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Grafiek i: Natuurlijke groei en migratiesaldo Limburg, igè0-200s. Bron: CBS, Statline.
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Theo Engelen
Historische achtergronden van de bevolkingsdaling in Limburg in de twintigste eeuw
Het verbaast historici regelm atig te zien hoe blind een sam enleving kan zijn
voor veranderingen die zich onder haar neus voltrekken. N eem nou de vergrij
zing en de dreigende daling van de bevolking die tegenw oordig zijn uitgeroepen
tot w elh aast nationale ram pen. Dit zijn de historische feiten. Rond 1900 begon
in N ederland de huw elijksvruchtbaarheid te dalen en dit proces eindigde h o n 
derd jaar later m et een vruchtbaarheid die op ruim eenderde van h et aan van
kelijke niveau lag. In diezelfde periode nam de leven sverw achtin g toe m et m eer
dan de helft. Vóór 1950 signaleerde m aar een enkeling dat die ontw ikkeling
noodzakelijkerw ijs zou leiden tot ontgroening, tot vergrijzing en dus u itein de
lijk tot afnam e van de bevolking. En pas v a n a f 1990 is dit doorgedrongen tot
het publieke bew ustzijn. Daarom lijkt het er in m enige publicatie op alsof w e
plotseling door deze verschijnselen zijn verrast. Had m en eerder oog gehad voor
de historische ontw ikkeling, dan hadden er eerder m aatregelen kunn en w orden
getroffen die bovendien m inder pijnlijk zouden zijn.
W anneer m en spreekt over de bevolkingsdalin g in Limburg m oet m en w aken
voor een vergelijkbare fout. Ook deze daling is niet uit de lucht kom en vallen.
Het is w aarschijnlijk om die reden noodzakelijk dat er ook over de historische
w ortels van die daling nagedacht m oet worden. Laten w e eerst vaststellen hoe
de tegenw oordige daling tot stand komt. Een bevolking kan im m ers toe- of
afn em en als gevolg van natuurlijke groei of door een p ositief of ne ga tie f m igra
tiesaldo. Grafiek 1 bevat deze inform atie va n a f 1960. Na de laatste m illen n ium 
w isselin g doken beide m aten beneden de nul en droegen zo beide bij aan de
absolute daling van de Limburgse bevolking. Nu is een negatieve w aarde voor
het m igratiesaldo niet uitzonderlijk. In de afgelopen 40 jaar heeft dit steeds
geschom m eld rond een klein overschot en een klein tekort. Het is duidelijk
dat de m eest dram atische ontw ikkeling te vin den is in de verhouding tussen
geboorten en overlijdensgevallen. Rond 1960 w erd en er jaarlijks nog 15.000
Lim burgers m eer geboren dan er overleden. Daarna volgde een forse daling tot
ben eden de 5000 per jaar en na 1990 zette een nieu w e fase van daling in, w a a r
van het einde vooralsnog niet in zicht is. In het navolgende kom t vooral de afn e
m ende vruchtbaarheid va n Lim burgse paren aan bod. Dat de natuurlijke groei
daardoor n egatief werd, is nam elijk n ieu w aan het fen om een bevolkingsdaling.

Van huwelijksbeperking naar geboortebeperking
Vanuit historisch perspectief is het verrassend dat Limburg als eerste provin
cie een krim pende populatie kent. Een onderzoek naar de vruchtbaarheid van
alle Europese provincies leert dat er in 1870 zes regio’s w aren m et een zeer
hoge huw elijksvruchtbaarheid en in 1900 nog zeven. In beide gevallen hoorde
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Limburgs gezin, ca. 1935. Fotocollectie SHCL.

Nederlands-Lim burg daarbij.1 Niet alleen binn en Nederland, ook binn en Europa
w as de Lim burgse vruchtbaarheid aan het einde va n negen tien de eeu w dus
opzienbarend hoog. Dat is m eteen de situatie die veel m ensen als de norm ale
situatie zullen herkennen: Limburgers of katholieken, w a t voor veel w a a rn e
m ers overigens op hetzelfde neerkom t, h ebben in een vaak niet nader gedefin i
eerd verleden altijd veel kinderen gekregen. Als bew ijs haalt m en dan van die
stereotiepe fo to ’s tevoorschijn van een gezin m et vijftien kinderen en ook de
schuldige is gem akkelijk te vinden. N atuurlijk w as het die verm aledijde pastoor
die tijdens huisbezoeken aandrong op het bezet houden van de w ieg.
Om te begin n en een korte nuancering van dit beeld. Zelfs Lim burgse echtpa
ren getrouw d op het hoogtepunt van de verzuiling, tussen 1919 en 1928, kregen
gem iddeld net iets m inder dan v ijf kinderen.2 Bovendien is er al sprake van
een langzam e, m aar structurele daling van de vruchtbaarheid v a n a f 1909.3 En
w a t betreft de rol van de pastoors heeft recent onderzoek u itgew e zen dat dit
onderdeel van de zielzorg zow el in de ogen van betrokken priesters als in die
1

AJ. Coale, ‘The decline of fertility in Europe from the French Revolution to World War II’, in: SJ. Behrman
(ed.), Fertility andfam ily planning. A world view (Ann Harbor 1969) 13.

