De ontwikkeling van de huwelijksvruchtbaarheid
in het Oldambt in de periode 1880—ïg^o
DOOR E. W. HOFSTEE

1. Doel van het onderzoek
Vooral sedert het einde van de 2de wereldoorlog staat in Nederland het vraagstuk van de frequentie van de geboorten in het middelpunt van de belangstelling. Gedeeltelijk hangt dit samen met de grote
sprong naar boven, die ons geboortecijfer na de oorlog maakte,
gedeeltelijk vindt het zijn oorzaak in omstandigheden, die met de
feitelijke veranderingen in de demografische verhoudingen niets
hebben te maken; in het algemeen is in Nederland, ook bij het
grote publiek, de belangstelling voor bevolkingsvraagstukken toegenomen-en het ligt wel voor de hand, dat ons relatief hoge geboortecijfer deze belangstelling wel in de eerste plaats tot zich moest trekken.
Het ligt in de aard van de sociale wetenschappen, dat zij zich in
het bijzonder aangetrokken voelen tot die vraagstukken, die in de
samenleving de aandacht genieten en zo betekende deze toegenomen
interesse voor het geboortevraagstuk een stimulans voor het onderzoek in deze richting, dat in ons land trouwens reeds sedert de twintiger jaren voortdurend in betekenis was toegenomen. Een uitvloeisel
van deze verhoogde belangstelling was o.a. de instelling van de
Commissie voor het Geboorte-Onderzoek van het Instituut voor
Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk.
Nederland beschikt over een voortreffelijke bevolkingsstatistiek,
waarvan, bij het werk van deze commissie, dan ook dankbaar gebruik
is gemaakt1. Dit neemt echter niet weg, dat bij de pogingen van de
commissie om de achtergronden te ontdekken van de ontwikkeling
van de geboortefrequentie in Nederland en van regionale verschillen,
die zich in dit opzicht voordoen, wel bleek, dat de officiële statistiek
niet steeds in staat is de gegevens in een zo verfijnde vorm en zo
volledig te verstrekken als soms voor het onderzoek wenselijk moet
worden geacht. Zo hebben b.v. de laatste volkstellingen, in het bijzonder die van 1947, wel uitstekend materiaal gegeven voor de studie
van het vraagstuk van de ontwikkeling van de huwelijksvruchtbaarheid 2, maar desondanks kunnen dienaangaande vele vragen worden

zgó

E. W. Hofstee

gesteld, waarop de beschikbare statistiek geen antwoord kan geven.
Pas in 1930 heeft men bij de volkstelling voor het eerst vragen gesteld met de bedoeling materiaal te krijgen, dat een inzicht zou kunnen
verschaffen in het kinderaantal per huwelijk, onderscheiden naar beroep, religieuze gezindte enz. Uit de aard der zaak kan men bij een
volkstelling slechts gegevens verkrijgen over de dan bestaande huwelijken, hetgeen betekent, dat in het bijzonder voor de oudere leeftijdsgroepen slechts een deel van de eens aanwezige huwelijken in de
statistieken werd opgenomen. Daar zeker aan het eind van de 19de
eeuw en aan het begin van de 20ste eeuw de sterftekansen voor de
verschillende sociale groepen in ons volk nog zeer sterk uiteenliepen,
terwijl anderzijds de huwelijksvruchtbaarheid in de verschillende
lagen van onze bevolking geenszins dezelfde was, zijn de verkregen
gegevens aangaande de huwelijken, van oudere datum vermoedelijk
maar in betrekkelijke mate representatief voor alle huwelijken, die
in de betreffende periode werden gesloten. Als gevolg van deze verschillen in de omvang van de sterfte in de verschillende lagen van
de bevolking en verder door de omvang van de sterfte in het algemeen
— van alle gehuwden in 1897 vierden slechts 15.6 % in 1947 hun
gouden bruiloft3! — zijn de gegevens over de vruchtbaarheid van
huwehjken, die geruime tijd vóór de volkstellingsdatum werden
gesloten, dus feitelijk niet bruikbaar. Terecht is men dan ook in
1930, zowel als in 1947, bij de onderscheiding van de huwehjken
naar de periode van huwehjkssluiting, niet verder terug gegaan dan
40 jaar vóór de volkstellingsdatum en heeft men de huwehjken van
langere duur in één groep samengevat. Dit betekent dus, dat wij
enigszins betrouwbare gegevens over de huwehjksvruchtbaarheid
over het tijdvak vóór 1890 niet bezitten. Dit is in het bijzonder te
betreuren, omdat juist in de 10 a 15 jaar voor 1890 de grote veranderingen in de huwehjksvruchtbaarheidsverhoudingen in Nederland zich begonnen af te tekenen.
Een bezwaar van de in 1930 verwerkte gegevens is verder, dat zij
slechts betrekking hebben op huwehjken, die vóór het 25ste levensjaar van de vrouw waren gesloten 4. Afgezien van het nadeel van de
onvolledigheid op zichzelf, heeft deze beperking het grote bezwaar,
dat hierdoor de gegevens betreffende de verschillende groepen van
de bevolking in feite onvergelijkbaar worden, omdat het percentage
huwehjken, waarbij de vrouw ouder, resp. jonger is dan 25 jaar,
naar landstreek en naar beroep van de man zeer sterk wisselt en de
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huwelijksvruchtbaarheid mede afhankelijk is van de huwelijksleeftijd
van de vrouw.
Tenslotte brengt de aard van het ter beschikking staande materiaal
mee, dat soms een uit sociologisch oogpunt wenselijke detaillering
in de gegevens, waarmee de huwelijksvruchtbaarheid in de onderzoekingen van het C.B.S. in verband wordt gebracht, niet mogelijk
is. Zo laat b.v. het materiaal van de volkstelling niet toe de geestelijk
betrekkelijk heterogene groep van de Nederlands Hervormden naar
„richtingen" in te delen, terwijl het, wat het platteland betreft, b.v.
niet mogelijk is de boeren te onderscheiden naar de grootte van hun
bedrijf.
Al met al was het voor het werk van de bovengenoemde commissie
zeker wensehjk om op enkele punten verder in het vraagstuk van
de ontwikkeling van de huwelijksvruchtbaarheid door te dringen,
dan met behulp van het materiaal van het C.B.S. mogelijk was.
De enige mogelijkheid hiertoe lag in een onderzoek, uitgaande van
de bij de gemeenten berustende gegevens betreffende de bevolking.
Het tijdrovende van dergelijke onderzoekingen in aanmerking
nemende, zouden deze slechts betrekking kunnen hebben op een
aantal groepen van niet te grote omvang, waarvan men zou mogen
aannemen, dat zij een bepaald type van ontwikkeling van de huwelijksvruchtbaarheid duidelijk vertonen. De mogelijkheid om bij een
bepaalde groep een dergelijk onderzoek in te stellen, deed zich voor,
doordat voor het noodzakelijke enquête-werk zou kunnen worden
beschikt over de hulp van een aantal studenten aan de Landbouwhogeschool, die voor hun ingenieurs-examen practische ervaring in
het sociaal-wetenschappelijke „field-work" dienden op te doen.
2. De keuze van het object
Als terrein van onderzoek werd het noordoosten van de provincie
Groningen, het zogenaamde Oldambt, gekozen. Behalve enkele
redenen van practische aard, pleitten voor deze keuze verschillende
uit het oogpunt van het onderzoek belangrijke argumenten.
Het Oldambt vertoont de voor de Hei-akkerbouwgebieden van
Nederland in meerdere of mindere mate karakteristieke sociaaleconomische verhoudingen bijzonder duidelijk en scherp. Nergens
in ons land vindt men een hogere gemiddelde grootte van de landbouwbedrijven dan in het gebied, dat de landbouwstatistiek aanduidt
als het Nieuw-Oldambt, nergens vond in de 19de eeuw een zo ver-
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gaande proletarisering van de landarbeidersgroep plaats als hier.
Nergens vindt men een scherpere tegenstelling tussen de levensstijl
van de boer en de landarbeider dan hier, zodat men mag verwachten,
dat de invloed van deze verschillen in levensstijl op het voortplantingspatroon ook hier het duidelijkst aan de dag zal treden. Bovendien
doen zich in het Oldambt nog weer scherp afgetekende sociaalculturele verschillen voor. Enerzijds vindt men er dorpen, waar de
landarbeidersbevolking vrijwel geheel onkerkelijk en politiek sterk
links georiënteerd is, anderzijds dorpen waar de landarbeidersbevolking voor een groot deel tot de orthodoxe vleugel van de Ned.
Hervormde Kerk of tot de Gereformeerde Kerken behoort. Eventuele
verschillen in de ontwikkeling van de vruchtbaarheid, samenhangende
met verschillen van levensbeschouwelijke aard, zouden hier dus vermoedelijk ook aan de dag treden.
Tenslotte betrof het hier een plattelandsgebied met niet bijzonder
grote dorpen, waardoor het mogelijk zou zijn, door gebruik te
maken van de kennis van een aantal oudere, ter plaatse goed bekende
personen, de verschillende sociale kenmerken van de in het onderzoek
betrokkenen, ook van eventueel al overledenen, duidelijk vast te stellen.
3. De opzet van het onderzoek
Bij de opzet van het onderzoek werd er van uitgegaan, dat het
wensehjk was de voor dit gebied karakteristieke verhoudingen, wat
betreft de ontwikkeling van de huwelijksvruchtbaarheid, zo duidelijk
mogelijk te doen uitkomen. De bedoeling was immers vooral bepaalde typen van voortplantingspatronen te leren kennen. In de
eerste plaats werden daarom slechts die huwelijken in het onderzoek
betrokken, waarvan beide partners in het gebied waren geboren en
gedurende de duur van het huwelijk daar waren blijven wonen. In
de tweede plaats werd het onderzoek beperkt tot de kern van het
gebied, waar de hiervoor genoemde sociaal-economische verhoudingen zich het duidelijkst aftekenen, n.1. de gemeenten Nieuwolda,
Midwolda, Finsterwolde en Beerta. Deze keuze had bovendien het
voordeel, dat hierdoor de twee gemeenten, die het zuiverst het onkerkelijke en politiek linkse karakter vertonen (Beerta en Finsterwolde) en de gemeente met het hoogste percentage orthodox Ned.
Hervormde en gereformeerde landarbeiders (Midwolda) in het onderzoek werden betrokken. Nieuwolda vertoont eveneens een vrij
hoog percentage confessioneel-kerkelijke landarbeiders.
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Besloten werd alleen eerste huwelijken in het onderzoek op te
nemen. In deze vier gemeenten werden met de welwillende medewerking van de gemeentelijke autoriteiten alle huwelijken, die aan
de hiervoor genoemde voorwaarden voldeden en sinds 1880 in deze
gemeenten waren gesloten, op kaart gebracht. Van alle echtparen
werd genoteerd: de geboortedatum van man en vrouw en de huwelijksdatum, hun eventuele latere woonplaats buiten de gemeente,
levend geboren kinderen, onderscheiden naar geslacht. Bij eventuele
verhuizing binnen het gebied werd naderhand in' de gemeente van
vestiging nagegaan of ook daar nog kinderen waren geboren en
zo nodig werd de kaart verder ingevuld.
Met de aldus ingevulde kaarten trokken de enquêteurs daarna
naar een aantal op grond van hun plaatselijke kennis en betrouwbaarheid uitgezochte personen in de verschillende dorpen en met hun
hulp werd daarna zo nauwkeurig mogehjk van de echtgenoot in
kwestie beroep (eventueel beroepen), kerkehjk gezindte en — indien
bekend — politieke richting vastgesteld. Wanneer het beroep boer
was, werd de grootte van het bedrijf genoteerd, wanneer het landarbeiders betrof werd zoveel mogehjk hun uiterlijke welstand en
de positie in het bedrijf vastgesteld. Wat de kerkehjke gezindte
betreft, werd bij de Ned. Hervormden ook gevraagd naar de richting,
waartoe zij behoorden.
In de praktijk bleek de methode van onderzoek geheel te voldoen.
Blijkbaar kenden onze zegslieden hun dorpsgenoten, ook degenen
die reeds waren overleden, van haver tot gort. Zonder aarzelen gaven
ze antwoord op de gestelde vragen en kenden ze bepaalde personen,
b.v. aan de andere kant van het dorp, minder goed, dan wisten ze
steeds weer anderen te noemen, die de gewenste inlichtingen wel
konden verstrekken.
4. Statistische analyse
A. Het kindertal per huwelijk
Binnen het onderzoek bleken uiteindelijk 3231 huwelijken te vallen.
Bij de verwerking bleek, wat de niet-demografische kenmerken betreft, tenslotte slechts een splitsing van de huwelijken naar godsdienst
en beroep zinvol te zijn. Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende aantallen, die binnen de naar deze criteria gevormde groepen
vallen. Hierbij valt op te merken, dat als grote boeren zijn beschouwd
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de boeren met bedrijven groter dan 40 ha, als kleine boeren zij, die
bedrijven kleiner dan 40 ha beheren. Deze limiet werd gekozen,
omdat hier zo ongeveer de grens loopt tussen de „eigenlijke" Oldambtster boeren, d.w.z. de voor de Oldambtster samenleving karakteristieke groep van boeren, die hun bedrijven geheel of grotendeels
op de kleigronden hebben liggen en de kleine groep van boeren, die
verspreid op de lichte gronden van het z.g.n. schiereiland van Winschoten wonen. De bedrijven van de laatstgenoemden zijn voor het
grootste deel aanzienlijk kleiner dan 40 ha, terwijl de „eigenlijke"
Oldambtster boerderijen meestal omstreeks 50 ha groot zijn. Tussen
deze beide groepen van boeren bestaat zeer weinig sociaal contact;
zij vormen twee afzonderlijke maatschappelijke groepen.
Tabel 1
Aantal in het onderzoek betrokken huwelijken, onderscheiden naar beroep en
godsdienst van de man
Beroep

Gereformeerd

Orthodox
Ned. Herv.

