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ongekende proporties aan wanneer PB na de oorlog de 
mythe van de oorlogsheld creëert, waar we volgens Van 
der Zijl m et zijn allen zijn ingetuind.

Z o  ver gekomen houdt de biografe het voor gezien. 
In  een interview in N R C  Weekblad verklaart zij waarom: 
‘D oor die D uitse geschiedenis kon ik hem  begrijpen. 
D aarna was mijn nieuwsgierigheid op.’ Bij menige lezer 
zal de nieuwsgierigheid ju is t beginnen wanneer hij als

Prins der N ederlanden deel wordt van onze vaderlandse 
geschiedenis, waaraan hij ruim  een halve eeuw lang een 
schilderachtige bijdrage levert, die nog talloze vragen op- 
roept.

L.J.  G i e b e l s
H istoricus te Breda

evolkingshistorici in 
België en N ederland 

hebben sinds 2005 
hun krachten gebun- 
deld in een door FW O - 
Vlaanderen gefinan- 
cierde wetenschappelijke 
onderzoeksgem eenschap 
(W O G ) H istorische 
Demografie. D at leidde 
to t veel interessante stu
diedagen en workshops 
die zowel aan ervaren 
wetenschappers als aan 
promovendi een podium  
boden. De hier besproken bundel kom t voort uit zo’n stu
diedag. O rganisatoren Jan Van Bavel en Jan Kok kozen 
als onderwerp het tijdsperk tussen de twee wereldoorlo
gen. Deze korte periode was getuige van een enerverende 
botsing op vele maatschappelijke terreinen tussen de roep 
om vernieuwing enerzijds en het beroep op traditie an
derzijds. Voor demografisch geïnteresseerden kom t dit 
naar voren in de zogenaamde ‘bevolkingskwestie’. M et 
enige verbazing constateren Van Bavel en Kok dat de on
derwerpen die speelden in deze kwestie, ook tegenwoor
dig op de maatschappelijke agenda staan. Z o  werd met 
zorg gesproken over de daling van de vruchtbaarheid die 
to t afname van de bevolking zou leiden. M erkwaardig 
genoeg werd er terzelfdertijd overigens gewaarschuwd 
voor dreigende overbevolking. O ok de vergrijzing zou de 
levenskracht van de bevolking aantasten en ten  slotte zag 
men ook toen de mogelijke problemen rond in ternatio
nale migratie. Z o u  een aantasting van het westerse bloed 
niet leiden to t een nog verdere ‘kwaliteitsdaling’ van de 
bevolking?

Tegen deze achtergrond werd een boek gecomponeerd 
dat uit drie delen bestaat. In deel 1 staan drie bijdragen 
(van Erik Buyst, H ein  Klem ann en Jan W illem  D rukker) 
die nog eens de oorzaken van de economische depressie 
voor het voetlicht brengen. Alleen D rukker sluit expli
ciet aan bij de them atiek van het boek door de demogra
fische achtergronden van de crisis te duiden. Deel 2 en 
3 handelen over de (bedreiging van de) kwaliteit van de

bevolking. Die dreiging 
kan uit getalsmatige zo
wel als uit kwalitatieve 
richting komen. O nder de 
titel 'G eboortebeperking 
en het risico van ontvol
king maken vier artikelen 
duidelijk hoe fundam en
teel de strijd was tussen 
het neo-malthusianisme 
en hun bestrijders. D at 
leidde bijvoorbeeld to t 
grote regionale verschillen 
in vruchtbaarheid die vol
gens H ans Knippenberg 

en Sjoerd de Vos vooral een gevolg waren van de verzui
ling en veel m inder een effect waren van de crisis. Paul 
Klep trek t net ten strijde tegen deze visie. N iet religie, 
beweert hij, maar de overgang vznfam ily economy naar fa- 
mily consumer economy bepaalde het relatieve niveau van 
vruchtbaarheid.

De twee volgende hoofdstukken buigen zich over 
echtparen die kinderloos waren of slechts één kind had
den. Voor N ederland wordt dit verschijnsel onderzocht 
door Jan Van Bavel en Jan Kok, voor België door Jan 
Van Bavel en Anneleen Baerts. In  beide landen blijkt de 
invloed van religie doorslaggevend. In  elk geval kunnen 
verschillen in vruchtbaarheid niet verklaard worden door 
de economische crisis. In  tegenstelling to t de studies van 
K nippenberg/D e Vos en Klep gebruiken deze auteurs 
gegevens op individueel niveau, waardoor ze veel verfijn
der kunnen meten welke factoren een onafhankelijke in
vloed hebben op het demografisch gedrag.

Deel 3 van deze bundel is van een geheel andere orde 
en zeker voor de gemiddelde historicus gemakkelijker 
toegankelijk. H ier gaat het immers om de kwaliteit van 
de bevolking, onder de titel ‘De strijd tegen degeneratie 
en losbandigheid’. Peter Scholliers toont dat het begrip 
‘goede voeding’ in deze periode evolueerde van voldoende 
naar gezonde voeding. Z o  ergens, dan lag hier de taak van 
de huisvrouw. Zij was niet alleen verantwoordelijk voor de 
omvang van de bevolking (deel 2), m aar ook voor de kwa
liteit ervan. W anneer we over kwaliteit van de bevolking
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‘De levenskracht der 
bevolking'

Jan Kok en Jan van Bavel eds♦, D e levenskracht der 
bevolking* Sociale en demografische kwesties in de 
Lage Landen tijdens het interbellum  (Universitaire 
Pers Leuven; Leuven 2010) 448 p k r t ,  tb l, €55,- 