2 Zie: Th. Engelen, H. Hillebrand en F. van Poppel, Kindertal naar kenmerken, 1900-1960 (’s-Gravenhage 1989,
NIDI Rapport nr. 11).
3 Th.L.M. Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit. De vruchtbaarheidsdaling in Nederlands Limburg, 1850-1960
(Maastricht/Assen 1987).
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van hun parochianen op zijn m inst sterk overdreven wordt en w ellich t zelfs een
hardnekkige m ythe is.4 Dat er bij tijd en w ijlen een pastoor op huisbezoek kw am
staat vast, dat die in enkele gevallen aandrong op een volgende geboorte is
gedocum enteerd, m aar de om vang en betekenis van deze ingrepen in de privésfeer waren, zeker na 1930, m inder groot dan de overlevering w il doen geloven.
Deze nuancering neem t niet w e g dat Limburg in de eerste helft van de tw in 
tigste eeu w de provincie w as m et de hoogste vruchtbaarheid van het land. In
grafiek 2a ziet m en dat de om vang van de Lim burgse bevolking daardoor sneller
steeg dan die va n Nederland. Pas rond 2000 toont deze grafiek een vertraging
van de groei en vervolgens zelfs een afnam e van de bevolking. Er is een tw eede
grafiek nodig om aan te tonen dat de voortekenen van die daling al eerder
zichtbaar werden. Deze grafiek 2b om vat een kortere periode, van 1960 tot 2000.
Tussen 1960 en 1970 w as de groei va n Limburg gelijk aan die in Nederland, m aar
daarna nam de Nederlandse bevolking aanzienlijk sneller toe dan de Limburgse.
W anneer w e dus van uit historisch perspectief iets w ille n zeggen over de te g e n 
w oordige daling, m oeten w e ook en vooral dit om slagpunt verklaren. W aarom
w as de toenam e van de bevolking tot 1960 zo groot in vergelijking m et de
landelijke cijfers? En w aarom w as na 1970 het om gekeerde het geval? Deze vra
gen handelen vooral over de aanloop naar de huidige daling van de bevolking,
m aar deze aanloop biedt een belangrijke verklaring voor de situatie w a a rin de
provincie zich in het begin van de een en tw in tigste eeu w bevindt. Om die te
analyseren w orden hier eerst de th eorieën behandeld w aarm ee w ij de dem o
grafische ontw ikkelin gen va n de afgelopen tw ee eeu w en in dit deel va n de
w ereld doorgaans bestuderen. Daarm ee ku nn en w e bep alen hoe de dem ografie
van Limburg zich verhoudt tot het landelijke beeld en dat van andere landen in
West-Europa.
De dem ografische geschiedenis va n West-Europa wordt in de eerste plaats
getypeerd door een u n iek huw elijkspatroon. A an het einde va n de ach t
tiende eeu w w ees Thom as M althus er in zijn beroem de Essay on the Principle of

4 Angelo Somers en Frans van Poppel, ‘Het vergaan der huwelijkskuisheid - De invloed van priesters op
de geboorteregeling onder katholieken in Nederland in de periode 1935-1970’, Mensch en Maatschappij
78 (2003) 300-330; Angelo Somers en Frans van Poppel, 'Priesters en het veranderend kindertal van de
Brabantse katholieken, 1940-1970: een onderzoek naar de beleving van de priesterlijke rol’, Noordbrabants
historisch jaarboek 22-23 (2005-2006) 124-149.
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Population reeds op dat elke bevolking een u itw eg m oet zoeken uit het dilem m a
w aarvoor de natuur haar plaatst.5 W anneer w e die natuur zijn gang laten gaan
verloopt de toenam e van de bevolking veel sneller dan de toenam e van de
benodigde bestaansm iddelen. Indien een bevolking dat probleem niet w eet
op te lossen, is hongersnood het onverm ijdelijke gevolg. M althus constateerde
voorts dat ‘the civilized states of m odern Europe’ (we schrijven 1798) adequaat
inspeelden op dit probleem . Jonge m ensen stelden er het h u w elijk uit tot op
relatief hoge leeftijd. Voor m an n en lag de huw elijksleeftijd dicht bij de 30 jaar,
voor vrouw en rond de 25 jaar. Dat w as tien jaar ouder dan in andere delen van
de wereld. Bovendien b leef een belangrijk deel van de bevolking levenslang
ongehuwd. Dit aandeel kon oplopen tot eenvijfde van de totale bevolking. Dit
huw elijkspatroon stelde op deze m anier regels aan het huw elijk, m aar zorgde
er toch vooral voor dat het aan tal vruchtbare vrouw jaren binn en het huw elijk
klein w erd gehouden. Omdat seksualiteit een voorrecht w as voor gehuw den,
leidde de huw elijksbeperking autom atisch tot verm indering van het aantal
geboorten. In 1965 heeft John Hajnal dit patroon voorzien van een m eer precieze
geografische afbakening. Het w erd gepraktiseerd ten w e sten van de denkbeel
dige lijn die m en tussen Triëst en St. Petersburg kan trekken.6
Ook in Lim burg zijn de sporen van deze huw elijksbeperking terug te vinden.
Grafiek 3 toont hoeveel procent van de vrouw en op een bepaalde leeftijd ooit
gehuw d w as gew eest. Het betreft dus getrouwde, gescheiden en verw eduw de
vrouw en sam en. Daaruit blijkt dat in 1899 h et restrictieve huw elijkspatroon
nog volop van kracht was. Zelfs op 55-jarige leeftijd w as een groot deel van de
N ederlandse en de Lim burgse vrouw en nog ongehuw d. De Lim burgse bevol
king hield zich nadrukkelijker aan het W est-Europese huw elijkspatroon dan
de N ederlandse als geheel. Op de genoem de leeftijd w as 17 procent van de
Lim burgse vrouw en nooit gehuw d gew eest, in Nederland w as dit 14 procent. We
zagen al dat laat hu w en het tw eed e kenm erk van de huw elijksbeperking was.
In vergelijking m et Oost-Europese of Aziatische landen lopen de grafieklijnen
van 1899 dan ook m aar lan gzaam om hoog. Ook daar zien w e dat Limburgse
vrouw en later h u w en dan het landelijk gem iddelde zou doen verw achten. Op
25-jarige leeftijd w as in Limburg pas 33 procent van de vro u w en als bruid voor
h et altaar verschenen, terw ijl dat in N ederland als geh eel 45 procent was. Ook
de verschillen tussen 1899 en 1988 zijn interessant. In de loop van de tw in tigste
eeu w h eeft het hiervoor geschetste huw elijkspatroon zijn invloed verloren. We
zien het aan de grafieklijnen die sneller stijgen en dichter bij de 100 procent
eindigen. In 1988 trouw den m ensen dus jon ger en een kleiner gedeelte bleef
leven slang ongehuw d.

