 
Maarsseveen 
Maartensdijk 
Mijdrecht 
Montfoort 
Nigtevecht 
Odijk 
Oudenrijn 
Polsbroek 

564,8 
-

522,0 
567,5 
556,5 
576,1 
506,3 
503,6 
462,4 
-

461,4 
517,0 
522,2 
534,4 
456,6 
474,8 
565,2 
601,0 
552,5 
542,3 
542,1 
563,5 
571,4 
581,7 
462,6 
558,1 
504,4 
601,5 
575,0 
476,9 
575,9 
436,6 
513,1 
568,6 
604,5 
477,9 
530,5 
507,1 
404,5 
507,1 

1889 1909 1930 1960 

588,9 
-

512,7 
589,4 
572,7 
567,3 
437,5 
523,7 
473,1 
-

477,1 
458,3 
520,5 
446,7 
478,3 
458,0 
562,6 
620,9 
557,2 
518,6 
551,1 
537,3 
526,2 
530,5 
453,9 
527,2 
473,8 
562,9 
559,5 
488,8 
594,9 
439,3 
539,5 
553,9 
572,4 
467,0 
550,9 
557,3 
429,4 
457,1 

533,7 
-

502,5 
547,5 
517,3 
578,2 
488,6 
472,3 
485,4 
-

507,9 
604,3 
513,6 
466,7 
522,5 
476,6 
566,4 
564,3 
528,6 
480,4 
488,1 
496,1 
510,2 
576,7 
501,2 
508,3 
455,6 
513,0 
561,7 
440,0 
602,2 
496,9 
514,6 
548,1 
532,3 
498,2 
475,3 
574,8 
451,2 
470,0 

510,9 
-

546,3 
536,8 
521,2 
611,4 
488,3 
479,0 
503,3 

-
546,9 
513,9 
552,5 
576,3 
541,7 
499,4 
526,8 
575,9 
597,5 
540,0 
535,3 
558,6 
525,6 
558,9 
488,8 
541,2 
566,7 
580,5 
592,5 
540,0 
619,9 
545,4 
574,3 
555,6 
540,4 
464,0 
504,1 
435,6 
476,5 
550,2 

578,4 
637,7 
-
-

656,5 
670,0 
588,8 
597,9 
-

563,9 
634,7 
-

625,7 
623,3 
612,3 
602,2 
626,4 
-

630,1 
616,3 
638,8 
-

623,4 
608,2 
663,2 
618,8 
644,1 
650,4 
696,3 
635,3 
677,0 
654,7 
-

642,3 
636,0 
510,3 
601,1 
754,9 

-
628,3 
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vervolg Utrecht 

Jaar 1879 1889 1909 1930 1960 
Gemeente 

Renswoude 
Rhenen 
Rijsenburg 
Ruwiel 
Schalkwijk 
Snelrewaard 
Soest 
Stoutenburg 
Tienhoven 
Tuil en 't Waal 
Utrecht 
Veenendaal 
Veldhuizen 
Vinkeveen en Waverveen 
Vleuten-De Meern 
Vreeland 
Vreeswijk 
Werkhoven 
Westbroek 
Wijk bij Duurstede 
Willeskop 
Wil1ige-Langerak 
Wilnis 
Woudenberg 
Zegveld 
Zeist 
Zuilen 

507,3 
516-, 6 
380,4 
467,5 
469,1 
490,3 
501,7 
453,5 
649,6 
562,5 
459,1 
532,3 
540,5 
609,1 
543,7 
477,4 
560,6 
533,8 
573,9 
473,5 
533,0 
496,2 
607,4 
478,6 
501,7 
466,4 
560,4 

547,2 
531,2 
378,4 
463,4 
461,0 
465,5 
519,2 
474,1 
606,7 
481,9 
463,2 
535,0 
526,3 
577,1 
554,5 
523,5 
562,4 
485,7 
570,1 
465,2 
475,8 
464,7 
588,5 
484,9 
456,7 
472,0 
574,3 

553,5 
564,6 
376,7 
445,8 
447,7 
427,7 
512,8 
445,7 
552,8 
524,8 
473,1 
530,9 
490,7 
525,3 
552,6 
500,0 
603,3 
476,4 
595,7 
502,5 
495,8 
487,2 
553,6 
504,9 
462,4 
450,9 
569,4 

585,1 
570,3 
408,6 
497,3 
440,1 
500,0 
538,4 
496,2 
569,9 
468,4 
514,4 
561,1 
573,8 
532,0 
608,6 
552,6 
572,3 
488,6 
600,0 
541,8 
556,8 
494,0 
554,8 
561,2 
546,4 
464,3 
686,7 

670,1 
685,0 
-

679,8 
561,6 
613,5 
608,5 
551,7 

-
673,6 
607,8 
688,5 
-

607,8 
625,6 
693,2 
677,9 
525,2 

-
658,7 
593,7 

-
628,0 
669,2 
646,3 
537,6 

-
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Bijlage 3 Veranderingen in gemeentegrenzen 

In deze bijlage wordt aangegeven, welke belangrijke ge
meentegrenswijzigingen zich hebben voorgedaan in de provincies 
Utrecht en Groningen in de perioden 1879-1889, 1889-1909, 
1909-1930 en 1930-1960. Als regel is gehanteerd, dat grenswij
zigingen waarbij minder dan zes procent van de bevolking van 
de betrokken plaatsen van woonplaats veranderde, genegeerd 
konden worden. Indien een bepaalde gemeente in een periode 
meer dan één keer zijn grenzen gewijzigd zag worden, werd ook 
gekeken of het cumulatief effect van die wijzigingen niet te 
groot was. Het zes-procents criterium is arbitrair vastge
steld. De achterliggende gedachte was, dat kleine wijzigingen 
in de bevolking nauwelijks van invloed zouden zijn op de ver
zamelde relatieve cijfers over nuptialiteit en fertiliteit en 
dus in dit verband niet interessant. Verder bleek in de prak
tijk, dat bij een "breekpunt" van zes procent, het aantal te 
corrigeren grensveranderingen nog enigszins te overzien was. 