Vrijzinnig en
onkerkelijk

Totaal

Grote boeren
Kleine boeren
Middenstanders
Landarbeiders
Rest

8
15
38
230

13
11
53
382

176
38
268
1322

197
64
359
1934
677

Totaal

291

459

1804

3231

Onder „middenstanders" zijn hier begrepen de leden van de z.g.n.
oude middenstand, d.w.z. de handeldrij venden en neringdoenden, die
hun taak vinden in de plaatselijke verzorging. Tot het „restant"
behoren ambtenaren, onderwijzers, beoefenaars van de vrije beroepen, fabrieksarbeiders en andere werkzamen in bedrijven en beroepen van een niet-plaatselijk verzorgend karakter. Hoewel deze
groep als geheel vrij talrijk is, is zij wegens haar zeer heterogene
samenstelling in de statistische bewerking verder niet betrokken.
Bij de groepering naar religie zijn de onkerkelijken en vrijzinnigen
bij elkaar gevoegd, daar — zeker in het Oldambt — de overgang
tussen deze beide groepen welhaast onmerkbaar is en er weinig reden
is om aan te nemen, dat er in hun houding t.a.v. huwelijk en voortplanting verschillen van betekenis vallen te constateren.
In tabel 2 zijn gedetailleerde cijfers opgenomen over het gemiddeld
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aantal per huwelijk geboren kinderen uit de huwelijken, êie. in de
verschillende vijf-jaarlijkse perioden tussen 1880 en 1950 werden
gesloten. In deze berekening zijn ook de kinderloos gebleven huwelijken betrokken.
Vergelijken we in de eerste plaats de totaal-cijfers voor de verschillende beroepsgroepen, dan blijken reeds in het begin van de in
Tabel 2
Gemiddeld aantal per huwelijk geboren kinderen uit de huwelijken gesloten in de vijfjaarUjkse
perioden tussen 1880 en 1950 in de 4 Oldambtster gemeenten, per beroepsgroep naar godsdienst
Gereform. Orthodox

i is

Gem.
kindi

Periode
van
huwelijkssluiting

d
cm

1 1

H
J'S

Vrijz. +
Ónk.

Totaal

8'

i$

i

| 5 <i

8'
60

n»" 38

Gereform. Orthodox

is i
« 8

I

« 8

00

J3 <i

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

1884
1889
1894
1899
1904
1909
1914
1919
1924
1929
1934
1939
1944
1949

11 7-36 2 0 6.35
15 8.40 28 6.54
13
13
16
11
18
18
22

5.38
7-23
7-57
7.09
3-78
5.56
4.86
3-8o

23
ï 9 2.95
1 9 3-26
11 2 . 8 2
17 1.41

74
73
36 5-64 89
32 4-31 121
2 6 5-50 89
28 4.61
81
2 5 5.04 9 0
3 4 3.29 100
2 8 4.11 106
25 3.12 104
23 3-26 98
2 6 3.00
87
18 2.22
83
22 i.os
98
Grote

1880
1885
1890
1895
1900

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

1884
1889
1894
1899
1904

1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

1909
1914
1919
1924
1929
1934
1939
1944
1949

1 3-00

—

—

2
1
1
1
1

4.00
4.00
6.00
3-00
4.00

—

—

1 3-00

—
—
—
—
—

3 1-33
2 5.00
1 4.00

— —
1 3.00

— —
— —
2 1.50
I 2.00
2 2.00
1 3.00

—
—
— — —
— — —
— — —

ö.os
6.71
6.07
6.01
6.27

105 6.25
116 6.89

5-51
5-63
3-71
3.78
3-13
2.4Ó
2.67
2.42

138 5-89
166 5-78
131 &}°
120 ^ 4 T
133 5.27
152 3.84
156 3-99
152 * 3 3 ?
140 2.66
132 2 . 8 2
112 2.43

I.I3

137 I . I 5

2 5.00

— —
5 s.20
5 4.80

— —
2
2
1
2

4-50
0.00
0.00
2.50
3 3.00
4 4-25
6 2.85
2 2.50
4 1.50

2
7
4
7
8
5
3
2
3
3
2
2
3
2

14 1.93
9 2.78
17 2.41
9 1.56

11

fl i

<

19
15
14
15
14
17
10

3-74
4.00
3-50
2.93

,2;7?
2.47
2.40
14 2 . 3 6
14 i. 3 < 5
14 2.64"
15 2 . 0 0
9 2.78
17 2 . 4 1
9 1.56

1 2.00

Totaal
8'

— —
1 3.00
2 10.50

2 7-50
3-25
3.60

5.00

— — — —
— — 2 1.50
3 3.67 — —
1 3-00
— —

4
2
2
2

2-75
2.00
2.50
3.00

—

—

4
4
5
2
2

3 1.67
6 1.17

4
8

1 2.00

2

1

3-oo

— — 2 1.50
— *— ~~ ~~~

4-75
3-64
3-Ó7
4.00
2.10
2.12
2.36
1.90
2.59
2.27
2.00
1.08

3 5.67
.8 4 . 0 0
8 5-75
5 3.40
5 4.40
6 5-17

3-Ó7
4-50
7.00

— —
— —

5.27
4.70

boeren

4
5
3
4
1

5-33
7.00
3.00
4.00
3 4.67
3
1
2
1

il

§1
H 1 o-*

6.50 14 5.14 18
4.28 2 0 4.85 2 7
6.25 19 4-32 28
3-57 2 4 3-42 36
3.12 2 5 3.84 33
4 . 0 0 26 3-96 33
3-33 15 2.13 2 0
1.00 14 2-43 17
1.67 17 2.47 2 2
1.67 H 1.71 2 0
3-oo 2 1 2.24 2 7
2 . 0 0 25 2.16 33
1-33 15 2.07 2 0
0.00 19 i . n 25

Kleine

boeren
15 4.27
13 3.85
i i 3-36
14 2.85
12 2.50
16 2.44
9 2.22
12 2 . 5 0
12 2.33
12 2.75

8*

Middenstanders

Landarbeiders
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
193 S
1940
1945

l§

Vrijz. +
Onk.

2-75
1-75
3.20
3.00
2.50
2.00
1.25

302

E. W. Hofstee

beschouwing genomen periode tussen deze groepen aanzienlijke verschillen te bestaan. Het hoogst ligt de gemiddelde vruchtbaarheid bij
de landarbeiders, waar tot het begin van deze eeuw het aantal kinderen
per huwelijk om de zes blijft schommelen en gemiddeld daar zelfs
iets boven ligt. Bij de boeren ligt het gemiddeld aantal kinderen in
de tachtiger jaren al iets beneden vier en het daalt tot in het begin
van deze eeuw tot een peil van ongeveer 2.5 kind per huwelijk is
bereikt. Dan treedt een stabilisatie in en blijft — zij het met enige
schommelingen, die misschien gedeeltelijk van toevallige aard zijn —
dit peil tot nu toe zo ongeveer gehandhaafd.
Bij de landarbeiders begint een duidelijke daling pas merkbaar
te worden na 1905 en deze zet zich daarna vrij regelmatig voort.
In de huwehjken van de landarbeiders, gesloten in de periode 1920—
1924 werden echter nog gemiddeld 4 kinderen geboren, d.w.z. ruim
1.5 kind per huwelijk meer dan in de huwehjken van de grote boeren
uit dezelfde periode.
De daling bij de landarbeiders zet zich echter verder voort en uit
de huwehjken, die in de periode 1935—1939 werden gesloten en die
men, gezien de ontwikkeling van het aantal geborenen in de tussengelegen jaren, in 1950 in feite al grotendeels als voltooid, kan beschouwen, was het aantal geborenen bij de arbeidersbevolking in
wezen al niet hoger meer dan bij de boerenbevolking, al moet
worden opgemerkt, dat in deze periode het gemiddelde kindertal
bij de boeren iets hoger lag dan in deze eeuw in het algemeen het
geval was. Gezien het geringe aantal huwehjken van grote boeren
per vijfjaarlijkse periode, is een toevallige afwijking niet uitgesloten.
Ook het aantal kinderen echter, dat in 1950 geboren was uit de
huwehjken gesloten in de periode 1940—1944 lag bij de landarbeiders
niet meer hoger dan bij de boeren, terwijl het aantal kinderen uit
de huwehjken, gesloten in de periode 1945—1949, in 1950 bij de
landarbeiders zelfs niet onaanzienlijk lager lag dan bij de boeren.
Wat de groep van de kleine boeren betreft, hun aantal is te gering
om gedetailleerde beschouwingen over de ontwikkeling van het
kindertal toe te laten. Globaal gezien, heeft het zich sedert het einde
van de vorige eeuw bewogen op een peil, dat ongeveer tussen dat
van de grote boer en de landarbeider in ligt.
Meer houvast geeft de groep van de middenstanders. 'Ook bij deze
groep ligt in het begin van het hier in beschouwing genomen tijdvak
het kindertal ongeveer tussen dat van de grote boeren en de land-
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arbeiders in. Bij de middenstanders daalt het echter nog sneller dan
bij de boeren en reeds in de omstreeks de eerste wereldoorlog gesloten huwelijken ligt het lager dan in de huwelijken van de eerstgenoemden en met een enkele uitzondering blijft het in de volgende
vijf-jaarlijkse perioden steeds lager liggen; gemiddeld ligt het de
laatste tientallen jaren maar iets hoger dan twee.
Vraagt men zich af, of er verband bestaat tussen godsdienstige
opvattingen en het gemiddelde kinderaantal per huwelijk, dan valt
hierop alleen t.a.v. de landarbeiders met voldoende mate van zekerheid een antwoord te geven. In de andere groepen zijn met name de
aantallen van de Gereformeerden en van de orthodox Ned. Hervormden te gering, om betrouwbare conclusies te trekken.
De uitkomsten van een vergelijking in dit opzicht zijn in één opzicht enigszins verrassend. Het bhjkt, dat het kindertal bij de orthodox
Hervormde arbeiders bijna steeds lager is dan bij de vrijzinnige en
onkerkelijke arbeiders. In 10 van de 14 vijf-jaarlijkse perioden bhjkt
het aantal kinderen uit de in die perioden gesloten huwelijken bij
de orthodoxen lager te liggen dan bij de vrijzinnigen etc. Pas na de
eerste "Wereldoorlog ligt de huwehjksvruchtbaarheid bij de orthodox
Ned. Hervormden in het algemeen iets hoger dan bij de vrijzinnigen
en onkerkehjken. Bij de Gereformeerden ligt het echter in vrijwel
alle perioden hoger dan bij de vrijzinnigen al is het verschil tussen
beide groepen in de loop der jaren kleiner geworden, zodat de
Gereformeerden toch blijkbaar de andere groepen op de voet
volgen.
De enige groep naast de landarbeiders, waarover de cijfers per vijfjaarlijkse periode enige, zij het zeer voorzichtige, conclusies toelaten,
is die van de middenstanders. Hoewel, in het bijzonder wat de Gereformeerden betreft, het aantal gevallen veel te gering is om met
zekerheid een uitspraak te kunnen doen, wijzen de beschikbare gegevens er wel op, dat ook onder de middenstanders deze kerkehjke
gezindte de grootste gezinnen heeft. Wat de orthodox Hervormden
betreft, deze vertonen in dit geval geen duidelijke verschillen t.o.v.
de vrijzinnigen en onkerkehjken. In 7 van de 14 vijf-jaarlijkse perioden
vertonen ze hogere en in eveneens 7 perioden lagere cijfers.
Ten einde een duidelijker beeld te krijgen van de relatieve omvang
van de daling > van de huwehjksvruchtbaarheid in het Oldambt zijn
in tabel 3 enige gegevens bijeengebracht uit de Volkstelling 1947
betreffende de vruchtbaarheid van de huwehjken van enige, met de
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onze vergelijkbare groepen in de provincie Groningen en Nederland
als geheel, eveneens verdeeld naar periode van huwelijkssluiting 6.
Tabel 3
Gemiddeld aantal kinderen, geboren uit alle op 31 Mei 1947 bestaande huwelijken
van bedrijfshoofden in de landbouw, bedrijfshoofden van winkelbedrijven en van
land- en tuinbouwarbeiders in het Rijk en in de provincie Groningen naar periode
van huwelijkssluiting
Periode
van
huwelijkssluiting
voor 1914
1914—1918
1919—1923
1924—1928
1929—1933
1934—1938
1939—1943
1944—1946

Bedr.hoofden
landbouw

Bedr.hoofden
winkels

Land- en
tuinb. arb.