5 Thomas Robert Malthus, An Essay on the Principle o f Population, As It Affects the Future Improvement o f
Society (1798) (New York 1960).
6 Deze auteur legde zijn bevindingen neer in tw ee publicaties: John Hajnal, ‘European M arriage Patterns
in Perspective', in: D.V. Glass and D.E.C. Eversley (eds.), Population in History (London 1965) 101-143; en J·
Hajnal, ‘Two kinds of pre-industrial household formation system ’, in: Richard Wall, Jean Robin and Peter
Laslett (eds.), Family form s in historie Europe (Cambridge 1983) 65-104.
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Bron: 1899, www.volkstellingen.nl; 1988, CBS, Statline.

De vergelijking van de gegevens voor N ederland en Limburg biedt nog een
ander interessant inzicht. In 1899 huw den Lim burgse vrouw en later en m eer
vro u w en bleven leven slang ongehuw d dan in h et land als geheel. Op die m anier
w erd voor de relatief hoge vruchtbaarheid binn en het huw elijk gecorrigeerd. In
1988 w aren de rollen om gekeerd. Toen leken de Lim burgse vrouw en trouwlustiger dan hun tegenvoeters elders in Nederland. Com bineren w e deze bevinding
m et w a t w e w e ten over de huw elijksvruchtbaarheid dan kom en w e tot een
interessante conclusie. In 1988 w aren er in Limburg meer vrouw en gehuw d of
gehuw d gew eest dan het landelijk gem iddelde, m aar de vruchtbaarheid w as er
lager. Niet het aantal gehuw de jaren in de vruchtbare leeftijd bepaalde nu nog
het kindertal, m aar de w en sen van de ouders ter zake. Tussen de tw ee hier aan 
gehaalde jaren had zich een revolutionaire ontw ikkeling voorgedaan die schuil
lijkt te gaan achter veel aandacht trekkende verschijnselen als de tegelijkertijd
optredende econom ische m odernisering en tw ee w ereldoorlogen. Toch w as de
revolutie w aarop ik hier doel, voor de levens van individuele m ensen van zeker
zo groot belang. H uw elijken hebben tot ver in de tw in tigste eeu w aantoonbaar
geleden onder de constante angst voor zw angerschap.7 M et het w e gn em en van
die angst steeg voor velen de kw aliteit van leven.
De logische vervolgvraag is w an n eer en w aarom dit gebeurde. De overgang
van h u w elijksbeperking naar geboortebeperking vond in N ederland plaats in
de jaren rond 1900. Het oude systeem w as tegen het einde van de negentiende
eeu w tegen zijn grenzen opgelopen. Door een forse daling van de zuigelingen7

Zie hierover onder vele anderen: M arga Kerklaan, 'Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te
krijgen’: 300 brieven over het roomse huwelijksleven (Baarn 1987) en Marloes Schoonheim, Mixing ovaries
and rosaries: Catholic religion and reproduction in the Netherlands, 1870-1970 (Amsterdam 2005).
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Grafiek 4: Huwelijksvruchtbaarheid en trouwlustigheid in Limburg, 1869-1960.
Bron: Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit.