Bij het inventariseren van de grenswijzigingen is gebruik 
gemaakt van: Ramaer, Geschiedkundige atlas (bevat gegevens tot 
en met 1930); 12e Volkstelling annex woningtelling serie В 
deel I (voor de periode 1930-1950); CBS, Bevolking der gemeen
ten van Nederland op 1 januari 1969 (voor grenswijzigingen na 
mei 1947); CBS, Gemeentelijke demografische documentatie 
(bruikbaar voor alle onderzoeksjaren). 

In de perioden 1879-1889 en 1889-1909 vonden in de 
provincie Groningen geen belangrijke grenswijzigingen plaats. 
In Utrecht zijn per 1-1-1882 481 mensen overgegaan van Abcou
de-Proosdij naar Vinkeveen (respectievelijk 27,5 en 14,9 
procent van de bevolking). 136 personen gingen in de omgekeer
de richting. In 1896 werd 12,5 procent van de inwoners van 
Jutphaas overgeheveld naar de stad Utrecht. 

Tussen 1909 en 1930 vonden wat meer grenswijzigigen 
plaats. In 1911 werd het oostelijk deel van Hoogkerk bij 
Groningen gevoegd. Hoogkerk verloor daarbij 34 procent van 
zijn bevolking. Drie jaar later werden 2203 inwoners van Haren 
(33,6%) bij de gemeente Groningen ingedeeld. In de provincie 
Utrecht gingen in 1917 1669 personen over van Leusden naar 
Amersfoort, i.e. respectievelijk 47 en 6 procent van de 
bevolking. Voor 30 mensen gold het omgekeerde. 

Na 1930 vond in Groningen nog maar één belangrijke 
grenswijziging plaats. De plaatsen Hoogezand en Sappemeer 
werden bij wet samengevoegd tot de gemeente Hoogezand-Sappe-
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meer. In Utrecht vonden in de laatste periode veel en soms ook 
heel gecompliceerde wijzigingen van de grenzen plaats. Eerst 
zullen de eenvoudige mutaties behandeld worden. Tot één 
gemeente omgevormd werden Driebergen en Rijsenburg (1931), 
Abcoude-Baambrugge en Abcoude-Proosdij (1941), en Breukelen-
Nijenrode en Breukelen-St. Pieters (1949). Bovendien werd Laag 
Nieuwkoop toegevoegd aan Kockengen (1942) en werden Jaarsveld 
en Willige-Langerak onderdeel van de reeds bestaande gemeente 
Lopik (1943) . 

Er was ook nog een groot aantal eenvoudige grenswijzigin
gen zonder opheffing of nieuwvorming van gemeenten. Loosdrecht 
verloor in 1952 bijna een kwart van zijn mensen aan Loenen. 
In 1940 werden 243 personen overgeheveld van Hoogland naar 
Amersfoort, ofwel respectievelijk 5,7 en 0,5 procent van de 
bevolking. Per 1-1-1960 raakte Hoogland ook nog eens 5,6 
procent van zijn inwoners kwijt aan een Gelderse plaats. Op 
de laatstgenoemde datum vonden er nog meer veranderingen van 
de grenzen plaats. Hier volgt een puntsgewijze opsomming: 
- Renswoude verloor 20 procent van zijn bevolking aan 

Veenendaal; 
- Veenendaal, met zelf een kleine 20.000 inwoners, kreeg er 

ook nog eens 4254 personen bij uit het Gelderse Ede; 

Schema 1 Grenswijzigingen rond Maarssen 

Maarsseveen-
(in 1949; samen 
7647 inwoners) 

Maarssen ̂ -

ι 
504 inwoners Zuilen, is 1,9% 

van bevolking Z. en minder dan 

6% bevolking van Maarssen 

inclusief deel Tienhoven en 

Westbroek; rest Zuilen naar 

Utrecht 

-deel Tienhoven in '57, 
6ΘΘ personen, is 97% 
bevolking Tienhoven; 
rest naar Maartensdijk 

deel Westbroek in '57, 

662 pers.=36,5% van be

volking W.; rest naar 

Maartensdijk. N.B.: 

sinds '54 bevat West

broek 43% van inwoners 

van Achttienhoven; de 

anderen (546 pers.) zijn 

n. Utrecht overgeheveld* 

* De stad Utrecht had in de jaren vijftig ongeveer 200.000 

inwoners. 
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- Woudenberg raakte 15 procent van zijn bevolking kwijt aan 
Scherpenzeel in Gelderland; 

- Stoutenburg zag het inwonertal met 12,7 procent groeien 
door een toevoeging vanuit Barneveld in Gelderland. 