Gron.

Ned.

Gron.

Ned.

Gron.

Ned.

4.90
3.89
3-33
3.20
3-15
2.71
1.96
0.63

5-90
5-14
4-75
4.49
4.22
3.50
2.24
0.61

4.19
3-65
3-17
3-03
2.68
2.38
1.76
0.54

4-55

5-39
4.70
4-13
3-72
3.38
2.77
2.01
0.74

5-58
5.01
4.5ö
4.18
3-75
3-05
2.09
0.66

3-72
3-34
3-25
3-05
2.64
1.87
0.51

Een volledig met onze groep middenstanders vergelijkbare groep
was voor het Rijk en de provincie niet beschikbaar; de „bedrijfshoofden winkels" vormden het beste vergelijkingsobject. Bij de
vergelijking van de gegevens van tabel 2 en 3 dient men zich er
natuurlijk van bewust te zijn, dat de in dezelfde periode gesloten
huwehjken in het Oldambt in 1950 drie jaar langer hadden geduurd
dan de in 1947 waargenomen huwehjken, hetgeen in het bijzonder
voor de recente huwehjken een groot verschil in vruchtbaarheid kan
opleveren.
Wanneer men hiermee rekening houdt en dan de perioden 1914—
1918 t/m 1934—1938 van de statistiek volgens de Volkstelling 1947
vergelijkt met de perioden 1915—1919 t/m 1935—1939 volgens
onze rangschikking, dan blijkt, dat zowel voor de grote boeren als
voor de landarbeiders en de middenstanders de huwelijksvruchtbaarheid in alle perioden in het Oldambt niet alleen aanzienlijk lager ligt
dan in het Rijk als geheel, doch ook lager dan in de provincie Groningen als geheel, met uitzondering slechts van de periode 1934—193 8,
wat de landarbeiders in de provincie Groningen als geheel betreft,
die dan een iets lager cijfer vertonen, dan de landarbeiders in het
Oldambt in de periode 1935—1939- Het verschil is zeer gering en
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kan toegeschreven worden aan de iets kortere duur van de in 1947
bij de volkstelling geregistreerde huwelijken, vergeleken met de
door ons in 1950 waargenomen huwelijken. In het algemeen blijkt
de daling van de huwelijksvruchtbaarheid in het Oldambt dus opvallend sterk te zijn geweest.
B. Huwelijksleeftijd
Hoewel uit de hiervoor gegeven cijfers reeds valt af te leiden, dat
zich in alle groepen in toenemende mate een bewuste beperking van
het kindertal in het huwelijk heeft voorgedaan, kan uit het verschil
in kindertal tussen de verschillende groepen natuurlijk niet zonder
meer worden afgeleid in welke mate dit voor elk van hen het geval
is. Naast de mate van bewuste geboortebeperking kunnen andere
factoren, met name de huwelijksleeftijd, in dit opzicht een rol spelen.
Naarmate de huwelijksleeftijd hoger ligt, wordt immers de periode,
waarin de vrouw biologisch in staat is kinderen voort te brengen,
korter, terwijl bovendien, als gevolg van de reeds voor het 45ste
levensjaar geleidelijk afnemende natuurlijke vruchtbaarheid, de gemiddelde natuurlijke vruchtbaarheid tussen de huwelijksdatum en
het 45ste levensjaar voor de kat huwende vrouwen geringer is, dan
voor de vroeg huwenden. Onderstaande tabel geeft een overzicht
van de gemiddelde huwelijksleeftijd van de vrouwen in de verschillende groepen, waarbij, gezien de te geringe aantallen gereformeerde
en orthodox Hervormde grote boeren en middenstanders, een splitsing van deze beroepsgroepen naar religie achterwege is gelaten en
om dezelfde reden de kleine boeren verder buiten beschouwing zijn
gebleven. Wat de beroepsgroepen betreft, valt in de eerste plaats op,
dat de gemiddelde huwelijksleeftijd van de jongedochters uit de
Tabel 4
Gemiddelde huwelijksleeftijd van de voor de eerste maal gehuwde vrouwen naar periode
van huwelijkssluiting, beroep en godsdienst van de man in de 4 Oldambtster gemeenten
Periode van huwelijkssluiting
Beroep en godsdienst
Landarb. Onk. + Vrijz.
Landarb. Orthodox
Landarb. Gereform.
Grote boeren
Middenstanders

i88o/'89 i89o/'99 I900/'09 i 9 i o / ' i 9 igzoj'2g i930/'39 i940/'49
23.8
25.6
24.8
23-9
27.0

23.0
24-3
23-9
24.8
27.5

22.7
24.6
23.8
26.0
27.2

22.3
22.9
23-9
24.9
28.1

22.1
22.6
23-9
24.6
26.5

22.2
22.7
25.2
24-5
25.7

22.8
24.5
27.0
23.3
28.6
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middenstand aanzienlijk hoger ligt dan bij landarbeiders, zowel als
bij boeren. In alle perioden liggen de huwelijksleeftijden bij de
middenstanders hoger en meestal aanzienlijk hoger dan die bij al de
andere groepen, die in deze tabel zijn onderscheiden. Van een daling
van de huwelijksleeftijd bij deze groep in de loop van de 70-jarige
periode, die hier in beschouwing is genomen, kan nauwelijks worden
gesproken.
Bij de landarbeiders valt enig verschil tussen de drie religieuze
groepen te constateren. De onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders,
die reeds in de periode 1880—1890 de laagste gemiddelde huwelijksleeftijd vertonen, gaan steeds vroeger trouwen, zodat in de perioden
1920—1929 en 1930—1939 de buitengewoon lage gemiddelden van
22.1 en 22.2 werden bereikt. Slechts in de abnormale na-oorlogse
periode trad een — vermoedelijk tijdelijke — stijging op. Bij de
orthodox Ned. Hervormde landarbeiders vinden we, vooral aanvankelijk, een hogere huwelijksleeftijd dan bij de onkerkelijken en
vrijzinnigen, maar de daling is nog iets sterker, zodat in de latere
jaren de verschillen minder groot zijn. De Gereformeerden wijken
nog sterker van de vrijzinnigen en onkerkelijken af; hier is van daling
van de huwelijksleeftijd nauwelijks sprake. In de jaren voor de laatste
wereldoorlog ligt de huwelijksleeftijd van de vrouwen ongeveer
op het zelfde peil als in 1880 en aanzienlijk hoger dan bij de vrijzinnigen en onkerkelijken.
Bij de boeren tenslotte, ligt aan het begin van de 70-jarige periode
de huwelijksleeftijd eveneens reeds vrij laag, ongeveer op hetzelfde
peil als bij de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders. Van een
daling is echter geen sprake, eerder van een lichte stijging.
Een verduidelijking van het beeld van de huwelijksleeftijd geeft nog
tabel 5, waar de huwende vrouwen naar leeftijdsgroepen zijn gerangschikt. Bij de onkerkelijke en vrijzinnige arbeiders huwt een in de
loop der jaren tot ongeveer 25 % stijgend aantal vrouwen vóór
de twintigjarige leeftijd.
De helft tot tweederde huwt tussen 20 en 25; een zeer klein en
dalend percentage huwt na het dertigste levensjaar. Bij de orthodox
Hervormden en vooral bij de Gereformeerden is in de regel het
aantal huwenden in de leeftijdsgroep 25—29 jaar aanzienlijk hoger
dan bij de vrijzinnigen en onkerkelijken en het aantal huwenden in
de leeftijdsgroep 20—24 is meestal belangrijk lager, hoewel het aantal
huwenden in deze leeftijdsgroep ook hier het grootst is. Het aantal

o
Tabel 5
?" Spreiding van de huwelijksleeftijd van voor de eerste maal gehuwde vrouwen in de 4 Oldambtster gemeenten naar periode van
huwelijkssluiting, beroep en godsdienst
Aantal huwenden per leeftijdsgroep in percenten van het totaal aantal huwenden

%

Periode van huwelijkssluiting

Beroep en
godsdienst

1880—1889

1890—1899

1900—1909

1910—1919

1920—1929

1930—1939

1940—1949

huwelijksleeftijd

huwelijksleeftijd

huwelijksleeftijd

huwelijksleeftijd

huwelijksleeftijd

huwelijksleeftijd

huwelijksleeftijd

0
M

0\

0
co

0

-2.
0

<3\
•vo
9,
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0
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0
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0
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3
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13

2

Landarb. Orthodox
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52

2S

12

19

45

27

9

7

56

26

11

17

61

15

7

15

70

15

—

Landarb. Gereform.

12

54

19

15

20

40

40

—

22

48

26

4

25

39

22

14

15

53

29

2

Grote boeren

3

61

36

—

3

55

38

3

—

57

20

23

—

71

21

8

—

81

7

11

Middenstanders

4

29

40

27

2

38

38

23

9

37

40

14

3

30

41

27

7
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huwende vrouwen, dat de dertigjarige leeftijd heeft overschreden, is
tot de eerste wereldoorlog meestal iets groter dan bij de onkerkelijken
en vrijzinnigen, doch daarna komen huwehjken op hogere leeftijd,
behalve in de periode na de tweede wereldoorlog, practisch niet
meer voor. Na de eerste wereldoorlog is bij de Gereformeerden een
sterke vermindering van het aantal huwenden jonger dan 20 jaar,
te constateren; het percentage Kgt dan steeds aanzienlijk lager, dan
bij de vrijzinnige en onkerkelijke arbeiders.
Bij de boeren valt in de eerste plaats de toenemende concentratie
van de huwelijken in de leeftijdsgroep 20—24 jaar op, zodat in
sommige perioden zelfs meer dan 80 % van de huwende vrouwen
tot die leeftijdsklasse behoort. Het aantal huwehjken beneden de 20
is onbetekenend, terwijl dat boven de 30 nogal schommelt.
De middenstanders tenslotte vormen de enige groep waar de
huwehjken in de leeftijdsgroep van 25—29 jaar in alle tienjaarlijkse
perioden overwegen. Ook het aantal huwenden boven de 30 is vrij
aanzienlijk; in vrijwel alle perioden is het hoger dan bij één van de
andere groepen. Aan de andere kant is het aantal huwehjken beneden
de 20 groter dan bij de boeren. Evenals trouwens bij de landarbeiders,
is dus de spreiding van de huwelijksleeftijden bij de middenstanders
aanzienlijk groter dan bij de boeren.
Om een indruk te krijgen van de relatieve hoogte van de huwelijksleeftijd in het Oldambt in het algemeen, is in tabel 5 een overzicht
gegeven van de huwelijksleeftijd van de vrouwen in alle bestaande
huwehjken in het Rijk als geheel en in de provincie Groningen
volgens de Volkstelling van 1947 6.
Tabel 6
Bestaande huwelijken in het Rijk en de provincie Groningen naar de huwelijksleeftijd van de vrouw op 31 Mei 1947
Huwelijksleeftijd

Het Rijk (eerste huwelijk)
Het Rijk (alle huwelijken)
Prov. Groningen (alle huw.)

<20j.