sterfte w erd h et aantal kinderen steeds m eer gelijk aan het aan tal geboorten
en w aren er dus m inder geboorten nodig om hetzelfde kindertal te bereiken.
Tegelijkertijd liep de inkom enstroom tussen ouders en kinderen na de invoering
van de arbeidsw etten en schoolplicht van ouders naar kinderen in plaats van
om gekeerd. H adden ouders het aan tal kinderen in deze n ieu w e situatie nog op
de pre-industriële w ijze w ille n regelen, dan had de huw elijksleeftijd ver boven
de 30 jaar m oeten kom en te liggen en had een kw art van de bevolking leven s
lang ongehuw d m oeten blijven. Daarm ee zouden eisen zijn gesteld die geen
enkele sam enleving haar leden kan opleggen.
Geboortebeperking binn en het huw elijk w as het alternatief, zij h et een alter
n a tief m et vele haken en ogen, zeker in de eerste h elft van de tw in tigste eeuw.
Van belang voor onze kijk op de ontw ikkeling van de Lim burgse bevolking is
in elk geval dat de genoem de om schakeling niet in alle regio's en bij alle soci
ale groepen en religieuze denom inaties gelijktijdig plaatsvond. We kom en hier
u itvoerig op terug. M aar w e hebben ook gezien dat de vruchtbaarheid, zelfs
in Limburg, v a n a f 1900 daalde, w aarm ee de noodzaak van huw elijksrestrictie
k w am te vervallen. Dat alles m oge theoretisch zo zijn, m aar vin d en w e de te ge n 
gestelde on tw ikkelin g van trouw lustigh eid en huw elijksvruchtbaarheid ook
daadw erkelijk in Limburg terug? In grafiek 4 hebben w e beide verschijnselen
sam engebracht.8 Het is zonneklaar dat de inverse ontw ikkeling ook in Limburg
is w aar te nem en. V anaf het begin van de tw in tigste eeu w w as er sprake van
8 De hier gebruikte m aten zijn ontwikkeld binnen het European Fertility Project van Princeton University
en houden rekening met leeftijdsopbouw en aandeel gehuwden. Zie de samenvattende bundel van dit
project: A.J. Coale en S. Watkins (eds.), The decline o f fertility in Europe: the revised proceedings o fa confe
rence on the Princeton European Fertility Project (Princeton 1986).
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een opw aartse lijn in trouw lustigh eid en een daling van de huw elijksvrucht
baarheid. M et andere woorden: ook in Limburg w erd de beperking van het
kindertal door huw elijksrestrictie vervan gen door geboortebeperking binnen
het huwelijk.

Demografische transitie
Een andere theorie die vaak wordt gehanteerd om naar de dem ografische ont
w ikkelin g en van de afgelopen tw ee eeu w en te kijken, is de dem ografische transitietheorie.9 Kern van deze benadering is de verhouding tussen de geboorte- en
de sterftecijfers. Tot en m et de achttiende eeu w lagen deze cijfers op een hoog
niveau (tussen de 30 a 40 geboortes en sterfgevallen per jaar per 1000 inw o
ners). Ondanks incidentele sterftecrises w as er op lan ge term ijn een evenw icht
dat ertoe leidde dat de Europese bevolking eeu w en lan g nagenoeg stabiel bleef.
Het evenw icht w erd doorbroken toen va n a f het einde van de achttiende, en
vooral in de negen tien de eeu w de voedselproductie verbeterde en er nieuw e
inzichten om trent hygiën e en m edisch hand elen in zw an g kw am en. Als gevolg
daarvan daalde de sterfte binnen korte tijd naar een veel lager niveau, terw ijl de
vruchtbaarheid aanvankelijk op het traditionele niveau bleef. Een grote bevol
kingsgroei w as het resultaat. De negen tien de-eeuw se m igratie van uit Europa
naar nieu w e w ereld en kan m ede als een oplossing voor de snel stijgende bevol
kingsdruk w orden beschouw d.
De daling van de vruchtbaarheid w as de volgende stap in de ontw ikkeling.
Anders dan bij de sterftedaling duurde het geruim e tijd voor deze consequentie
w erd getrokken uit de nieu w e situatie. Het accepteren van geboortebeperking
vraagt om ingrijpende m entale veranderingen. A an dit punt zal ik zo dadelijk
m eer aandacht besteden. Nu volstaat het te constateren dat volgens de dem o
grafische transitietheorie de vruchtbaarheid uiteindelijk w eer in evenw icht zal
kom en m et de sterfte, nu op een niveau van rond 10 per 1000 inwoners. Beide
verschijnselen zouden dan dus w eer voor een stabiele bevolking zorgen. Deze
voorspelling w as niet gebaseerd op em pirisch onderzoek, m aar vorm de de bere
deneerde verw ach tin g van de grondleggers van de theorie. Inm iddels w eten
w e dat die voorspelling bijgezet kan w orden in het overvolle m useum van ver
keerde prognoses. Het geboortecijfer kan w e l degelijk beneden het sterftecijfer
dalen. A an de daling van de sterfte kom t noodzakelijkerw ijs een einde. De optie
van sterfte a f te zien w ordt de m ens im m ers niet geboden. Bij de vruchtbaarheid
is dat anders. Er is voor vrouw en geen d w ingende noodzaak de voor een stabiele
populatie noodzakelijke 2,1 kinderen te krijgen. Het theoretisch eindpunt van
de vruch tbaarh eidsdaling is derhalve o. In een aan tal Europese landen en sinds
kort dus ook in Lim burg zien w e dat de vruchtbaarheid inderdaad zo laag is
geworden, dat de bevolking in absolute zin afneem t.
9 Over de oorsprong van deze theorie zijn vele opvattingen. Een m ogelijk beginpunt is: Frank W. Notestein,
'Population. The Long V iew ’, in: Theodore W. Schultz (ed.), Foodfor the World (Chicago 1945) 36-57.
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Geboorte- en sterftecijfer Limburg, 1841-2005
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Grafiek 5: Ontwikkeling van geboorte- en sterftecijfer in Limburg, 1841-2005.
Bron: Hofstee, Korte demografische geschiedenis van Nederland en CBS, Statline.