De ingewikkelde grenswijzigingen in Utrecht in de periode 
1930-1960 zijn weergegeven in de schema's 1 tot en met 3. 

Schema 2: Grenswijzigingen rond Vleuten-De Meern 

Haarzuilens in '54,-
643 personen 

-•Vleuten-De Meern*-
(nieuw) 

deel van Veldhuizen in '54, 
768 pers., is 77% bevolking 
V.; rest naar Harmeien, 226 
personen, is 8% bevolking H. 

nieuw) 

î l 
-Vleuten in '54, 

4760 pers. 

deel Ouderijn in '54, 856 
pers., is 49,5% bevolking 
van O. en 14% van bevol
king Vleuten-De Meern; 
rest O. vooral naar Utrecht 
en voor klein deel naar 
Jutphaas 

Schema 3: Grenswijzigingen rond Utrecht 

deel Achttienhoven in '54 
546 pers., is 57% bevolking 
van Α.; rest naar Westbroek, 
zie verder schema 1 

ι 
deel Oudenrijn in '54, 738 

pers., is 42,7% bevolking 

van O.; bijna 50% bevolking 

O. ging naar Vleuten-De Meern 

(schema 2) 

-•Utrecht- deel Jutphaas in 

'54; 8642 pers., 

is 70% bevolking 

Jutphaas 

1 

deel Maartensdijk in 

'54, 7317 pers = 60% 

bevolking Maartensdijk 

Zuilen in '54, 25622 perso

nen, is bijna 100% bevolking 

Z.; klein deel ging naar 

Maarssen (schema 1) 
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Bijlage 4 Inwonertal van de Groningse en Utrechtse gemeenten 
in de jaren 1879, 1889, 1909, 1930 en 1960 

1. Provincie Groningen 

Jaar 1879 1889 1909 1930 1960 
Gemeente 

Adorp 
Aduard 
Appingedam 
Baflo 
Bedum 
Beerta 
Bellingwolde 
Bierum 
Boer, Ten 
Delfzijl 
Eenrum 
Ezinge 
Finsterwolde 
Grijpskerk 
Groningen 
Grootegast 
Haren 
Hoogezand 
Hoogezand-Sappemeer 
Hoogkerk 
Kantens 
Kloosterburen 
Leek 
Leens 
Loppersum 
Ma rum 
Meeden 
Middelstum 
Midwolda 
Muntendam 
Nieuwe Pekela 
Nieuweschans 
Nieuwolda 
NoordLroek 
Noorddijk 
Oldehove 

1416 
2135 
4060 
2349 
4929 
4061 
4215 
3697 
4874 
5873 
3001 
2152 
2833 
3454 
46058 
4528 
3621 
7930 
-
1509 
2248 
2005 
5296 
3967 
2605 
3959 
1576 
2397 
3949 
2884 
5269 
1357 
2074 
2400 
1381 
2591 

1484 
2091 
4209 
2437 
5042 
4149 
4460 
3673 
5184 
6582 
2855 
2025 
2940 
3200 

56038 
4905 
3865 
8661 
-
1534 
2216 
1965 
4952 
3949 
2784 
4118 
1640 
2288 
4471 
2995 
4931 
1426 
2225 
2399 
1444 
2600 

1247 
1872 
5275 
2680 
5044 
4098 
5300 
3855 
4857 
8568 
2709 
1747 
2923 
3300 

74613 
5782 
5916 
10666 
-
3095 
2021 
2014 
6027 
3938 
3150 
4952 
1748 
2247 
4584 
3696 
5248 
1873 
2199 
2202 
1605 
2268 

1411 
2019 
6488 
2712 
5890 
3979 
6142 
4516 
5187 
9666 
2546 
1854 
3196 
3442 

105146 
7429 
7073 
11429 
-

4125 
2169 
2091 
7850 
3858 
3396 
6352 
1809 
2679 
4445 
3660 
5473 
1998 
1960 
2052 
2251 
2486 

1465 
2241 
9636 
2906 
7817 
3492 
5786 
4068 
5211 
16273 
2618 
1926 
3276 
3688 

145125 
8351 

13450 
-

23681 
5168 
2075 
2209 
9136 
3650 
3572 
7465 
1808 
2635 
4345 
3624 
5440 
1819 
1769 
1945 
3120 
2207 
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vervolg Groningen 