20—24

25—29

30—34

35enouder

ó.3
5-9
7-8

47.0
44.2
47-7

34-5
33-3
31.4

9-1
10.1
8.1

3-2
6.5
S.o

Duidelijk blijkt uit de vergelijking van tabel 5 en 6 hoe opvallend
laag de huwelijksleeftijd van landarbeiders en boeren in het Oldambt
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is. De onkerkelijke landarbeiders, die, zoals opgemerkt, de overgrote
meerderheid van de landarbeiders vormen, tonen gedurende de gehele
periode 1880—1950, zowel voor het aantal huwenden in de leeftijdsgroep beneden 20 jaar, als voor de groep der op 20—24 jarige leeftijd
huwende vrouwen, aanzienlijk hogere cijfers dan het Rijk als geheel
bij de voor de eerste maal huwenden. Dit geldt ook in bijna alle
gevallen voor de orthodox Ned. Hervormde en gereformeerde arbeiders. Jammer genoeg geeft de statistiek van de huwelijksvruchtbaarheid naar de gegevens van. de Volkstelling 1947 geen afzonderhjke
gegevens aangaande de huwelijksleeftijd van de voor de eerste maal
gehuwden per provincie, doch slechts voor alle gehuwden60. Devergelijking van de gegevens betreffende de voor de eerste maal
gehuwden en die betreffende alle gehuwden voor het Rijk als geheel,
laat echter zien, dat de verschillen niet bijzonder groot zijn, vooral
niet voor de jongere leeftijdsgroepen. Hoewel de huwelijksleeftijd
in Groningen in het algemeen lager ligt dan in het Rijk als geheel,
leidt een vergelijking van de cijfers voor de landarbeiders met cijfers
volgens de Volkstelling voor Groningen als geheel tot de conclusie,
dat ook in Groningen de landarbeiders zich onderscheiden door een
relatief groot aantal huwenden in de jonge leeftijdsgroepen.
Voor de boeren ligt het cijfer voor het aantal huwenden beneden
20 jaar lager dan het Rijksgemiddelde en zeker lager dan het gemiddelde voor Groningen. Als gevolg echter van het zeer hoge
percentage huwenden op 20—24 jarige leeftijd ligt het cijfer voor het
aantal huwenden beneden 25 jaar in totaal ook voor de boeren in
het algemeen aanzienlijk hoger dan voor Rijk en provincie.
Wat de middenstanders betreft, deze groep blijkt niet alleen later
te huwen dan in' Groningen in het algemeen het geval is, doch vertoont zelfs een aanzienlijk hogere huwelijksleeftijd dan het Rijk als
geheel.
Misschien zal men zich afvragen, in hoever er verband bestaat
tussen de relatief lage huwelijksleeftijden in het Oldambt en het
voorkomen van gedwongen huwelijken. Vergelijking van de huwelijksdatum en de datum van de geboorte van het eerste kind, geeft
een vrij nauwkeurig beeld van het aantal gedwongen huwelijken.
Bij de grote boeren komen over de gehele periode sinds 1880 gedwongen huwehjken niet of practisch niet voor. De lage huwelijksleeftijd van de boeren berust dus op vrije verkiezing. Bij de landarbeiders komen gedurende de gehele periode gedwongen huwehjken
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veelvuldig voor, bij alle religieuze groepen en het schijnt voor de
hand te liggen de lage huweHjksleeftijd met deze gedwongen huwelijken in verband te brengen. Men hoede zich er echter voor om als
vanzelfsprekend aan te nemen, dat het gedwongen huwehjk oorzaak
en de lage huweHjksleeftijd gevolg is. In de eerste plaats valt op te
merken, dat de gedwongen huwehjken niet alleen voorkomen bij
de huwehjken op zeer jonge leeftijd, maar ook bij huwehjken op
latere leeftijd, zelfs bij die op leeftijden boven 30 jaar. Het gedwongen
huwehjk is dus bHjkbaar niet in de eerste plaats een gevolg van jeugdige onbezonnenheid, doch iets waartegen men weinig of geen
morele bezwaren heeft. In de tweede plaats dient er op te worden
gewezen, dat in de loop der jaren het percentage gedwongen huwehjken iets vermindert, doch dat tegeHjkertijd de gemiddelde huweHjksleeftijd nog daalt. Ook dit wijst er op, dat een oorzakeHjk verband
tussen gedwongen huwehjk en lage huweHjksleeftijd maar in betrekkeHjke mate aanwezig is. Veeleer moet men het vermoedeHjk
zó zien, dat bij de landarbeiders noch het huwehjk op jonge leeftijd,
noch het gedwongen huwehjk op tegenstand stuitte en dat beide
verschijnselen elkaar versterkten.
Hoe weinig bepalend het voorkomen van gedwongen huwehjken
op zich zelf is voor de huweHjksleeftijd, bHjkt ook uit de verhoudingen
bij de middenstand. Vooral in het begin van de onderzochte periode
kwam bij de middenstanders het gedwongen huwehjk vrij veel voor,
zij het aanzienHjk minder dan bij de landarbeiders. Desondanks bleef
de gemiddelde huweHjksleeftijd hoog — veel hoger dan bij de
boeren — en het aantal huwehjken op zeer jonge leeftijd gering.
BHjkbaar stuitte, vooral vroeger, het gedwongen huwehjk binnen
deze groep niet op grote tegenkanting, wel echter het vroege huwehjk.
Wat tenslotte de groep van de kleine boeren betreft, hier komen
en kwamen gedwongen huweHjken voor, zij het veel minder frequent
dan bij de landarbeiders.
Tenslotte valt er nog op te wijzen, dat in het begin van de onderzochte periode bij de landarbeiders vrij veel buitenechteHjke geboorten voorkwamen. In de periode 1880—1889 b.v. 13 op de 147
huwende vrouwen bij de onkerkehjke en vrijzinnige arbeiders. Ook
onder de orthodox Ned. Hervormde en Gereformeerde arbeiders
kwamen echter buitenechteHjke geboorten voor. GeleideHjk echter
neemt het aantal af en thans komen ze feiteHjk niet meer voor. Men
zal misschien geneigd zijn, dit toe te schrijven aan een grotere kennis
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en een meer toepassen van praeventieve middelen en methoden.
Ongetwijfeld is de toepassing hiervan sterk toegenomen, maar gezien
het nog steeds grote aantal gedwongen huwelijken, eerder in dan
vóór het huwelijk. Eerder lijkt het waarschijnlijk, dat het zedehjk
oordeel t.a.v. de ongehuwde moeder en t.a.v. de jonge man, die
zich aan de consequenties van zijn daden onttrekt, in de landarbeiderswereld zich heeft gewijzigd.
Heeft de voorgaande beschouwing over de huwelijksleeftijd en
wat hiermee samenhangt, op zichzelf interessante gegevens opgeleverd over het patroon van huwelijk en voortplanting, een duidelijke
aanwijzing, dat de verschillen in gemiddelde huwelijksleeftijd per
groep van invloed zijn op de verschillen in vruchtbaarheid, die zich
tussen de verschillende groepen voordoen en op de ontwikkeling,
welke hierin valt te constateren, heeft ze niet opgeleverd. De verschillen in huwelijksleeftijd tussen de onderscheiden groepen blijken
in het algemeen gering te zijn, terwijl bovendien de verschillen in
vruchtbaarheid hiermee maar gedeeltelijk parallel blijken te lopen.
Slechts t.a.v. de middenstanders kan men veronderstellen, dat de
opvallend lage huwehjksvruchtbaarheid in deze groep, althans ten
dele, samenhangt met de relatief hoge huwelijksleeftijd.
Kan een vergehjking van de huwelijksleeftijden voor de groepen
als geheel ons dus niet veel meer inzicht geven in de achtergronden
van de hoogte van het kindertal in de verschillende groepen, van
belang is ook voor elke groep op zichzelf na te gaan, welke de betekenis is van de huwelijksleeftijd. In tabel 7 is daarom vastgelegd,
hoe groot het kindertal voor de verschillende onderscheiden categorieën, per huwelijksleeftijdsklasse in de verschillende tienjaarlijkse
perioden is geweest.
Duidelijk blijkt, dat — enkele uitzonderingen daargelaten — bij
alle groepen in alle perioden het kindertal afneemt, naarmate de
huwelijksleeftijd van de vrouw hoger is, al bestaan er naar groep
en naar huwelijksperiode verschillen. Het belangrijke verschil in
kindertal, dat er tussen de huwelijksleeftijdsgroepen bestaat, onderstreept indirect nog weer eens het bijzonder lage peil van de huwehjksvruchtbaarheid in het Oldambt. Zou, onder overigens gelijke
omstandigheden, de huwelijksleeftijd bij boeren en landarbeiders op
landelijk niveau liggen, dan zou het kinderaantal nog aanmerkelijk
geringer zijn, dan het nu al is. Op te merken valt, dat ook, wanneer
zoals hier is geschied, de factor huwelijksleeftijd zoveel mogehjk is

Tabel 7
Gemiddeld kindertal naar huwelijksleeftijd van de vrouw, periode van huwelijkssluiting, beroep en godsdienst in de 4 Oldambtster
gemeenten. De tussen haakjes geplaatste getallen geven het aantal huwelijken aan, waarop het gemiddelde betrekking heeft
B e r o e p e n godsdienst
t
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Landarb. Onk. + Vrijz.
Landarb. Orthodox
Landarb. Gereform.
Grote boeren

. Middenstanders
Landarb. Onk. + Vrijz.
Landarb. Orthodox
Landarb. Gereform.
Grote boeren
. Middenstanders

1880—1889

1890—1899

9-3
8.0

(16)
(5)

7.0

H-3
3-0
9.0

(3)
(I)
(2)

6.5
7.0

(91)
(25)

8.5
4.7
6.2

(14)
(20)
(13)

4.8
6.4

(28)
(12)

8.o

(5)

2.7
4.6

(12)
(18)

Landarb. Onk. 4- Vrijz.
Landarb. Orthodox
Landarb. Gereform.
Grote boeren
Middenstanders

4-3
3-2
3-5

(8)
(4)
(2)

3-3

(-)
(9)

Landarb. Onk. + Vrijz.
Landarb. Orthodox
Landarb. Gereform.
Grote boeren
Middenstanders

3-o

(4)

2.0
2.5

(2)
(2)

-

(-)

2-7

(3)

ipoo—1909

(-)
(1)

-

(-)

3-4
2.4

(6)

5-7

(9)

7-9

(7)

4-5

-

(3)

2-7

(3)

3 - 2 (117)

2.3
3-5
2.9

(97)
(3i)
(20)

2.3
2.8

(15)
(24)

(5)

13.1

— (-)

2.0

(1)

5-7

(6)

6 . 0 (112)

— (-)
2.0

(1)

4 - 7 (113)
(36)
4-2

— (-)
4.0

(3o)

5-2

(30)

(10)
(16)

6.7

3-5

4-3
2.6

(14)
(17)

2.9

s.i

(24)

4.4

(13)
(17)
(24)

(37)
(24)
(21)

2.5

(")

2.3

(15)

4-5

(20)

2.9

(26)

2.4

(28)

4.4

(H)

3-1

(9)

3-5

(8)

(13)

4-7

2.0

(8)

(1)

3-2

(4)

(-)

(60)

2.0

4-7
5.2

(20)
(2)

4-5
4.0

5-2

3-5
3-7

1940—1949
3-3
3-0

(46)
(10)

10.4

6.2 (139)

1930—1939

4.6

6.4
6.5

1920—1929

(4) .

(3i)

(27)
(13)

7.6

1910—1919

(5o)
(10)

1.8 (116)
2.1 (21)
2 . 4 (10)
2 . 2 (21)
1-5

(15)

(35)
(8)
(14)
(9)
(28)

1.0
1.0
2.0

(25)
(14)
(14)

1-7
1.8

(3)
(21)

5-4

(33)
(18)
(10)

4.4

(7)

5-8

(8)

3-7

2.8

(")

2.2

(6)

I.Ó

(5)

2.0

(2)

4-3

(24)

3-5

(26)

2.4

(15)

1-9

(15)

1-9
2.4
3-0
2.2
2.3

3-3

(7)

2.6

(5)

3-2

(4)

2.0

(I)

2-0

(3)

5-5

(2)

3-6

(5)

3-3

(3)

— (-)
— (-)

— (-)

2-3

(3)

2.3

(4)

3-0

(1)

2.0

(2)

~
-

(-)
(-)
(-)

1.8
0.5
2.0

(5)
(2)
(2)
(1)

(8)

4-3

(3)

1.8

(6)

1-7

(6)

i-S

(2)

1-3

(3)

(3)

2.5

(2)

0

(1)

1-3

(3)

(4)

2.0

(1)

1.0

(1)

— (-)

— (-)

(-)
(-)
(-)
(-)

0-7
0
1.0

(4)
(1)
(2)

-

(-)

(3)

0.5

(6)

4.1

3-1

— (-)
— (-)

1.0

(1)

0

(1)

(1)

1.0

(3)

i-3
2.5

(2)

0

(1)

0

(I)

-

1.6

(7)

1.4

(7)

0.2

(5)

1-7

(3)

0.3

i-7
2.0

*»•»
ts>

De ontwikkeling van de huwelijksvruchtbaarheid, enz.