Ook deze theorie testen w e w eer in de Lim burgse setting. W as er ook hier sprake
van een bevolkingseven w ich t dat door een daling van sterfte en vervolgens
van de vruchtbaarheid eerst verstoord en dan w eer, op een lager niveau, w erd
hersteld? A an gezien w e pas betrouw bare gegevens hebben v a n a f h alverw ege
de negen tien de eeuw, ontbreekt het zicht op de eerste fase van de transitie.
Voor de periode erna is w el nadrukkelijk de grondlijn van de theorie zichtbaar.
De lijn van de sterfte daalt al v a n a f het begin van de w aarn em in g lan gzaam en
na 1870 snel, terw ijl het geboortecijfer dan nog decennia hoog blijft. In Limburg
bleef de vruchtbaarheid aanzienlijk langer op een hoog niveau dan elders. De
verklaring hiervoor ligt, zoals eerder opgem erkt, niet of m aar zeer gedeeltelijk
bij de druk die pastoors uitoefenden. Kennelijk w as de eeu w en lan ge beklem to
ning van het belan g va n hoge vruchtbaarheid zo in de katholieke gem eenschap
verankerd dat elk lid deze opvatting geïnternaliseerd had. Het beeld rijst op van
een gevangenis w aaru it de cipiers zich lan gzaam aan h ebben teruggetrokken,
m aar w aar de gevan gen en vooralsnog toch keurig in hun cellen blijven. Ook het
in de dem ografische transitietheorie voorspelde herstel op een lager evenw icht
vin den w e terug in de periode 2001-2005 t ° en geboorte en sterfte net beneden
de 10 pro m ille sam enkw am en.

Economische motivatie en mentale acceptatie
Het is tijd voor een tussenbalans. De bevolkingsontw ikkeling in Limburg past
keurig in het algem ene beeld dat w e kennen voor Nederland en voor andere
landen in het noordwestelijk deel van Europa. In dit hele gebied w erd rond de
eeu w w isselin g van 1900 overgeschakeld van huw elijksbeperking naar geboor
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tebeperking, overal daalde de sterfte vóórdat dit bij de geboorten het geval was,
en overal kw am en sterfte en geboorte uiteindelijk w eer bij elkaar. De enige w ijze
w aarop Limburg zich onderscheidde, is door het late begin van de om slag en het
trage verloop van de vern ieuw ing tot 1960. En ook na dat jaar w as Limburg bin
nen Nederland opvallend, toen echter door de zeer lage vruchtbaarheid en laat
stelijk door het daadwerkelijk dalen van de bevolking. W aarom deed Limburg
dezelfde dingen eerst later dan de om gevin g en daarna opeens vroeger?
Ik begin m et tw ee concepten die noodzakelijk zijn om tot de beoogde ver
klaring te kom en. Bij de studie van de vruchtbaarheidsdaling stuitte m en m et
enige regelm aat op m erkw aardige paradoxen. Zo begon de vruchtbaarheidsda
lin g in Engeland en Hongarije op ongeveer hetzelfde m om ent. Zoals bekend w as
Engeland de pionier van econom ische vern ieuw ing, terw ijl Hongarije lan ge tijd
gekenm erkt w erd door een traditionele econom ie. Dit w as in tegenspraak m et
de u itgan gspu n ten van de dem ografische transitietheorie volgens w elke nu
ju ist econom ische m odernisering de aanzet tot daling zou geven. Diepgravend
onderzoek naar de vruchtbaarheidsdaling in België en Spanje bracht bovendien
boven tafel dat de verschillen binn en die lan den niet verklaard konden w orden
door verschillen in econom ische kenm erken. De doorslaggevende factor w as in
beide gevallen een taalgrens.10 Eenzelfde gedrag w erd dus eerder veroorzaakt
door het spreken van eenzelfde taal (en dus het delen van eenzelfde cultuur)
dan door eenzelfde econom ische activiteit.
Op basis hiervan heb ik in m ijn in 1987 verschenen studie over de Limburgse
vruchtbaarheidsdaling gew erkt m et de begrippen econom ische m otivatie en
m entale acceptatie. In principe is gedrag van m ensen econom isch rationeel.
Geen enkele sam enleving kan zich perm itteren gedurende lange tijd gedrag
te vertonen dat oneconom isch is. Soms echter kan gedragsverandering eco
nom isch nuttig zijn, m aar zijn er o verw egin gen buiten de econom ie die zulk
gedrag verhinderen. N eem nou de introductie van geboortebeperking. We zagen
eerder dat dalende zu igelin gen sterfte en toegen om en kosten van kinderen het
econom isch nuttig m aakten om m inder kinderen te krijgen. Deze m otivatie
w erd aanvankelijk echter niet in daden om gezet om dat de regels va n de kath o
lieke kerk geboortebeperking binn en het huw elijk ten strengste verboden. Het
gebrek aan m entale acceptatie functioneerde zo als een filter dat de econom i
sche m otivatie tegen hield.11 We m oeten overigens bedenken dat dit filter niet
absoluut was. Zoals eerder betoogd w as ook in Limburg de vruchtbaarheid al
dalende (zie grafiek 4 en 5).
Het w a s niet alleen de invloed van de katholieke kerk die de introductie van
geboortebeperking vertraagde, al w il m en igeen dat graag zo zien. De negatieve
houd ing ten opzichte va n ingrijpen in de voortplanting en voorbehoedm id
delen w a s w ijd verspreid. In 1911 had m inister Regout na lange discussies zijn
zedelijkheidsw et (officieel ‘Wet tot bestrijding der zedeloosheid’) door h et par
10 RJ. Lesthaeghe, The Decline ofBelgian Fertility, 1800-1970 (Princeton 1977); J.W. Leasure, 'Factors involved in
the decline of fertility in Spain, 1900-1950', Population Studies 16 (1963) 271-285.
11 Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit.
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lem ent geloodst. Een van de bep alingen van die w e t luidde dat h et strafbaar
w as voorbehoedm iddelen aan de m an te b ren g en .12 Dat lijkt op een verbod uit
lang vervlogen tijden, m aar pas op 12 ju n i 1969 w erd de voorlichting over en de
verkoop van anticonceptiva u it het strafrecht gehaald! Tot op dat m om ent w as
geboortebeperking in de ogen van veel m ensen niet alleen strafbaar, m aar ook
m oreel laakbaar. M et nam e condoom s w erd en eerder in verband gebracht m et
prostitutie dan m et een gelukkig echtelijk leven. Voor veel vro u w en betekende
de introductie van de anticonceptiepil in het m idden van de jaren zestig dan
ook vooral een doorbraak in de em otionele sfeer. Voorbehoedsm iddelen w erden
uit de klandestiene hoek gehaald, om dat ze nu opeens niet m eer van onder de
toonban k verkocht w erden, m aar keurig via de huisarts verkrijgbaar w aren.