Jaar 1879 1889 1909 1930 1960 

Gemeente 

Oldekerk 

Onstwedde 

Oude Рекеla 

Sappemeer 

Scheemda 

Slochteren 

Stedum 

Termunten 

Uithuizen 

Uithuizermeeden 

UI rum 

Usquert 

Veendam 

Vlagtwedde 

Warffurn 

Wedde 

Wildervank 

Winschoten 

Winsum 

Zand, 't 

Zuidbroek 

Zuidhorn 

1273 

7686 

4888 

4400 

4711 

9343 

2041 

3018 

3084 

3845 

3493 

1734 

10392 

4340 

2207 

2418 

8314 

6640 

2236 

3228 

2489 

2813 

1281 

8945 

5004 

5035 

5262 

10339 

2141 

3209 

3234 

3730 

3507 

1667 

10269 

5247 

2219 

2630 

8885 

7815 

2156 

3047 

2626 

2801 

1367 

13687 

6809 

6405 

6215 

12803 

2246 

3676 

3987 

4264 

3731 

1821 

12195 

8257 

2197 

3179 

9424 

11202 

2320 

3260 

2836 

2845 

1694 

18079 

7555 

6504 

6860 

13456 

2309 

3838 

4342 

4859 

3722 

1775 

13383 

13798 

2165 

3698 

10179 

13342 

2699 

3287 

2775 

3338 

2016 

22493 

7773 
-

7317 

13185 

2229 

4583 

4793 

5256 

3863 

1642 

15714 

16381 

2291 

3846 

10001 

16464 

3031 

2958 

2636 

3993 

2. Provincie Utrecht 

Jaar 1879 1889 1909 1930 1960 

Gemeente 

Abcoude 

Abcoude-Baambrugge 

Abcoude-Proosdij 

Achttienhoven 

Amerongen 

Amersfoort 

Baarn 

Benschop 

Bildt, de 

Breukelen 

217 

-

1385 

1651 

507 

2237 

13704 

3529 

1677 

2284 
_ 

-

1604 

1576 

537 

2436 

15380 

5160 

1799 

2678 
— 

-

1503 

1595 

557 

2511 

23620 

8952 

1822 

4095 
— 

-

1446 

1649 

692 

2820 

38549 

12141 

1882 

11151 
— 

— 
4810 
-

-

-

4313 

70458 

21455 

2310 

25240 
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vervolg Utrecht 

Jaar 1879 1889 1909 1930 1960 
Gemeente 

Breukelen-Ni jenrode 
Breukelen-Sint Pieters 
Bunnik 
Bunschoten 
Cothen 
Doorn 
Driebergen 
Driebergen-Rijsenburg 
Eemnes 
Haarzuilens 
Harmeien 
Hoenkoop 
Hoogland 
Houten 
IJsselstein 
Jaarsveld 
Jutphaas 
Kamerik 
Kockengen 
Laag-Nieuwkoop 
Langbroek 
Leersum 
Leusden 
Linschoten 
Loenen 
Loenersloot 
Loosdrecht 
Lopik 
Maarn 
Maarssen 
Maarsseveen 
Maartensdijk 
Mijdrecht 
Montfoort 
Nigtevecht 
Odijk 
Oudenrijn 
Polsbroek 
Renswoude 
Rhenen 

1940 
932 
1128 
1948 
779 
1337 
2236 
-
1287 
376 
1702 
403 
2231 
1714 
3286 
1389 
2533 
1671 
806 
432 
1152 
1260 
1716 
1372 
1242 
469 
2880 
1513 
693 
1887 
1339 
2080 
3802 
1901 
472 
414 
540 
915 
1119 
4483 

2323 
858 
1098 
2349 
773 
1857 
2500 
-
1283 
381 
1842 
434 
2261 
1763 
3467 
1579 
2629 
1794 
825 
430 
1216 
1349 
1807 
1428 
1355 
586 
3309 
1579 
725 
2066 
1416 
2134 
3776 
1841 
764 
425 
527 
910 
1287 
5120 

2281 
813 
1392 
3268 
829 
2849 
4104 
-
1329 
535 
1886 
516 
2523 
2075 
4024 
1583 
3122 
1910 
962 
396 
1293 
1607 
2775 
1516 
1317 
492 
2795 
1582 
982 
2388 
1387 
2503 
3744 
1708 
561 
446 
718 
925 
1410 
5997 

2900 
888 
1684 
4911 
914 
4134 
6208 
-
1875 
439 
2215 
581 
3596 
2432 
4866 
1568 
4535 
2122 
845 
489 
1367 
2013 
2335 
1875 
1364 
583 
3360 
1688 
2116 
3391 
1809 
3773 
4615 
2001 
684 
468 
931 
938 
1742 
7689 

-
-
4487 
8686 
1550 
8467 
-

13949 
2698 
-
3633 
720 
4673 
3441 
6780 
-
4241 
2570 
1703 
-
1649 
3947 
4403 
2487 
3270 
709 
6458 
5336 
3633 
11710 
-
6937 
7107 
2648 
996 
1082 
-
1016 
1949 
12613 
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vervolg Utrecht 

Jaar 1879 1889 1909 1930 1960 
Gemeente 

Rijsenburg 
Ruwiel 
Schalkwijk 
Snelrewaard 
Soest 
Stoutenburg 
Tienhoven 
Tuil en 't Waal 
Utrecht 
Veenendaal 
Veldhuizen 
Vinkeveen en Waverveen 
Vleuten-De Meern 
Vreeland 
Vreeswijk 
Werkhoven 
Westbroek 
Wijk bij Duurstede 
Willeskop 
Willige-Langerak 
Wilnis 
Woudenberg 
Zegveld 
Zeist 
Zuilen 