313

uitgeschakeld, bij de landarbeidersgroep de daling van het kindertal,
als men enkele afwijkingen buiten beschouwing laat, het eerst duidelijk
naar voren treedt bij de orthodox Hervormden. Vooral voor dé
huwenden in de leeftijdsgroep 20—24, waarin alle drie gezindten
verreweg het sterkst zijn vertegenwoordigd, spreekt dit duidelijk.
Ook hier valt echter op, dat na 1920 in de daling van het aantal
geboorten bij de Orthodoxen een zekere stagnatie intreedt, terwijl
deze zich bij de onkerkelijken en vrijzinnigen voortzet. Bij de Gereformeerden is het beeld — ook tengevolge van het betrekkelijk geringe
aantal beschikbare gegevens — enigszins onregelmatig, maar meestal
is het cijfer voor deze groep hoger dan dat voor de orthodoxen en
de onkerkelijken en de vrijzinnigen.
Een opvallend verschijnsel is, dat, ook in de laatste tientallen jaren,
met name bij de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders, nog zo'n
opmerkelijk groot verschil bestaat tussen de op verschillende leeftijden gesloten huwelijken. Zo lang er sprake is van een in feite onbeperkte voortplanting in het huwelijk, is er een natuurlijke reden
voor dit verschil, n.1. de lengte van de periode, waarover de vrouw
biologisch in staat is om kinderen voort te brengen. Wanneer echter
in belangrijke mate beperking van het aantal geboorten in het huwelijk
optreedt, is er reden om te verwachten, dat het kinderaantal steeds
meer onafhankelijk zal worden van de huwelijksleeftijd. Daar de op
jongere leeftijd huwende vrouw dan ver beneden het biologisch
maximale aantal kinderen blijft, kan de later huwende vrouw, als
zij dat wil, immers evenveel kinderen krijgen als de jonger huwende.
Uit tabel 7 blijkt b.v. duidelijk, dat de in de periode 1880—1889
in de leeftijd van 25—29 jaar gehuwde vrouwen meer kinderen
kregen, dan thans de vrouwen, die beneden de twintig trouwen.
Wanneer, ondanks deze mogelijkheid om evenveel kinderen te
krijgen, de later huwende vrouw toch een aanzienlijk geringer aantal
kinderen ter wereld blijft brengen, dan dient men te concluderen,
dat in de huwelijken van later huwende vrouwen de drang naar
beperking van het totaal aantal kinderen in het huwehjk sterker is
dan in de huwelijken van de jonger huwenden. In onderstaande
tabel is een overzicht gegeven van het kindertal in de eerste huwelijken
van onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders in het Oldambt, gesloten in verschillende perioden en op verschillende leeftijden en
daarnaast van alle bestaande eerste huwelijken 'm Nederland in 1947,
verdeeld naar dezelfde leeftijdsgroepen bij huwelijkssluiting en naar
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ongeveer dezelfde perioden van huwelijkssluiting, waarbij men echter
weer in aanmerking dient te nemen, dat het onderzoek in het Oldambt
in 1950, dus drie jaar na de Volkstelling van 1947, plaats vond 7 .
Tabel 8
Gemiddeld aantal kinderen per eerste huwelijk, naar huwelijksleeftijd van de vrouw
en periode van huwelijkssluiting bij de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeidersbevolking in de 4 Oldambtster gemeenten en onder de totale bevolking in het Rijk
Periode
van
huwelijkssluiting

Huwelijksleeftijd
< 30 j .

20—24

25—29

30—34

>35

Landarb. O n k . + Vrijz.
Oldambt 1940—1949
Het Rijk 1938—1946

3-3
1.6

1.8
1.4

1.0
i.3

1.8
1.2

0.7
0.6

Landarb. O n k . + Vrijz.
Oldamt 1930—1939
Het Rijk 1939—1938

3-4
34

2.3
3-i

1.9
3.9

2.0
3.4

I.I

Landarb. Onk. + Vrijz.
Oldambt 1920—1929
Het Rijk 1919—1938

4-5
4-5

3-2
3-8

2.4
3-3

3.0
3.7

1-3
1-3

Landarb. O n k . + Vrijz.
Oldambt 1910—1919
Het Rijk voor 1918

5-2
6.3

4-7
5-i

2.9
4.1

3-2
3-3

1.8

Duidelijk blijkt uit deze tabel, dat in het Rijk als geheel in de laatste
tientallen jaren het kindertal per huwelijk, althans voor de vrouwen
gehuwd beneden de dertig, in steeds toenemende mate onafhankelijk
is geworden van de huwelijksleeftijd. Nog een duidelijker beeld
hiervan geeft grafiek 8 van de betreffende publicatie van het C.B.S. 8,
waaruit blijkt, dat de hjnen, die de ontwikkeling van het kindertal
in de huwelijken, verdeeld naar huwelijksleeftijd weergeven, voor
de huwehjken gesloten in de periode vóór 1914 ver uiteen liggen,
doch thans — voor zo ver het de huwehjken, gesloten beneden de
vijf en dertig betreft — vrijwel volledig gaan samenvallen.
In de groep van de landarbeiders in het Oldambt bhjkt echter van
een dergehjke ontwikkeling geen sprake te zijn. Bij de huwehjken,
gesloten in de periode 1920—1929, die men in. 1950 als vrijwel geheel
voltooid kan beschouwen, blijkt het kindertal bij de beneden de
twintigjarige leeftijd gehuwden bijna tweemaal zo hoog te zijn als
bij degenen, die in hun 25ste t/m hun 29ste jaar huwden. Hoewel
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over de huwelijken, gesloten in de periode 1930—1939 en 1940—1949
nog geen definitief oordeel kan worden uitgesproken, schijnt de
tendentie tot aanzienlijke verschillen in kinderaantal naar huwelijksleeftijd nog niet te verzwakken. Jammer genoeg zijn de aantallen
huwelijken in de andere in tabel 7 onderscheiden groepen te gering,
om met voldoende zekerheid conclusies aangaande de ontwikkeling
van het aantal kinderen per huwelijk in verband met de huwelijksleeftijd te kunnen trekken. Men krijgt echter de indruk, dat, zowel
voor de orthodoxe en de gereformeerde landarbeiders, als voor de
boeren en middenstanders, eerder sprake is van een toenemende onafhankelijkheid van het kindertal t.o.v. de huwelijksleeftijd, dan bij
de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders. Het zeer opmerkelijke
verschijnsel bij de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders behoeft
een nadere verklaring. We komen hierop terug. Eerst is het echter
nodig nog aan enkele andere verschijnselen de aandacht te schenken
en wel in de eerste plaats aan het verband tussen kindertal en huwelijksduur.
C. Huwelijksduur
Voor alle huwelijken, gesloten in de 14 vijf-jaarlijkse perioden in
het beschouwde tijdvak, onderscheiden naar godsdienst en beroep
van de man, werd het gemiddeld aantal kinderen aan het eind van
elk huwelijksjaar berekend. Tot onze spijt zijn de betreffende tabellen
te groot van omvang om ze hier te reproduceren. Om een globaal
beeld te geven van het verband tussen huwelijksduur en kinderaantal voor de verschillende groepen, zijn enkele gegevens vastgelegd in de figuren 1 en 2. Ten einde voor alle onderscheiden
groepen voldoende betrouwbare gemiddelden te verkrijgen, werden
de gegevens samengevat over twee twintigjarige perioden n.1. de
vroegste periode, 1880—1899 en de laatste periode, waarvan mag
worden aangenomen, dat de daarin gesloten huwelijken geheel of
vrijwel geheel zijn voltooid, het tijdvak 1910—1929. Duidelijk blijkt
nog eens de sterke daling van het kindertal, waarbij in figuur 1
vooral de daling bij de middenstandsgroep opvalt. Zoals opgemerkt,
daalt na 1930 bij de landarbeiders de vruchtbaarheid verder, terwijl
zich bij de boeren en de middenstanders geen wijziging van betekenis
meer voordoet. Vooral bij de landarbeiders laat zich door het relatief
grote aantal gegevens duidelijk volgen, hoe zich de beperking van
het aantal geboorten van de latere huwelijksjaren geleidelijk naar
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KINDERTAL NAAR HUWELIJKSDUUR
IN HUWELIJKEN GESLOTEN IN 1880 _ 1899 EN 1910 -1929.

Eg. x

de eerste huwelijksjaren voortplant. Zo was b.v. bij de onkerkelijke
en vrijzinnige landarbeiders, gehuwd in de periode 1920—1924,
na 4 | jaar huweHjk het gemiddelde aantal kinderen per huwehjk
nog 1.96, d.w.z. nauwelijks minder dan in de periode 1880—1884,
toen het 2.18 bedroeg, terwijl ondertussen het totaal aantal kinderen
per huweHjk reeds was gedaald van Ó.05 tot 3.78. Daarna daalt
echter het gemiddeld aantal kinderen na 4 | jaar huweHjk tot 1.80
in 1925—1929, 1.51 in 1930—1934 en 1.52 in 1935—1939. Het stijgt
even gedurende de oorlog tot 1.65 maar daalt daarna weer voor de
gehuwden in de periode 1945—1949 tot 1.13. Een duideHjke daHng
van het kindertal na 9 | jaar huweHjk doet zich echter reeds voor
bij de huweHjken, gesloten in de periode 1915—1919, terwijl een
daHng van het kindertal na 14! jaar huwelijk reeds duideHjk merk-
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baar wordt bij de huwelijken gesloten in de periode 1905—1909.
Men krijgt uit deze ontwikkeling van het verband tussen huwehjksduur en kinderaantal sterk de indruk — en deze indruk wordt bevestigd, wanneer men de gang van zaken in de afzonderhjke huwelijken overziet — dat in de ontwikkeling van de geboortebeperking,
althans bij de landarbeiders, de „spacing" — de kunstmatige vergroting van de intervallen tussen de geboorten van de kinderen —
een relatief geringe rol heeft gespeeld. Blijkbaar begint men het
huwelijk met een periode van vrijwel onbeperkte voortplanting,
waaraan dan op een bepaald ogenblik, betrekkelijk abrupt, een einde
komt. Deze periode van onbeperkte voortplanting wordt steeds
korter en het is vooral hierdoor, dat de geboortebeperking steeds
meer toeneemt en niet door een vergroten van de intervallen tussen
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de geboorten, vanaf het begin van het huwelijk. Om nog iets nauwkeuriger te kunnen nagaan, hoe de beperking van het aantal geboorten zich ontwikkelde, is het wenselijk te onderzoeken hoe bij de
groepen, die op verschillende leeftijd huwden, het verband is tussen
huwelijksduur en kindertal. In tabel 9 is bij de huwelijken van de
onkerkelijke en vrijzinnige arbeiders onderscheid gemaakt, zowel
naar huwelijksleeftijd als naar huwelijksduur. Hierbij dient in de
eerste plaats te worden opgemerkt, dat slechts voor de huwenden
in de leeftijdsgroepen 15—20, 20—24 en 25—29 voldoende gegevens
ter beschikking stonden om tot redelijk betrouwbare conclusies te
komen. De vruchtbaarheid is in deze tabel uitgedrukt in het aantal
geboorten per 1000 gehuwde vrouwen per jaar 9. Wat de zeer hoge
vruchtbaarheidscijfers van de vrouwen, gehuwd op een jongere dan
twintigjarige leeftijd betreft, dient men in aanmerking te nemen,
dat het aantal gesloten huwelijken toeneemt naarmate de huwelijksleeftijd dichter bij de twintig ligt. Er zijn dus relatief veel 19-jarigen
onder de huwenden uit deze leeftijdsgroep. Daar het percentage
gedwongen huwelijken zeer hoog is, zijn er zeer velen, die in het
eerste jaar van hun huwelijk een kind krijgen, zodat voor deze op
19-jarige leeftijd gehuwden het vruchtbaarheidscijfer over de periode
vóór hun twintigste jaar nadert tot 1000. Zij die eerder gehuwd
zijn zullen voor hun twintigste gemiddeld niet ieder jaar een kind
krijgen, zodat hun gemiddelde vruchtbaarheid in de periode voor
hun twintigste aanzienlijk lager ligt. Gezien echter het relatieve overwicht van de vlak voor hun twintigste huwenden, wordt het ge-

Aantal levendgeborenen per jaar, per 1000 gehuwde vrouwen naar periode van huwelijkssluiting, huwelijks
(De cursief gedrukte vruchtbaarheidscijfers zijn niet definitief
Periode van
Huwelijksleeftijd

1880—1889

1890—1899

looo—1909

leeftijdsperiode

leeftijdsperiode

leeftijdsperiode

15/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 15/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 15/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44
15—19
20—24
25—29