Regionale verschillen
De vruchtbaarheidsdaling in Limburg m oge dan een com plex g eh eel van econo
m ische en m entale factoren zijn, zeker is ook dat er sprake w as van opvallende
regionale verschillen. In tab el 1 zijn de econom isch-geografische gebieden die
het CBS hanteerde voor Limburg als eenheid genom en. We zien dat de stedelijke
gebieden Venlo en M aastricht het voortouw n am en in de m odernisering van de
dem ografie. In 1885 en 1910 onttrokken veel m en sen zich in deze plaatsen aan
de huw elijksrestrictie en dus w as de vruchtbaarheid er relatief hoog. In 1910 had
overigens ook de Oostelijke M ijnstreek zich bij de tw ee steden gevoegd en het
deel van M idden-Lim burg ten oosten va n de M aas. Na 1910 kreeg de vern ieu 
w in g de vorm van geboortebeperking binn en het huw elijk en ook toen liepen
dezelfde vier gebieden voorop.
geboorten per 1000 geh u w d e vrou w en

1885

1910

1930

1947

1960

Noord-Limburg

193

216

197

209

152

Venlo

241

249

180

190

122

116
152

Midden-Limburg ten oosten van de M aas

214

232

186

177

Midden-Limburg ten westen van de Maas

190

2 11

193

207

Westelijke Mijnstreek

201

214

194

167

118

Oostelijke Mijnstreek

204

246

183

145

109

Maastricht

229

225

174

137

108

Zuid-Limburg

204

204

194

167

124

Tabel i: Geboorten per 1000 gehuwde vrouwen in economisch-geografische gebieden Limburg
Bron: Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit.

Uit de voorgaande beschrijvingen is duidelijk gew orden dat vruchtbaarheid en
huw elijksgedrag n au w sam enhin gen in West-Europese populaties. In grafiek
12 Wet van den 20sten Mei 1911, tot bestrijding van zedeloosheid, Staatsblad van het Koninkrijk der
Nederlanden ïgu, No. 130.
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Grafiek 6: Vruchtbaarheid en huwelijksgedrag in onderling verband, Limburgse economisch-geografische regio’s

6 zijn daarom de gegevens over deze tw ee verschijnselen sam engebracht voor
de econom isch-geografische regio's in Limburg. We zien de punten w olk tussen
1910 en 1960 verschuiven van rechtsbeneden naar linksboven, o f w e l van een
com binatie van hoge vruchtbaarheid en lage h uw elijksintensiteit naar lagere
vruchtbaarheid en hogere huw elijksintensiteit. De grafiek over het jaar 1947 laat
zien hoe verdeeld de provincie op dat m om ent was. Tw ee gebieden, M aastricht
en de Oostelijke M ijnstreek, vertoonden toen een m odern dem ografisch gedrag,
terw ijl het noorden van de provincie en M idden-Lim burg ten w e sten van de
M aas nog een traditioneel huw elijksleven kenden. In 1960 w aren deze laatste
gebieden w elisw aar verder opgeschoven naar 'linksboven', m aar ze vorm den
nog steeds de hekkensluiters onder de econom isch-geografische regio’s. De
andere gebieden w aren in dat jaar w eer dicht bij elkaar geclusterd.13
Kijken w e naar de kenm erken va n de onderscheiden regio’s dan bieden die
a an knopingspu n ten voor nadere verklaring. De gangm akers voor h et nieuw e
d em ografische gedrag, het m ijngebied rondom H eerlen en de stad M aastricht,
hadden al vroeg de grootste econom ische m otivatie om m inder kinderen te krij
gen. Het aandeel van de m annelijke beroepsbevolking in de lan db ou w lag daar
v a n a f 1910 aanzienlijk lager dan het provinciale gem iddelde, va n a f 1930 zelfs
m inder dan de helft. A angezien een bijdrage van kinderen aan de industriële
13 Voor w ie liever overtuigd wordt door statistische verbanden: de correlaties tussen vruchtbaarheid en
nuptialiteit (op het niveau van economisch geografische regio’s) bevestigen in 1910 het positieve verband
(0,58) en van af 1930 steeds sterker het negatieve verband (1930: -0,31,1947: -o, 81 en 1960: -0,90). Daar
w aar aan geboortebeperking werd gedaan, kon er meer gehuwd worden en vice versa. Berekend op basis
van Theo Engelen, 'The fertility decline in the Dutch province of Limburg, 1880-1960: On understanding
historical actors in a constrained environm ent’, The History o f the Family. An International Ouarterly 2
(1997) 405-424, aldaar 412.
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Door deze muurschildering in de hal van de ondergrondse vakschool van mijnonderneming Laura en
Vereeniging werden aspirant-mijnwerkers op hun toekomst voorbereid. De boodschap: gezin, kerk en mijn
zorgen voor stabiliteit. Bron: W eetje nog Koempel 6, 2004.