439 
455 
1207 
492 
3606 
811 
462 
599 

67633 
4030 
370 
3140 
1271 
780 
1383 
932 
959 

3041 
786 
875 

2197 
2291 
894 

5815 
858 

481 
512 
1186 
530 
3883 
845 
524 
514 

84346 
4651 
382 
3864 
1311 
836 
1469 
949 

1053 
3117 
757 
966 

2232 
2492 
988 
6823 
1060 

700 
519 
1288 
535 

5213 
867 
552 
490 

119006 
6015 
511 
3899 
1755 
827 

2430 
940 

1070 
3130 
755 
994 

2149 
2787 
951 

12806 
1127 

1251 
568 
1321 
596 

13893 
1294 
578 
475 

154882 
8385 
610 

4355 
2798 
900 

3387 
987 

1164 
3253 
916 
951 

2479 
3126 
1183 

24754 
10580 

-
757 
1964 
693 

28370 
2422 
-
530 

255021 
23457 

-
5796 
8370 
1342 
3794 
1579 
-
4223 
1000 
-
3157 
4293 
1489 

51624 
-
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Bijlage 5 Cartografxsche weergave van na correctie voor 
gemeentegrenswijzigingen in Groningen en Otrecht 
onderscheiden geografische analyse-eenheden * 

Ad 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

θ 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

kaart BI Analyse-eenheden 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 

= 
= 

= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

Adorp 
Aduard 
Appingedam 

Baflo 
Bedum 
Beerta 

Bellingwolde 

Bierum 
Boer, Ten 
Delfzijl 
Eenrum 
Ezinge 
Finsterwolde 
Grijpskerk 
Groningen c.s. 

Grootegast 
Hoogezand-Sappemeer 
Kantens 
Kloosterburen 

Leek 
Leens 
Loppersum 
Ma rum 
Meeden 

Middelstum 
Midwolda 
Muntendam 

Gronii 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 
50 
51 
52 

53 
54 

= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 

= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 

agen 
Nieuwe Pekela 
Nieuweschans 
Nieuwolda 

Noordbroek 
Noorddijk 
Oldehove 
Oldekerk 

Onstwedde 
Oude Pekela 
Scheemda 
Slochteren 
Stedum 
Termunten ** 
Uithuizen 
Uithuizermeeden 

Ulrum 
Usquert 
Veendam 
Vlagtwedde 

Warffum 
Wedde 
Wildervank 
Winschoten 
Winsum 

Zand, 't 
Zuidbroek 
Zuidhorn 

* Zie paragraaf 2.2 voor de achtergronden van de correctie. 
** Termunten is uiteindelijk buiten de analyse gehouden. Zie 
paragraaf 2.4. 
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KAART B.I 
Analyse-eenheden Groningen 

£55^ *& 

hh 
лл 

*Λ / 42 

J 5 2 

IO 

ьо 

30 

3 
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Ad kaart B2 Analyse-eenheden 
1 = 
2 = 
3 = 
4 = 
5 = 
б = 

7 = 
8 = 
9 = 
10 = 
11 = 
12 = 
13 = 
14 = 
15 = 
16 = 
17 = 
18 = 
19 = 
20 = 
21 = 
22 = 
23 = 

Amerongen 
Amersfoort e s . 
Baarn 
Benschop 
Bildt, de 
Breukelen 
Bunnik 
Bunschoten 
Cothen 
Doorn 
Driebergen-Rijsenburg 
Eemnes 
Hoenkoop 
Houten 
IJsselstein 
Kamerik 
Kockengen 
Langbroek 
Leersum 
Linschoten 
Loenersloot 
Loosdrecht c.s. 
Lop i к 

Utrecht 
24 = 
25 = 
26 = 
27 = 

28 = 
29 = 
30 = 
31 = 
32 = 
33 = 
34 = 
35 = 
36 = 
37 = 
38 = 
39 = 
40 = 

41 = 
42 = 
43 = 
44 = 
45 = 
46 = 
w = 

Maarn 
Mijdrecht 
Montfoort 
Nigtevecht 
Odijk 
Poslbroek 
Rhenen 
Ruwiel 
Schalkwijk 
Snelrewaard 
Soest 
Tuil en 't Waal 
Utrecht c.s. 
Vinkeveen c.s. 
Vleuten c.s. 
Vreeland 
Vreeswijk 

Werkhoven 
Wijk bij Duurstede 
Willeskop 
Wilnis 
Zegveld 
Zeist 
water 
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KAART В.2 
Analyse—eenheden Utrecht 

31 их 
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Bijlage 6 Het gemiddeld aantal levendgeborenen per niet-
kinderloos huwelijk (GLH) per beroep, geloof, regio 
en huwelijkscohort, utrecht * 

1. Huwelijkscohort 1919-23 

Beroep 

Bedrijfs-
hoofden 

Employés 

Arbeiders 

Boeren 

Regio 

Geloof 

Katholiek 
Hervormd 
Gereform. 
Geen 

Katholiek 
Hervormd 
Gereform. 
Geen 

Katholiek 
Hervormd 
Gereform. 
Geen 

Katholiek 
Hervormd 
Gereform. 
Geen 

Stad 
Utrecht 

5,7(73) 
3,1(60) 
4,8(23) 
2,6(27) 

5,1(76) 
3,2(108) 
4,7(32) 
2,6(88) 

5,1(223) 
4,1(219) 
4,8(33) 
3,7(177) 

9,3(3) 
3,0(1) 
- (0) 
- (0) 

Heuvel-
rug-Nrd. 