800

425

400

363

313

225

572

385

288

191

123

243

121

453

307

800

415

341

230

185

67

560

370 276

158

92

527

321

164

133

899

387

290

219

142

617

373

263

145

89

500

290

120

130

45
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middelde voor de gehele groep zeer hoog. Voor de huwenden in de
oudere huwelijksleeftijdsgroepen, doet deze onregelmatige spreiding
van de huwehjkssluiting over de vijf-jaarlijkse periode zich in mindere
mate gelden, zodat reeds daardoor niet zulke abnormaal hoge cijfers
voorkomen. Men mag dus de vruchtbaarheid in de huwelijksperiode
tot 20 jaar van de op 15—19-jarige leeftijd gehuwden niet zonder
meer vergelijken met de vruchtbaarheid van de op latere leeftijd
gehuwden in hun eerste huwehjksperiode. Wel mag men in dit opzicht de cijfers voor de verschillende tienjaarlijkse perioden sedert
1880 onderling vergelijken.
Deze naar huwelijksduur en leeftijd onderscheiden vruchtbaarheidscijfers tonen verschillende opvallende feiten. In het bijzonder
trekken wel de verhoudingen in de periode 1880—1889 de aandacht.
Het bhjkt, dat in deze periode de vruchtbaarheidscijfers van de beneden 20 jaar gehuwden in alle leeftijdsgroepen hoger liggen dan die
van tussen 20 en 24 en 25 en 29 jaar gehuwden, wanneer wij de eerste
vijfjaarlijkse huwehjksperiode van deze later huwenden uitzonderen.
Dit is een zeer ongewone situatie. Zoals Witt opmerkt: „Es hat
sich
als Regel erwiesen, dasz die Fruchtbarkeit mit zunehmender
Ehedauer starker sinkt als mit zunehmendem Alter"10. Normaal
is, dat bij vrouwen van een zelfde leeftijd het vruchtbaarheidscijfer
hoger is, naarmate het huwelijk later is gesloten, zoals ook in het
Oldambt later vrij algemeen het geval bhjkt te zijn. In de periode
1920—1929 komt deze omkering van de normale verhoudingen, zij
het in iets verzwakte mate, weer terug.
bel 9
leeftijd en leeftijdsperiode, bij de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders in de 4 Oldambtster gemeenten
«n vermoedelijk iets te hoog. Zie aantekening 9 op blz. 352)
huwelijkssluiting
1910—1919

1920—1929

1930—1939

leeftijdsperiode

leeftijdsperiode

leeftijdsperiode

20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 15/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 15/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44
824

391

248

139

57

540

285

170

126

359

177

100

22
32

77

824

310

173

117

73

48

480

123

62

4i

31

330

116

52

14

673

280

160

123

38

390

122

73

56

17

74

20

304

80
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Om dit merkwaardige verschijnsel te begrijpen, dient men zich
te herinneren, wat hiervoor reeds werd opgemerkt, n.1. dat de neiging
tot beperking van het kindertal bij de landarbeiders in het Oldambt
bij de later huwenden veel sterker optreedt, dan bij de jonger huwenden. De verhoudingen in de periode 1880—1890, zoals die uit tabel 9
blijken, bevestigen dit volkomen, maar bovendien mag hieruit worden
afgeleid — wat overigens ook wel voor de hand ligt —, dat de op
oudere leeftijd gehuwden ook eerder tot beperking zijn overgegaan.
Blijkbaar is het ons bij ons onderzoek gelukt de Oldambtster landarbeidersgroep in het onderzoek te betrekken, juist in de periode, dat
de eerste ontwikkeling van de beperking van het kindertal zich voordeed. Vergelijking met de huweHjksvruchtbaarheidscijfers in de verschillende provincies van Nederland in de periode 1830—1950 u
maakt het waarschijnlijk, dat de vruchtbaarheid van de voor hun
twintigste levensjaar gehuwde landarbeidersvrouwen in de periode
1880—1890 nog „prae-Malthusiaans" was, d.w.z. dat bewuste geboortebeperking niet of vrijwel niet voorkwam. Voor de later
huwenden geldt dit dan echter zeker al niet meer; hier is in deze
periode de bewuste beperking van het kindertal reeds in zwang gekomen. Vermoedelijk zou men tien a. twintig jaar moeten terug
gaan om ook voor de huwenden tussen 20 en 30 „prae-Malthusiaanse" cijfers te vinden. In de periode 1890—1900 is ook bij de
huwenden in leeftijdsperiode 15—19 jaar een duidelijke daling van
de vruchtbaarheid waar te nemen en zijn de normale verhoudingen
tussen de huwenden, ouder en jonger dan 20 jaar, weer hersteld.
Dit blijft zo tot in de periode 1920—1929, zoals reeds werd opgemerkt, opnieuw de beneden de twintig huwenden in vergelijking
met de andere groepen abnormaal hoge cijfers vertonen. De oorzaak
zal men vermoedelijk dienen te zoeken in het feit, dat na de eerste
wereldoorlog de daling van de vruchtbaarheid bij de arbeiders
plotseling een sterke versnelling vertoonde. Bij deze versnelling bleven
opnieuw, evenals bij het begin van de geboortedaling, de groep
van de jongstgehuwden achter. Zelfs onder de in de periode 1930—
1939 gehuwden blijkt deze „achterstand" van de jong huwenden
nog te bestaan.
Typisch komt in tabel 9 ook het hiervoor besproken verschijnsel
van de terugschrijdende beweging van de geboortebeperking van
het eind van de vruchtbare periode naar het begin van het huwelijk
naar voren. In de periode 1890—1899 daalt de huwelijksvruchtbaar-
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heid bij de vrouwen, die beneden de 20 gehuwd zijn, in de 6de vijfjaarlijkse huwelijksperiode, dus tussen 40 en 45 jaar, van 225 in de
periode 1880—1889 plotseling tot 67, d.w.z. tot een niveau waar
beneden ze uiteindelijk niet veel meer dalen zou. In de 4de en 5de
vijfjaarlijkse huwelijksperiode van deze groep is dan ook reeds een
daling van betekenis opgetreden, hoewel aanzienlijk geringer dan
in de 6de periode. In de eerste 15 jaar van het huwelijk is dan echter
in de vruchtbaarheid nog nauwehjks wijziging gekomen. Geleidelijk
zet dan de daling zich in de richting van de jongere huwelijksjaren
voort. Het duurt echter tot de periode 1920—1930 vóór in de tweede
vijfjaarlijkse huwehjksperiode een daling van betekenis gaat intreden
en een daling in de eerste vijfjaarlijkse periode manifesteert zich eerst
in de dertiger jaren.
Ook bij de op oudere leeftijd huwenden valt deze geleidelijk terugschrijdende beweging van de geboortebeperking te constateren, doch
zoals na het voorgaande te verwachten valt, in een versneld tempo.
Bij de in de leeftijdsperiode 20—24 jaar gehuwden treedt een beslissende daling in de tweede vijfjaarlijkse periode van het huwelijk
reeds op in het tijdvak 1910—1919, in de eerste vijfjaarlijkse huwehjksperiode in het tijdvak 1920—1929. Dat het tempo van de geboortebeperking bij de huwenden op 25—29 jarige leeftijd weer sneller is
dan bij de huwenden van 20—24 jaar, bhjkt uit het feit, dat bij deze
groep een duidelijke daling in de tweede vijfjaarlijkse huwehjksperiode reeds bij de huwenden in het tijdvak 1900—1909 optreedt,
terwijl de daling in de eerste vijfjaarlijkse periode bij de huwenden
in de periode 1910—1919 reeds zeer sterk is.
T.a.v. de hier geconstateerde terugschrijdende beweging van de
geboortebeperking valt op te merken, dat een relatief sterk dalende
vruchtbaarheid in de latere huwelijksjaren een verschijnsel is, dat in
het algemeen steeds zal optreden, waar sprake is van een beperking
van het kindertal in het huwelijk. Ook daar waar wel „spacing"
optreedt, betekent dit in de regel niet, dat het aantal geboorten min
of meer regelmatig over de gehele vruchtbare periode van de vrouw
gespreid is. Ook bij „spacing" valt in de regel een vrij sterke concentratie van de geboorten in het begin van het huwehjk te constateren
en het is dan ook een bekend feit, dat de geboortebeperking in de
Westerse wereld er toe heeft geleid, dat de gemiddelde lengte van
de periode, waarover de vrouw kinderen ter wereld brengt, aanzienlijk is verkort.
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Het opvallende bij de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders in
het Oldambt is echter de zeer snelle daling in de latere huwelijksjaren
en het aanvankehjk bijna onaangetast blijven van de vruchtbaarheid
in de eerste huwelijksjaren. Jammer genoeg is er weinig vergelijkingsmateriaal ter beschikking, dat een antwoord kan geven op de vraag
in hoeverre de ontwikkeling bij de Oldambtster landarbeiders van
vrijzinnigen en onkerkehjken huize in dit opzicht een bijzonder
karakter draagt. Voor Nederland als geheel en voor andere delen
van Nederland zijn overeenkomstige cijferreeksen niet ter beschikking.
Enig nader inzicht in deze kwestie kan tabel 10 geven, waar voor de
andere religieuze groepen onder de landarbeiders en voor de grote
boeren en middenstanders in het Oldambt soortgehjke gegevens zijn
opgenomen als in tabel 9, echter alleen voor de huwelijksleeftijdsgroep 20—24 jaar.
Slechts voor deze groep kon voor alle onderscheiden categorieën
over voldoende gevallen worden beschikt om met enig vertrouwen een
vergehjking te kunnen maken, al dient hierbij te worden opgemerkt,
dat in het bijzonder wat de gereformeerde arbeiders betreft, voor
sommige tienjaarlijkse perioden het aantal gevallen wel zeer klein is.
Vergehjkt men in deze tabel de ontwikkeling van de geboortebeperking bij de verschillende bevolkingsgroepen, dan vallen duidelijke verschillen te constateren. Het zou te ver voeren het proces
van de daling van de vruchtbaarheid zelfs voor deze ene huwelijksTa
Aantal levend geborenen per jaar, per 1000 gehuwde vrouwen gehuwd op 20—24 jarige leeftijd, naar
(De cursief gedrukte vruchtbaarheidscijfers zijn niet definitief en
Periode van
Beroep
en
godsdienst

1880—1889

1890—1899

1900—1909

leeftijdsperiode

leeftijdsperiode

leeftijdsperiode

20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44

Landarb. Onk. + Vrijz.

572

385

288

191

123

Landarb. Orthodox

547

464

296

288

88

Landarb. Gereform.

697

500

400

300

143

Grote boeren

520

420

190

50

20

Middenstanders

561

462

338

138

46

560

370

276

158

573

307

207

127

27

474

380

280

120

80

486

288

138

25

25

538

367

226

130

52

92

617

373

263

145

575

353

240

100

53

638

431

292

215

77

442

294

106

20

10

544

258

192

133

33

89
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leeftijdsgroep op de voet te volgen. Nemen we als uitgangspunt de
verhoudingen in de periode 1920—1929, wanneer dehuwelijksvruchtbaarheidscijfers over de gehele vruchtbare leeftijd van de verschillende
groepen elkaar vrij dicht gaan naderen. Het valt dan op, dat terwijl
het vruchtbaarheidscijfer over de eerste vyfjaarhjkse huwelijksperiode
bij de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders hoger ligt dan bij de
boeren, in de tweede vijfjaarlijkse periode het cijfer voor de boeren
meer dan twee maal zo hoog is als dat van de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders. Feitelijk geven de cijfers de verhouding nog
onvoldoende weer. De gemiddelde huwelijksleeftijd van de in deze
leeftijdsperiode gehuwde landarbeidersvrouwen (22.3 jaar) ligt aanzienlijk lager dan die van de vrouwen van de boeren (23.1 jaar), zodat
de landarbeidersvrouwen gemiddeld vóór hun 25ste reeds een langere
huwelijksperiode achter de rug hebben dan de vrouwen van de boeren.
Hierdoor zal, zoals voor de hand ligt, en zoals hiervoor trouwens
ook reeds ter sprake kwam, de gemiddelde vruchtbaarheid over de
eerste vijfjaarlijkse huwelijksperiode — die gemiddeld door de landarbeidersvrouwen in feite een 2.7- en voor de boerenvrouwen een
1.9-jarige periode is — voor de landarbeidersvrouwen aanzienlijk
lager uitvallen, dan met de feitelijke verhouding van de vruchtbaarheid van de beide groepen in de eerste huwelijksjaren in overeenstemming is. "Wel zal aan de andere kant dit verschil in gemiddelde
huwelijksleeftijd het cijfer voor de boeren in de tweede vijfjaarlijkse
bel 10
periode van huwelijkssluiting, leeftijdsperiode, beroep en godsdienst in de 4 Oldambtster gemeenten
vermoedelijk iets te hoog. Zie aantekening 9 op blz. 352).
huwelijkssluiting
1910—1919