arbeid in deze periode nagenoeg nul was, steeg de ‘prijs' van kinderen voor de
niet-landbouw ers nog sterker dan voor landbouw ers. Het verw arrende van de
situatie is echter dat een m eer m oderne econom ische om gevin g ook een andere
m entaliteit m et zich m eebracht. De tw ee genoem de gebieden herbergden bij
de Tw eede-K am erverkiezingen van 1933 en 1959 de grootste groep stem m ers
op niet-confessionele partijen.14 En dus hadden de inw oners zow el een grotere
m otivatie voor geboortebeperking als een zw akker filter om die m otivatie tegen
te houden.

14 Engelen, ‘The fertility decline', 416 en 418.
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In een statistische analyse werd vervolgens de relatieve invloed van beide
factoren gem eten op de verschillen in vruchtbaarheid tussen de Limburgse
gem eenten. Die verschillen konden steeds beter verklaard worden. In 1910
nog m aar 24 procent, in 1930 36 procent en in 1960 al 62 procent. De bijdrage
van ‘econom ische m oderniteit’ aan deze verklaring steeg navenant. Het ligt
dan voor de hand te concluderen dat econom ische m odernisering leidde tot
vruchtbaarheidsdaling. De w erkelijkheid is ook nu gecom pliceerder. De reeds
bestaande verschillen in econom ische structuur konden h un invloed duidelijker
laten voelen om dat het m entale filter dat geboortebeperking tegenh ield steeds
zw akker w erd.15 In die zin blijkt de invloed van het katholieke geloof, althans
in de vorm van zijn spiegelbeeld secularisering, de belangrijkste factor in de
Lim burgse vruchtbaarheidsdaling tot 1960.