6,2(51) 
4,0(88) 
3,7(27) 
4,1(20) 

4,7(52) 
2,8(93) 
4,0(35) 
2,7(55) 

5,4(91) 
4,0(208) 
5,6(32) 
3,8(67) 

6,5(8) 
4,7(13) 
6,3(4) 
3,0(1) 

Rest
groep 

5,4(9) 
4,6(57) 
6,2(22) 
5,8(5) 

6,7(7) 
3,7(22) 
4,6(11) 
2,7(9) 

6,0(27) 
4,9(141) 
5,0(27) 
2,8(18) 

8,6(8) 
4,8(32) 
6,3(12) 
3,5(2) 

Platte
land 

7,0(21) 
4,4 (40) 
7,1(37) 
- (0) 

7,7(3) 
4,1(10) 
6,0(2) 
3,5(2) 

7,2(26) 
5,1(55) 
6,5(28) 
3,8(6) 

10,2(32) 
5,5(44) 
5,7(21) 
- (0) 

* Het betreft alleen eerste huwelijken, gesloten vóór de vrouw 
25 jaar werd. Tussen haakjes staat telkens het aantal verbin
tenissen (N) vermeld. 
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2 . Huweli jkscohort 1924-28 

Beroep 

Bedrijfs-
hoofden 

Employés 

Arbeiders 

Boeren 

Regio 

Geloof 

Katholiek 
Hervormd 
Gereform. 
Geen 

Katholiek 
Hervormd 
Gereform. 
Geen 

Katholiek 
Hervormd 
Gereform. 
Geen 

Katholiek 
Hervormd 
Gereform. 
Geen 

Stad 
Utrecht 

4,5(88) 
3,4(96) 
4,8(10) 
3,0(41) 

5,2(112) 
2,9(173) 
3,6(45) 
2,6(123) 

5,2(330) 
3,8(294) 
4,2(52) 
3,2(220) 

7,1(7) 
3,0(3) 
- (0) 
8,0(1) 

Heuvel-
rug-Nrd. 

5,4(70) 
3,6(96) 
5,0(31) 
2,5(31) 

4,8(73) 
3,1(129) 
4,8(36) 
2,6(93) 

4,6(122) 
3,7(219) 
4,9(48) 
3,5(113) 

10,0(9) 
4,6(18) 
7,0(3) 
2,2(5) 

Rest
groep 

5,0(23) 
3,8(77) 
5,4(21) 
1,8(6) 

4,7(9) 
3,5(82) 
5,3(21) 
3,3(13) 

6,3(56) 
4,6(248) 
4,7(46) 
3,0(19) 

8,7(7) 
4,3(54) 
6,2(15) 
1,0(1) 

Platte
land 

7,1(39) 
4,6(55) 
7,0(32) 
3,3(3) 

8,6(9) 
3,8(20) 
6,6(9) 
- (0) 

8,2(52) 
5,4(107) 
6,5(38) 
6,4(5) 

9,2(45) 
5,0(52) 
6,3(20) 
- (0) 
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3. Huwelijkscohort 1929-33 

Beroep 

Regio Stad Heuvel- Rest- Platte-
Utrecht rug-Nrd. groep land 

Geloof 

Bedrijfs- Katholiek 4,9(119) 4,5(78) 5,5(22) 7,5(42) 
hoofden Hervormd 3,5(103) 3,6(147) 4,0(127) 4,3(65) 

Gereform. 3,5(22) 5,0(45) 5,4(19) 5,3(38) 
Geen 2,9(68) 3,0(64) 4,8(8) 6,3(3) 

Employés Katholiek 4,8(156) 4,8(98) 6,3(16) 7,8(12) 
Hervormd 3,0(223) 3,1(200) 3,4(97) 3,6(26) 
Gereform. 4,3(69) 4,4(71) 4,9(23) 5,9(13) 
Geen 2,5(155) 2,6(130) 2,5(22) 2,6(5) 

Arbeiders Katholiek 4,6(419) 4,9(150) 6,1(67) 7,8(82) 
Hervormd 3,7(392) 3,7(339) 4,6(287) 5,2(118) 
Gereform. 4,6(66) 4,9(49) 5,4(64) 7,0(46) 
Geen 3,3(227) 3,1(133) 4,1(39) 6,6(7) 

Boeren Katholiek 7,0(3) 6,3(7) 8,6(12) 8,9(44) 
Hervormd 2,0(3) 4,9(21) 3,8(42) 5,3(64) 
Gereform. - (0) 4,9(7) 7,2(20) 6,6(15) 
Geen - (0) 4,0(1) 2,0(1) 3,0(1) 
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4 . Huweli jkscohort 1934-38 

Beroep 

Bedrijfs-
hoofden 

Employés 

Arbeiders 

Boeren 

Regio 

Geloof 

Katholiek 
Hervormd 
Gereform. 
Geen 

Katholiek 
Hervormd 
Gereform. 
Geen 

Katholiek 
Hervormd 
Gereform. 
Geen 

Katholiek 
Hervormd 
Gereform. 
Geen 

Stad 
Utrecht 

4,6(140) 
3,3(104) 
4,3(26) 
3,1(77) 

4,8(177) 
3,3(246) 
4,0(61) 
2,9(180) 

4,6(396) 
3,6(387) 
3,5(43) 
3,3(261) 

8,0(7) 
10,0(1) 
7,0(1) 
5,0(1) 

Heuvel-
rug-Nrd. 