1920—1929

1930—1939

leeftijdsperiode

leeftijdsperiode

leeftijdsperiode

20/24 25/29

30/34

35/39

40/44 20/24 25/29

30/34

35/39

40/44 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44

540

285

170

12Ó

32

480

123

62

4*

31

513

233

122

94

56

423

249

135

65

558

243

129

122

17

444

265

158

148

50

190

112

97
0

—
—

73

71

43

500

225

183

83

35

467

465

267

86

29

0

338

267

54

493

133

67

0

428

200

155

435

282

47

12

—

457

218

109

18

18

Gedenkboek Fahrenfort

21

56

390

14

67

17

—
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periode weer iets hoger doen zijn, dan met de feitehjke verhouding
overeenkomt, doch uit de aard der zaak doet dit zich daar dan minder
sterk gelden dan in de eerste periode in de omgekeerde richting.
W e mogen dus concluderen, dat in de huwelijken van landarbeiders, gesloten in de periode 1920—1929, niettegenstaande hieronder nog een aantal kinderrijke voorkomen — hierover straks nog
nader — na een relatief hoge vruchtbaarheid in het begin van het
huwelijk, een plotselinge sterke daling in deze vruchtbaarheid optreedt, veel sterker dan in de groep van de boeren, hoewel het totale
aantal kinderen per huwelijk bij de boeren, gehuwd in de periode
1920—1929, nog iets lager lag dan bij de landarbeiders en grote
gezinnen bij hen in feite niet voorkomen. Het — geringe — aantal
geboorten bij de boeren is betrekkelijk sterk gespreid over de eerste
twee vijfjaarlijkse huwelijksperioden, terwijl bij de onkerkelijke en
vrijzinnige landarbeiders een sterke concentratie in de eerste vijfjaarlijkse periode valt te constateren.
Blijkbaar doen zich de typische kenmerken van de terugschrijdende
beweging van de geboortebeperking, zoals die hiervoor werd beschreven, waarbij dus een steeds inkrimpende periode van een min
of meer onbeperkte voortplanting wordt gevolgd door een abrupt
afbreken van de gezinsuitbreiding, t.a.v. de huwelijken in het tijdvak 1920—1929, bij de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders veel
duidelijker voor dan bij de boeren, waar blijkbaar „spacing" meer
ingang heeft gevonden. In het volgende tijdvak, 1930—1939, liggen
de vruchtbaarheidscijfers voor de eerste vijfjaarlijkse huwelijksperiode,
zowel voor de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders als voor de
boeren lager, maar het typische verschil t.a.v. het tweede vijfjaarlijkse
huwelijkstijdvak blijft bestaan, zodat blijkbaar de verschillen in het
patroon van de geboortebeperking in wezen dezelfde blijven.
Wat de andere groepen betreft, de gemiddelde huwelijksleeftijd
van de vrouwen van de gereformeerde en orthodoxe landarbeiders in
de periode 1920—1929 is resp. 23.- en 22.9, dus nog al iets hoger dan
die van de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders, zodat hun
huwehjksvruchtbaarheidscijfers voor de eerste vijfjaarlijkse huwelijksperiode, in vergelijking met die van de laatstgenoemde groep, nogal
iets geflatteerd zijn. Zelfs al houdt men er rekening mee, dat door
het voorkomen van meer grote gezinnen de vruchtbaarheid in de
tweede vijfjaarlijkse periode, onafhankelijk van het patroon van
geboortebeperking, hoger moet zijn, dan valt niet te ontkennen, dat
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bij de orthodox Hervormden in de eerste en tweede vijfjaarhjkse
huwehjksperiode een sterkere neiging tot spreiding van het aantal
geboorten valt te constateren, dan bij de onkerkelijke en vrijzinnige
landarbeiders, zij het in geringere mate dan bij de boeren. Bij de
Gereformeerden is dit in mindere mate het geval. Houdt men rekening
met het betrekkelijk grote aantal kinderrijke gezinnen, dan is in de
tweede vijfjaarhjkse huwehjksperiode de vruchtbaarheid betrekkelijk
laag, hetgeen er op wijst, dat het patroon van de beperking, voor zo
ver beperking bij deze groep plaats vindt, sterker neigt naar dat van
de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders. De ontwikkeling van
de verhoudingen in het tijdvak 1930—1939 schijnt in dezelfde richting
te wijzen.
"Wat tenslotte de middenstanders betreft, bij deze groep dient men
in aanmerking te nemen, dat de gemiddelde huwelijksleeftijd nog
sterker in de richting van de 25-jarige leeftijd verschoven is dan bij
de boeren en de confessionele landarbeiders, terwijl verder de gezinnen bij deze groep uitermate klein zijn. Houdt men hiermee
rekening, dan dient men te concluderen, dat de neiging tot spreiding
van de geboorten bij de middenstanders in de huwehjken, gesloten
in de periode 1920—1929, zeker iets sterker dan bij de onkerkelijke
en vrijzinnige landarbeiders, doch aan de andere kant veel minder
sterk dan bij de boeren, zoals ook bij vergelijking van de huwehjken,
gesloten in de tijdvakken 1900—1909 en 1910—1919 kan worden
vastgesteld.
Het blijkt dus, dat in de huwehjken, gesloten in het tijdvak 1920—
1929 en daarna, bij de verschillende onderscheiden groepen, uiteenlopende patronen van geboortebeperking vallen te constateren. De
neiging tot „spacing" is zo ver als dit uit de beschikbare gegevens
valt af te leiden, het sterkst bij de grote boeren. Bij de onkerkelijke
en vrijzinnige landarbeiders en ook bij de Gereformeerden bestaat
een uitgesproken tendentie tot concentratie van het aantal geboorten
in een relatief korte periode. Ook bij de middenstanders is de neiging
tot „spacing" betrekkelijk gering. De orthodox Hervormden nemen
een tussenpositie in.
Ook bij de huwehjken, in vroegere tijdvakken gesloten, valt zeker
reeds iets van dergelijke verschillen tussen de diverse groepen te
constateren, al is dit door het uiteenlopen van de totale kinderrijkdom
in de verschillende groepen niet steeds gemakkelijk aan te tonen
en al komt in alle groepen, zeker bij alle drie arbeidersgroepen en de
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middenstanders, het verschijnsel van de terugschrijdende geboortebeperking in zekere mate voor.
D. De frequentie van de verschillende gezinsgrootten
Hoewel in het voorgaande reeds enkele malen terloops het voorkomen van gezinnen van uiteenlopende grootte bij de verschillende
groepen ter sprake kwam, werd in hoofdzaak uitgegaan van gemiddelde gezinsgrootten en werd op de spreiding van de werkelijke kindertallen per gezin om dit gemiddelde niet ingegaan.
Zoals uit het volgende moge blijken, is het echter wel van belang
om de frequentie van de verschillende gezinsgrootten in de verschillende bevolkingsgroepen aandacht te besteden, omdat zich hierin
zeer opmerkelijke verschillen voordoen, die nog een nader licht
werpen op de achtergronden van het voortplantingspatroon bij deze
groepen en op de ontwikkeling, welke zich hierin voordoet. Jammer
genoeg zijn de aantallen, die ons voor de verschillende groepen, met
uitzondering van die voor de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders, ter beschikking staan, niet voldoende om een splitsing van de
gezinnen naar tijdvakken van tien jaren toe te laten. Voor de boeren
en de middenstanders is dit niet zo erg, daar — zoals uit het voorgaande bleek — na 1910 in het kindertal per huwehjk practisch geen
wijziging meer is opgetreden, zodat kon worden volstaan met samenvattende gegevens over de periode, waarin de vruchtbaarheid in deze
groepen nog relatief hoog was (1880—1899) en over de periode
1910—1939, waarbij moge worden opgemerkt, dat, zoals uit het verloop van het aantal geboorten blijkt, ook de huwehjken uit de
periode 1930—1939 in 1950, zeker voor de boeren en de middenstanders, als practisch voltooid mogen worden beschouwd. De gegevens voor deze beide groepen zijn weergegeven in tabel 11.
Wat het overzicht van de spreiding van het kindertal bij de boeren
in de periode 1880—1889 betreft, dit bevestigt nog eens, dat de geboortebeperking bij deze groep toen reeds ver was voortgeschreden.
Het aantal gezinnen met twee kinderen vormde toen al het hoogste
percentage en werkelijke grote gezinnen komen dan al nauwelijks
meer voor. Slechts in twee gezinnen komen meer dan 7 kinderen
voor. Gezinnen met 4 kinderen zijn echter nog vrij talrijk en wat
opvalt, is dat gezinnen met één kind in het geheel niet voorkomen,
terwijl het percentage gezinnen zonder kinderen zo gering is, dat
men deze gevallen aan natuurlijke oorzaken mag toeschrijven.

Tabel rr
Huwelijken van grote boeren en middenstanders naar het aantal levend geborenen per huwelijk in de perioden van huwelijkssluiting 1880—1899
en 1910—1939 in de 4 Oldambtster gemeenten
Beroepsgroep

Grote boeren

\

Middenstanders

i

Periode van
huwelijkssluiting

Totaal
aant.
huw.

0

1

2

3

4

5

6 >

1880/1899

63
76

7-9
6.6

28.6
46.I

14-3
27.6

23.8
13-2

9-5

16.0

5-3

109
139

3-7
12.2

9.2
14.4

I8.4
41.7

16.5
14.4

16.5
9-4

7-3
2.2

I9i°/i939
1880/1899
1910/1939

Aantal huwelijken naar kindertal in percenten van het totaal aantal huwelijken

i.3
28.6
5-7

T a b e l 12
Huwelijken van landarbeiders naar het aantal levendgeboren kinderen per huwehjk, volgens periode van huwelijkssluiting en godsdienst in de
4 Oldambtster gemeenten
Periode
Tot.
van
huwelijks- aant.
sluiting huw.
1880/1889 147
1890/1899 210
1900/1909 170
1910/1919 190
1920/1929 210
1930/1939 185
1940/1949 18I

Aantal huwelijken naar kindert.
in perc. v. h. tot. aant. huw.
Onkerkelijk en Vrijzinnig
0

1

2

3

1.4
1.4
1.2
6-3
2.9
4-3
94

7-5
4.8
4.1
6.8
17.1
28.6
42.5

4.8
7-1
10.0
16.8
22.9
2I.I
28.2

6.8
11.4
10.0
12.1
I7.I
24.9
10.5

4

5

Tot.
aant.
huw.

Orthodox en Ned. Herv.
0

6 >

8.8 10.2 60.5
12.4 10.5 52.4
12.4 8.8 53-5
14.2 9-5 34-2
17.1 6.2 16.7
8.6 4-3 8.1
5.0 3-9 0.6

Aantal huwelijken naar kindert.
in perc. v. h. tot. aant. huw.

48
68
54
59
53
49
40

2.1
4.4
1-9
5-i

1

6.3
4.4
1-9
5-i
5-7
2.0 12.2
17-5 35-o

2

3

2.1
14.7
9-3
16.9
28.3
20.4
27-5

8-3
11.8
18.5
32.2
26.4
24.5
12.5

4

5

Gereformeerd
0

6 >

12.5 2.1 66.7
13.2 10.3 41.2
14.8 18.5 35-2
11.9 8-5 20.3
9-4 13.2 17.0
26.5 8.2 6.1
7-5

Aantal huwelijken naar kindert.
in perc. v. h. tot. aant. huw.