Stuwende achterstand
Dan begint de periode w aarin volgens grafiek 2 de Lim burgse groei achter gaat
lopen in vergelijking m et de landelijke. Een uitgebreide behandeling van de aan 
loop naar dit jaar w as nodig om de om slag te begrijpen. Er lijkt in deze provincie
sprake te zijn gew eest van de w et va n de stuw ende achterstand. Zoals bij de
industrialisering lan den die later aan dit proces begonnen, m eteen de nieuw ste
technieken konden gebruiken, zo lijkt Lim burg na 1960 een stroom versnelling
in de vruchtbaarheidsdaling te hebben m eegem aakt. Had Limburg in de jaren
vijftig sam en m et Noord-Brabant nog de hoogste huw elijksvruchtbaarheid van
h et land, in de periode 1971-1975 kende zij de allerlaagste vruchtbaarheid van
de N ederlandse provincies.16 In ruim een decennium tijd w erd dus de klassieke
positie va n Limburg vervan gen door haar tegendeel. M aar niet alleen h et kin 
dertal veranderde. Van oudsher w as de Katholieke Volkspartij zeker gew eest
van de Lim burgse stem m en. Zo stem de bij de Tw eede-K am erverkiezingen van
1959 nog 80 procent va n de Limburgers op deze partij. Ook op dit punt trad
een revolutionaire om slag op in de jaren zestig, w a n t in 1972 w as dit percen
tage gedaald tot 44.17 Tegelijkertijd w erd de sterk seculariserende provincie
getroffen door econom ische tegenspoed. In decem ber 1965 hield m inister van
Econom ische Zaken Joop den Uyl zijn bekende historische toespraak in Heerlen,
w a a rin hij de sluiting van de m ijnen aankondigde. Dat leidde een periode in
van langdurige econom ische stagnatie en grote w erkloosheid, m et alle sociale
gevolgen vandien.
Deze specifiek Lim burgse problem en traden op in een tijdperk dat op het
gebied van huw elijk en voortplan tin g in de w esterse w ereld zoveel verand e
ringen optraden dat een aantal dem ografen is gaan spreken van een ‘tw eede
dem ografische tran sitie’. De aard van de eerste transitie typeerde m en als
‘altruïstisch’, terw ijl de tw eed e 'individualistisch’ zou zijn. In de nieuw e situatie
15 Ibidem, 419-421.
16 E.W. Hofstee, Korte demografische geschiedenis van Nederland (Haarlem 1982) 132.
17 www.nlverkiezingen.com
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stond im m ers niet m eer het gezin centraal, m aar h et recht op zelfontplooiing
van de individuele leden van het gezin. Er deed zich op het gebied van de vru ch t
baarheid een overgang voor va n preventieve anticonceptie naar ‘self-fu lfilling’
conceptie.18 Terzelfdertijd verw ierven jon ge m ensen de vrijheid om tijdelijk
o f perm anent ongehuw d sam en te w o n en en w erd het huw elijk als institutie
steeds kwetsbaarder. Dat de vruchtbaarheid toe n ben eden het vervan gin gsn i
veau daalde, m oet in dat licht w orden gezien.
Voor Limburg kw am daar nog bij dat een lan ge periode van econom ische
tegenspoed de m otivatie om kinderen te krijgen n e ga tie f beïnvloedde en dat de
secularisering de m orele rem op het gebruik va n voorbehoedsm iddelen volledig
had w eggen om en . Ik grijp nog even terug op de beeldspraak van de gevangenen
die ook toen de cipiers de deuren niet m eer sloten, in h un cellen bleven, gew en d
als ze w aren aan het leven in onvrijheid. Toen m en in Lim burg na 1960 eind e
lijk ondekte dat de deuren openstonden, stroom de m en m assaal naar buiten
en genoot volop van de nieu w e vrijheid, m eer dan de lan dgen oten die nooit of
korter gevan gen zaten.
Nu zow el h et m igratiesaldo als de natuurlijke groei in Lim burg n egatief zijn
geworden, rijst de vraag hoe deze bevolkingsdaling gekeerd kan worden. Die
vraag is overigens m inder vanzelfsprekend dan m en igeen denkt. Is er eigenlijk
een dw ingend e noodzaak om de huidige trend in de bevolkingson tw ikkelin g
om te buigen? Op w ereldschaal loopt de bevolking steeds nadrukkelijker op
tegen de M althusiaanse grenzen, die, nadat ze een tijdje uit de m ode w aren,
door de Club van Rome w eer uit de m ottenballen zijn gehaald. Problem en m et
voedselvoorziening, u itp u ttin g van grondstoffen en klim aatveran dering stellen
ons voor ongekende problem en die allem aal voortkom en u it de snelle groei van
de w ereldbevolking. M aar ook dichter bij huis klinken steeds vaker de klachten
over een land dat als te vol w ordt ervaren. In het licht van deze tw ee o verw egin
gen hoeft een daling van de bevolking niet m eteen ram pzalig te zijn.
Dat is m aar goed ook, w a n t het stim uleren van het geboortenpeil is n au 
w elijks m ogelijk. Een blik over onze schouders m aakt duidelijk w aarom .
Eeuw enlang w as de geboorte van kinderen een onverm ijdelijk gevolg van het
hebben van een seksuele relatie. A lleen het aan tal binn en het huw elijk door
gebrachte jaren en het lot bepaalden vervolgens hoeveel geboortes er precies
geteld konden worden. M et de introductie van m oderne geboortenbeperkende
m iddelen en m ethoden en na een drastische verandering van de m entaliteit
k w am de eigen keuze op de plaats van het lot en ‘n am en ’ paren eerder kinderen
dan dat ze ze 'kregen ’.
Nu die keuze ongeveer absoluut is geworden, rijst de vraag w aarom m en
überhaupt nog kinderen zou nem en. Hoge kosten en een beperking van de
individuele ontplooiingsm ogelijkheden van de ouders vorm en een grote bar
rière. Van econom isch voordeel van kinderen is al lan g geen sprake meer.
Integendeel. De w ens om kinderen te ‘n em en ’ m oet dus kom en uit een andere
bron. Of m en die nu zoekt in de door de evolutie bepaalde biologische aandrang,
18 DJ. van de Kaa, 'Europe's Second Demographic Transition’, Population Bulletin 42 (1987) 1-57, aldaar 11.
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in een onbew uste behoefte om voort te leven of in de em otionele vervulling
van een relatie, feit blijft dat m et nam e vrouw enlevens in de afgelopen decen
n ia zodanig veranderd zijn dat toegeven aan die behoefte steeds m oeilijker te
com bineren is m et andere eisen. W anneer w e de on tw ikkelin gen va n de afge
lopen eeu w bezien, m oeten w e de vaak gestelde vraag dus eigenlijk omkeren.
Het gaat er niet om te achterhalen w aaro m vrouw en tegenw oordig m inder dan
2,i kinderen krijgen, m aar om de vraag w aarom ze er nog altijd 1,6 krijgen. Dat
is een heel nieuw e m anier om naar de bevolkingsachteruitgan g te kijken. Het
is m ijn vaste overtuiging dat de bevolking in de w esterse w ereld zijn grootste
om vang heeft bereikt en dat een structurele daling onverm ijdelijk is. Limburg
loopt dit keer voorop en m en zal hier dus eerder dan elders m erken dat er aan
bevolkingsdalin g ook vele goede kan ten zijn te onderscheiden. Dat is overigens
de overtuiging van een historicus en ik realiseer m e daarom m aar al te goed
hoe snel vastliggend e patronen drastisch opgeschud ku nn en worden. W at er
in Lim burg gebeurde gedurende de jaren zestig is hiervan een uitstekend voor
beeld.