4,8(78) 
3,7(130) 
4,9(42) 
3,1(62) 

4,5(113) 
3,4(224) 
4,5(64) 
3,0(143) 

4,8(154) 
3,9(321) 
4,5(39) 
3,6(177) 

5,8(4) 
4,8(12) 
4,1(7) 
2,0(2) 

Rest
groep 

5,1(29) 
3,6(131) 
4,4(24) 
3,7(9) 

3,9(18) 
3,3(108) 
4,6(25) 
3,3(32) 

5,6(66) 
4,2(298) 
5,5(66) 
3,6(42) 

8,4(12) 
4,8(39) 
4,3(6) 
3,0(1) 

Platte
land 

7,0(42) 
5,2(48) 
5,9(52) 
2,8(4) 

7,6(21) 
4,0(25) 
4,9(7) 
2,4(12) 

8,5(103) 
5,3(131) 
6,0(68) 
4,2(10) 

8,4(36) 
5,1(72) 
5,5(19) 
6,0(1) 
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SUMMARY 

Since the end of the nineteenth century, marital 
fertility in the Netherlands has declined substantially. In 
1890, women who were married from their twentienth birthday 
till the age of fifty, on average gave birth to nearly nine 
children. Seventy years later, this number had decreased to 
less than half. In the same period, the percentage of married 
fecund women rose from 45 to 60 per cent, particularly after 
1930. To a large extent, this rise in nuptiality was caused by 
the fact that young people married not only at an earlier age 
but also more frequently. If no other changes had occurred, 
this would have led to an increase in overall fertility. As, 
on the contrary, fertility did not increase but even declined 
by thirty per cent, one has to conclude that the rise in 
nuptiality was more than compensated for by neomalthusian 
behaviour. 

Up till now, many studies have been undertaken to 
describe and explain these changes, that occured in more or 
less the same way in most Western European countries. On the 
basis of these studies, the "motivation - acceptation" model 
has been developed, that poses economic modernization as an 
incentive to marriage at a younger age and to birth control. 
The model also assumes that an economic push to change 
behaviour in these fields is regulated by the prevailing 
mentality. Infant mortality is supposed to be an important 
intermediate variable. 

In the model, the factor economy is seen as the primary 
agent. It not only influences reproductive behaviour, but also 
determines mentality and mortality, at least partly. In a more 
modernized economy, the mentality will be less conservative 
and mortality lower. Furthermore, it is assumed that when the 
mentality is open to innovation, new ideas about hygiene and 
nutrition will be applied sooner, thus lowering infant 
mortality. Any analysis must consider these relationships. 

In this study, the "motivation - acceptation" model has 
been used to analyze reproductive behaviour in the Dutch 
provinces Groningen and Utrecht in the period 1879 to I960. 
Two questions had to be answered, viz. how this behaviour 
developed during that period and whether intraprovincial 
differences could be explained by the model. 

As long as birth control still was practised only seldom 
or not at all, marital fertility was lower in Groningen than 
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in Utrecht. Calculated for the province as a whole, women in 
Groningen who were married from their twentieth birthday till 
they were fifty, at the end of the nineteenth century had an 
average of ca. eight children, or one less than the Utrecht 
women. 

After about 1890, marital fertility decreased. In the 
twentieth century the decline, now computed as the mean of the 
municipal values, was much steeper in Groningen. As a result, 
this province in 1960 showed only 80 births per 1000 married 
women, as compared to 125 in Utrecht. 

Nuptiality in the two provinces also developed along 
different lines. Utrecht fits the Western European pattern 
well. The percentage of married women only rose a little 
before 1930, but increased sharply after that year. Till this 
turning point, in the province's municipalities an average of 
five out of ten women from 15 years up were married, whereas 
in 1960 this applied to six out of ten. In Groningen, not only 
nuptiality stood at a somewhat higher level at the end of the 
nineteenth century, it also had started to increase 
considerably well before 1930. Still, here, too, the steepest 
rise occurred after that year. In I960 almost seven out of ten 
women from 15 years up were married. 

In order to explain municipal differences in marital 
fertility and nuptiality within these two provinces, the 
"motivation - acceptation" model was applied. 

To chart economic modernization, both the percentage of 
the male active population engaged in agriculture and the 
percentage of women working outside the primary sector were 
used as proxies. 

Mentality was measured counting the relative number of 
people belonging to the two traditional denominations, the 
Roman Catholics and Gereformeerden, as a percentage of the 
total population. To serve as a check, it was investigated if 
the conclusions would change fundamentally when voting 
behaviour was taken as a proxy for mentality. This, however, 
could only be done in a limited number of years. The outcome 
was negative. The third factor, infant mortality, was defined 
as the total number of deaths below age 1 in a certain period 
per 100 life births. 

The model was used for cross-section analysis as well for 
an analysis of changes in time. The relations between the 
explanatory factors were taken into account. Applying the 
technique of regression analysis, the factors were made 
independent of each other. 

238 



In the cross-section analysis, the explanatory power of 
the model proved to become stronger with the years. The 
economic proxies, especially female labour, nearly always had 
a substantial influence. In communities with many women 
working outside agriculture, marital fertility and nuptiality 
were low. The other economic proxy, the percentage of the male 
active population engaged in the primary sector, proved to be 
less important. As far as relations were statistically 
significant, the impact was, with one exception, as expected. 
In communities with many farmers and agricultural workers, 
marriage occurred late and birth control within the marriage 
was relatively rare. 