IS B N  9789058677891



632 Bo ekb esprek ingen

spreken, ligt eugenetica om de hoek, Leo Lucassen laat 
indringend zien hoe ongegeneerd gewerkt kon worden 
aan een situatie waarin 'zwakken’ m inder reproductief 
zijn dan de zogenaamd ‘sterken’. Hij vraagt zich af waar
om sociaal-democraten in Zweden wel m et een sterilisa- 
tieprogram m a kwamen en dit in de Lage Landen taboe 
was. Een vergelijkbaar onderscheid tussen goed en kwaad 
treft Patricia Van den Eeckhout bij de beschrijving van 
armen. In  haar bijdrage over de strijd tegen krotwoningen 
in België constateert ze dat de elite op deze manier een 
onderscheid wil maken tussen mensen die het slachtof- 
fer zijn van maatschappelijke wantoestanden enerzijds en 
gedegenereerde profiteurs anderzijds.

De drie laatste bijdragen hebben alleen België als on
derwerp, alhoewel de behandelde problem atiek meer al
gemeen is. Eerder wees Scholliers al op de prom inente 
positie van de huisvrouw in de bewaking van de kwaliteit 
van de bevolking. H oe nu als een vrouw ongehuwd bleef? 
Leen Van Molle toont de lezer hoe deze groep onge
wild inspeelde op de angsten van mensen die de dalende 
vruchtbaarheid als gevaar zagen. De heikele positie van 
meisjes, vooral loonarbeidsters, voor ze huisvrouw wer

den, is het onderwerp van M argo De Koster. De zedelijk- 
heidsrisico’s van de m oderne tijd dwongen de overheid tot 
beschermende maatregelen. Vond die overheid zelf. De 
angst voor afnemende kwaliteit van de bevolking vond 
logischerwijze ook zijn weerslag in de migratiepolitiek. 
U it Frank Caesteckers bijdrage over het im m igratiebe
leid in België wordt duidelijk hoe vreemdelingenangst en 
economische behoefte aan bepaalde beroepsgroepen met 
elkaar streden.

W anneer we over het Interbellum  lezen, handelt het 
meestal over de politieke (opkomst nazisme en fascisme) 
en economische (crisis) aspecten van die tijd, De levens
kracht der bevolking laat vanuit verschillende perspectie
ven zien welke existentiële angsten de overheden en be
volkingen van de Lage Landen kwelden en hoe dit leidde 
to t discussies die ook begin eenentwintigste eeuw weer 
uiterst actueel zijn. D at m aakt dit boek to t een aanrader, 
niet alleen voor historisch-demografen.

T h e o  E n g e l e n
Radboud Universiteit Nijmegen

W ie was goed en wie was 
er fout in de Tweede 

Wereldoorlog? D it is een van 
de meest gestelde vragen in de 
bezettingsliteratuur. O ok in De 
Oorlog kom t deze vraag aan de 
orde. In  het hoofdstuk (en de 
aflevering) 'Keuzes en dilem
ma’s’ laten Ad van Liempt en 
Rob Trip neef en nicht Folmer 
aan het woord. Jan Folmer, die 
bij een NSB-familie woonde, 
meldde zich tijdens de bezet
ting bij de W affen-SS -  naar 
eigen zeggen om te bewijzen 
dat hij geen lafaard was. Hij 
vocht aan het Oost-Front tegen 
com m unisten en dat deed hij na 
de oorlog weer in Korea. Jans 
nicht, Joke, kwam per toeval als koerierster in het verzet 
terecht. Vanwege haar activiteiten in de pilotenhulp werd 
ze door Sicherheitsdienst opgepakt en ter dood veroor
deeld. D oor toeval ontkwam  ze aan haar executie. O p de 
vraag aan Joke wat ze gedaan zou hebben als zij in een 
NSB-gezin had gezeten antw oordt ze in De Oorlog: ‘D an 
was ik misschien ook wel de verkeerde kan t opgegaan. Vast 
wel, w ant dan had ik alleen m aar vanuit hun gezichtspunt 
gekeken naar de wereld.’ ‘Jan en Joke Folmer’, zo vervolgt 
Van Liempt, ‘twee mensen uit één familie -  zom aar een

voorbeeld van hoe grillig het lot 
kon bepalen wat er met mensen 
in de Tweede W ereldoorlog kon 
gebeuren.’(p,117)

Is dat zo? H e t is merkwaardig 
dat Jans keuze -  m in of meer uit 
overtuiging — voor De Waffen- 
SS zonderm eer geaccepteerd 
wordt, terwijl Joke gevraagd 
wordt wat zij in het geval van 
haar neef gedaan zou hebben. 
De mogelijkheid dat Joke uit 
overtuiging voor de goede zaak 
koos wordt, ook door haarzelf, 
buiten beschouwing gelaten. 
Slechts het toeval is hier verant
woordelijk. W ellicht proberen 
de m akers van De Oorlog zo te 
voorkomen dat ze in goed-fout- 

schema's terecht komen. D at werd Lou de Jong, de eerste 
directeur van het R IO D  en auteur van Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, verweten. Zijn 
opvolger H ans Blom heeft altijd geprobeerd de bezetting 
uit dit goed-fout-denken te halen. De medewerking van 
Blom aan De Oorlog is hier het zichtbaarst. D at blijkt ook 
aan de ruim te die Van Liempt aan het verzet besteedt: pre
cies twee pagina's. H ij schrijft: ‘H e t is praktisch onmoge
lijk hier een compleet overzicht te geven van de acties van 
het N ederlands verzet.’ (p,154) M isschien wel, m aar er is
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