The influence of the factor mentality gained weight 
during the years that were investigated. In places where a 
considerable part of the population belonged to one of the 
traditional denominations, marital fertility was high and 
nuptiality low. In Groningen, infant mortality was important 
only during the first years. It then had the expected positive 
impact both on the number of births and the percentage of 
marriages. In the other province, this factor was not related 
to fertility and, surprisingly, to nuptiality only in 1930 and 
1960. 

Although the development of reproductive behaviour could 
be better predicted over the years, the R-square (maximal 25 
per cent) remained much below the values measured in the 
cross-section analysis. Whereas in Utrecht changes in 
fertility and nuptiality could only be related to changes in 
the economic proxies, in the other province the factors 
mentality and infant mortality played a role as well. The 
statistically significant relations took their direction in 
accordance with theory. 

A remarkable, although not totally unexpected outcome was 
that in the periods in which the explanatory value of the 
model with regard to marital fertility proved lowest and the 
influence of the factor economy was weakest, the variable 
dialect had a significant impact. In Groningen, till 1930 the 
non-explained changes in marital fertility varied more between 
linguistic areas than within. In Utrecht this was the case 
till 1909. Apparently, the economic push to control births was 
not regulated by denomination, only. Regional mentality, 
symbolized by the proxy dialect, played an important role too. 
Regionally dominant norms and values also determined if an 
economically desired limitation of births was actually 
realized. The cross-section analysis, too, showed that for 
several years the residual marital fertility was related to 
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the variable dialect, especially in Groningen. In Utrecht, 
such a relation was only found at the end of the nineteenth 
century. 

The implication of these findings seems to be that 
mentality is incompletely measured if one looks at 
denomination, only. However, this research has revealed an 
additional proxy, dialect. As an indicator for mentality, 
dialect has not often been used in fertility studies, yet. It 
is a good one, though, especially for provinces in which the 
linguistic differences are great, as in Groningen. The 
existence of these differences indicates the specific identity 
of the various regions as well as pointing to distinct codes 
of behaviour. 

In the last part of this study, the conclusions drawn 
from the analysis of data gathered on the municipal level have 
been tested on the basis of nominal data. The material 
presented concerns the marital fertility of Utrecht couples 
that married between 1900 and 1940, before the wife had 
reached the age of 25 (there are no comparable data for 
Groningen). 

Analysis of the Utrecht material confirmed the picture 
sketched above. The occupational group for which children 
according to theory would have the greatest "value", i.e. 
farmers, actually appeared to realize the highest fertility, 
even when other influences were taken into account. However, 
cross-classifying economic activity, denomination, and region, 
and making mean fertility per category the dependent variable, 
only a relatively small part (about 20 per cent) of the 
variation in the mean number of births could be explained by 
occupation. 

The R-square became much stronger when information about 
economic activity could be coupled to data about denomination. 
Then, the rise amounted to 40 per cent or more. Always, the 
Roman Catholics and the Gereformeerden had the highest 
fertility. The variable region, for technical reasons not 
measured as a linguistic entity, had an autonomous influence 
on the mean number of births as well. Couples in the country 
had more children than comparable couples in urbanized areas. 

All this once again confirmed the hypothesis that a 
mental "filter" was active, here. The correlation between 
occupation and fertility was negatively influenced by a 
couple's attitude towards birth control. Roman Catholic and 
Gere-formeerde couples, as well as couples in the country felt 
strongly against the regulation of fertility. Hence, in those 
groups an economic push to limit the number of births was less 
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influential. As a result, there was a relatively great 
variation in the number of births even within an occupational 
group. Therefore, if no information was available besides 
occupation, only a rough statement about the probable 
fertility of a couple could be made. 

What are the general conclusions that can be drawn from 
this investigation? The most important presumably is that a 
study of fertility decline with the aid of the "motivation -
acceptation" model is rewarding indeed. Economic modernization 
turns the net flow of goods, services and money, that in most 
families since times immemorial went from children to parents, 
a 180 degrees. This means that from an accounting point of 
view the number of children should decrease. However, the 
economic motivation to limit fertility does not necessarily 
lead to an immediate change. The length of this possible time-
lag depends upon the acceptability of contraception. The 
stronger the aversion against birth control, the longer the 
time between the economic incentive to practise it and the 
actual adaption of the required behaviour. In consequence, the 
relation between motivation and fertility can only be 
fruitfully investigated when the factor acceptation is taken 
into account as well. 

A second general conclusion must be that the differences 
in aversion towards neomalthusianism cannot be reduced to 
differences in denomination or voting behaviour, only. Apart 
from these proxies, regional norms and values also play an 
important role. The same economic push to reduce fertility 
can, even after correction for the variation in denomination, 
lead to regionally differentiated results. It has been shown 
that regional mentalities more or less correspond with 
linguistic areas, at least when a great variety of dialects 
exists. Apparently, unity of language in a given area reflects 
the existence of specific codes of behaviour that are 
responsible for an equally specific transformation of an 
economic incentive to limit fertility into the actual practice 
of contraception. Certainly, in fertility studies the variable 
dialect should be given more attention than it has received 
hitherto. 

The last point that should be mentioned is that a 
distinction should be made between the cross-sectional and 
longitudinal analysis of differences in fertility and 
nuptiality. The first kind has given good results. However, 
the second approach has been distinctly less succesful. 
Further research is needed to explain why this should be the 
case. 
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