Tot.
aant.
huw.
26
26
27
36
45
38
28

1

3-8
7-4
5.6
8.9 n . i
5-3 7-9
14-3 17.9
7-7

2

3

4

5

6>

7-7 11.5 7-7 11.5 61.5
19.2 7-7 7-7 53-8
14.8 14.8 7-4 55-6
22.2 16.7 8-3 16.7 30.6
24.4 2.2 15.6 6.7 3 i . i
31-6 23-7 7-9 10.5 13.2
32.1 28.6 7-1
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Uiterst merkwaardig is echter de frequentieverdeling van het aantal
geborenen per gezin in de periode 1910—1939. Gezinnen met meer
dan 5 kinderen komen dan niet meer voor! Het aantal kinderloze
gezinnen blijft uitermate laag en het aantal gezinnen met één kind
is zo gering, dat natuurlijke oorzaken, medisch bezwaar tegen hernieuwde zwangerschap en andere mogelijke oorzaken, liggende
buiten de wens van de echtelieden ta.v. de omvang van hun nageslacht, hiervoor een voldoende verklaring kunnen geven. Men komt
dus tot de conclusie, dat bij de groep van boeren het kindertal, voor
zover het van de wensen van de ouders afhangt, zich beweegt tussen
de uiterst nauwe grenzen van 2 en 4, waarbij in ongeveer de helft
van de huwelijken het kindertal beperkt blijft tot 2, en 4 kinderen
al bijna abnormaal gaat worden. Een zo starre uniformiteit t.a.v. het
gewenste kindertal, zal men vermoedelijk nauwelijks bij één andere
sociale groep in Nederland vinden. Deze éénvormigheid, tezamen
met de reeds geconstateerde, abnormaal sterke regelmaat in de
huwelijksleeftijd van de vrouwen, geeft het beeld van een vrijwel
volkomen gefixeerd gedragspatroon aangaande huwelijk en voortplanting, dat men slechts zal kunnen aantreffen in een cultureel
vrijwel homogene groep.
Een dergelijke homogeniteit ontbreekt bij de middenstanders. In
de periode 1880—1899 is ongetwijfeld ook bij deze groep reeds sprake
van een vrij belangrijke beperking van het kindertal, maar de uitersten lopen sterk uiteen, reeds dan veel sterker dan bij de boeren. Aan
de ene kant vindt men nog in bijna 30 % van de gezinnen meer dan
5 kinderen, aan de andere kant reeds in bijna 10 % van de gezinnen
slechts één kind, een percentage dat men moeilijk meer kan toeschrijven aan oorzaken, liggende buiten de wil van de echtgenoten.
Ook het beeld van de wensen van de middenstander omtrent de
omvang van zijn nageslacht, dat uit de gegevens omtrent de periode
1910—1939 naar voren treedt, wijkt sterk af van dat betreffende de
boeren. Weliswaar domineert in deze periode ook bij de middenstanders — zelfs nog in iets sterkere mate dan bij de boeren — het
twee-kinder-gezin, maar daarnaast blijkt een belangrijk percentage
een gezin zonder kinderen of met één kind — tezamen bijna 27 % —
te prefereren, terwijl anderzijds het percentage gezinnen met 4 of
meer kinderen nog iets hoger is dan bij de boeren. In overwegende
mate geven deze cijfers echter wel de indruk van een sterk verlangen
om het gezin uiterst klein te houden.
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Tenslotte de groep van de arbeiders. Om in het bijzonder de
ontwikkeling van de spreiding van het kindertal in de groep van
de onkerkelijke en vrijzinnige arbeiders goed te doen uitkomen zijn
de gegevens gerangschikt naar perioden van huwehjkssluiting van
10 jaar, maar, zoals gezegd, worden daardoor de beschikbare gegevens
per tijdvak voor de orthodoxe en vooral voor de gereformeerde
arbeiders te klein om een sterke invloed van het toeval te kunnen
vermijden.
In de periode 1880—1890 kenmerken de drie groepen zich nog
alle door een zeer hoog percentage gezinnen met 6 of meer kinderen.
Dit percentage daalt echter reeds in de volgende tienjaarlijkse periode
belangrijk. Het is in overeenstemming met het in het voorgaande
reeds geconstateerde, dat de daling van dit percentage in de eerste
decennia na 1890 het snelst verloopt bij de orthodox Ned. Hervormden, het traagst bij de Gereformeerden. In het algemeen geeft na het
reeds besprokene de ontwikkeling tot 1920 feitelijk weinig aanleiding
tot commentaar. Het oude patroon van gezinsvorming wordt geleidelijk afgebroken, maar het blijkt dan nog niet duidelijk, naar welk
nieuw patroon de ontwikkeling zich beweegt.
Na het einde van de eerste wereldoorlog begint zich echter bij
de groep van de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders geleidelijk
een duidelijke lijn af te tekenen. Opvallend is in de eerste plaats de
zeer snelle groei van het percentage gezinnen met één kind, dat in
de huwelijken, gesloten in de periode 1930—1939 stijgt tot niet minder
dan 28.6 %, een veel hoger percentage dus dan bij de middenstanders,
om niet te spreken van de boeren. Tegelijkertijd daalt het percentage
huwelijken met meer dan 3 kinderen zeer snel tot 21.—; het is dus
niet veel hoger meer dan dat bij boeren en middenstanders in de
periode 1910—1939, al zijn er in tegenstelling tot de boeren bij de
arbeiders nog een zeker aantal werkehjk grote gezinnen van 6 en
meer kinderen. Merkwaardig is echter, dat, in tegenstelling tot de
ontwikkeling in de middenstandsgroep, het percentage gezinnen
zonder kinderen niet of nauwelijks stijgt. Het percentage van 4.3
voor de periode 1930—1939 ligt nog binnen de grenzen van de aan
natuurlijke omstandigheden toe te schrijven onvruchtbaarheid, zoals
trouwens bevestigd wordt door het percentage van 6.3 voor de
huwelijken, gesloten in de periode 1910—1919, waarbij men zeker
nog niet behoeft te denken aan bewust gewilde onvruchtbaarheid.
Het cijfer van 9.4 voor de periode 1940—1949 is natuurlijk nog niet
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definitief; op i Januari 1950 was 10 % van de huwelijken uit deze
periode immers nog geen jaar oud. Ook de vruchtbare periode in
de huwelijken, gesloten in het tijdvak 1930—1939 was in 1950
theoretisch natuurlijk nog niet beëindigd. Het verloop echter van
het aantal geboorten in de huwelijken, gesloten ia de periode 1935—
1939» — waarvan men vanzelfsprekend in de eerste plaats nog een
stijging van het gemiddeld aantal geborenen, uit de huwelijken, gesloten in het tienjaarlijkse tijdvak als geheel zou mogen verwachten —
zoals dit tot 1950 kon worden gevolgd, maakt het echter ook t.a.v.
deze groep van arbeiders niet waarschijnlijk, dat na 1950 nog belangrijke veranderingen in de verhoudingen zijn opgetreden.
De zeer snelle daling van het percentage gezinnen met meer dan
3 kinderen wijst er op, dat de in de huwelijken van onkerkelijke en
vrijzinnige landarbeiders in de periode 1930—1939 voorkomende
grote en middelgrote gezinnen moeten worden beschouwd als een
laatste rest van een vroeger voortplantingspatroon, dat snel bezig is
te verdwijnen. Blijkbaar beweegt deze arbeidersgroep zich in een
snel tempo naar een voortplantingspatroon, waarin het kleine gezin
van 1, 2 of 3 kinderen normaal is en waarin in toenemende mate
het gezin met één kind gaat overheersen. Dat het kinderloze gezin
bij deze groep een belangrijke plaats in zal gaan nemen lijkt echter
op grond van de beschikbare gegevens niet waarschijnlijk.
Het materiaal betreffende de gereformeerde en orthodoxe arbeiders laat niet toe om vast te stellen of deze in de richting gaan van
een zelfde voortplantingspatroon als dat van onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders. Dat bij de orthodox Ned. Hervormden en,
met enige vertraging, ook bij de Gereformeerden het werkelijk grote
gezin verdwijnt, lijkt wel zeer waarschijnlijk. Ook hier wenst men
blijkbaar in steeds toenemende mate gezinnen met niet meer dan
3 kinderen, waarbij voorlopig (?) de gezinnen met 2 of 3 kinderen
nog de voorkeur schijnen te hebben. Gezien echter de overheersende
positie van de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders in het Oldambt is het in de eerste plaats hun voortplantingspatroon, dat de
demografische ontwikkeling van de landarbeidersgroep als geheel zal
bepalen.
5. Sociologische interpretatie
Vatten we de voornaamste resultaten van de voorgaande statistische
analyse samen, dan komen we tot de volgende conclusies:
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1. In het begin van de periode, waarover het onderzoek zich uitstrekt, ligt het gemiddelde kindertal per huwehjk bij de landarbeiders
ongeveer bij 6, bij de grote boeren iets beneden 4, bij de middenstanders iets boven 5.
2. In de groep van de boeren daalt het aantal kinderen in de huwelijken, gesloten omstreeks 1910 tot ongeveer 2.5 per huwehjk. Daarna
handhaaft het zich practisch op dit peil. Hoewel zich reeds eerder
de eerste symptonen hiervan voordoen, demonstreert de daling van
de huwelijksvruchtbaarheid bij de landarbeiders zich voor het eerst
zeer duidelijk in de huwehjken, gesloten omstreeks 1905. Daarna
daalt de vruchtbaarheid voortdurend verder. Vooral na de eerste
wereldoorlog geschiedt deze daling in een snel tempo. Aan het eind
van de onderzochte periode ligt de vruchtbaarheid bij de arbeiders
eerder op een lager, dan op een hoger peil, dan bij de grote boeren.
Bij de middenstanders is de daling van het vruchtbaarheidspeil
sneller dan bij de boeren, zodat het omstreeks de eerste wereldoorlog
reeds lager ligt dan dat van de boeren; sindsdien bedraagt het kindertal per gezin gemiddeld ongeveer 2.
3. Wat de arbeidersgroep betreft, treedt de daling het eerst op
bij de orthodox Ned. Hervormde landarbeiders, daarna bij de onkerkelijke en vrijzinnige arbeiders, terwijl deze weer met enige vertraging worden gevolgd door de gereformeerde arbeiders. Na de
eerste wereldoorlog liggen de cijfers voor de orthodox Hervormden
in het algemeen iets hoger dan die voor de onkerkehjken en vrijzinnigen. Groot zijn de verschillen tussen de drie groepen echter
niet.
4. Zowel bij de landarbeiders, als bij de boeren ligt de huwelijksleeftijd over de gehele onderzochte periode opvallend laag. Bij de
boeren en de gereformeerde arbeiders ligt de huwelijksleeftijd steeds
op ongeveer hetzelfde niveau, doch bij de orthodox Ned. Hervormde
en de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders vindt in de loop der
jaren een vrij aanzienlijke daling plaats, zodat de cijfers voor deze
beide groepen uiteindelijk zeer laag liggen. Bij de boeren vindt de
overgrote meerderheid van de huwehjken plaats op 20—24-jarige
leeftijd van de vrouw, maar huwehjken van vrouwen beneden de
20 komen vrijwel niet voor. Bij de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders trouwen ook de meeste vrouwen op 20—24-jarige leeftijd,
doch in deze groep is het aantal huwende vrouwen beneden de
twintig relatief zeer groot. Bij de orthodox Hervormde en vooral
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bij de gereformeerde landarbeiders is de frequentieverdeling van de
huwelijksleeftijden iets naar de hogere leeftijden verschoven.
De huwelijksleeftijd van de vrouwen van middenstanders is niet
alleen vergeleken met de andere groepen in het Oldambt, maar ook
vergeleken met de provincie Groningen en het Rijk als geheel,
relatief hoog.
5. Splitst men de huwelijken naar de huwelijksleeftijd van de
vrouw, dan blijkt in het Oldambt, met name bij de onkerkelijke en
vrijzinnige landarbeiders, een opvallend sterke daling van het kindertal per huwelijk bij stijging van de huwelijksleeftijd op te treden.
Dit wijst op een relatief sterke neiging tot beperking van het kindertal
in het huwehjk bij de op iets oudere leeftijd huwende vrouwen.
6. Een vergelijking van het kindertal naar huwelijksduur in de
huwelijken, gesloten in de verschillende vijfjaarlijkse perioden van
1880—1950 bij de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders, leidt tot
de conclusie, dat bij deze groep gesproken kan worden van een terugschrijdende ontwikkeling van de geboortebeperking, in de zin van
een min of meer abrupt beëindigen van de procreatie na een periode
van vrijwel onbeperkte voortplanting, waarbij in de loop van de
tijd deze periode van onbeperkte voortplanting steeds korter wordt.
„Spacing", d.w.z. het vergroten van de intervallen tussen de opeenvolgende geboorten, schijnt bij de ontwikkeling van de geboortebeperking in deze groep een geringe, rol te hebben gespeeld.
7. Een splitsing van de gegevens naar huwelijksduur en huwelijksleeftijd tegelijkertijd, bevestigt duidelijk, dat bij de onkerkelijke en
vrijzinnige landarbeiders, in de huwelijken van de vrouwen, gesloten
op 20—24-jarige en 25—29-jarige leeftijd, de beperking van het
kindertal eerder is opgetreden en sterker is dan bij de jonger huwende
vrouwen. Reeds in de huwelijken, gesloten in de periode 1880—1890,
was er bij de boven de twintigjarige leeftijd huwende vrouwen van
deze groep sprake van beperking van de voortplanting, terwijl deze
bij de huwenden beneden de twintig toen vermoedelijk nog „praeMalthusiaans" was. Deze groepering van de gegevens bevestigt ook
nog eens de conclusie, dat de „terugschrijdende ontwikkeling" van
de geboortebeperking bij deze groep overweegt. Vergelijking met
de andere groepen wijst in de richting, dat vooral bij de boeren en
in mindere mate ook bij de orthodoxe landarbeiders „spacing" een
grotere rol speelt.
8. Onderzoek naar de spreiding van de frequentie van de ver-
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schillende gezinsgrootten deed duidelijk uitkomen, dat de voorstellingen omtrent de meest gewenste gezinsgrootte bij boeren, landarbeiders en middenstanders sterk uiteenlopen. Bij de boeren wenst
de meerderheid niet meer dan twee kinderen, maar aan de andere
kant wenst men algemeen ook niet minder dan twee. Grote gezinnen
komen niet voor. Vier kinderen is al haast abnormaal. Ook de middenstanders wensen kleine gezinnen, doch hier zijn er velen, die de
voorkeur geven aan slechts één kind, of zelfs het kinderloze gezin
prefereren. Het voortplantingspatroon van de landarbeiders is nog
in ontwikkeling, doch ook hier is het aantal gezinnen met meer dan
drie kinderen — althans wat de onkerkelijke en vrijzinnige arbeiders
betreft — al relatief klein geworden. In tegenstelling echter tot de
boeren gaat bij de landarbeiders in overwegende mate de voorkeur
uit naar het gezin met één kind, terwijl anderzijds, in tegenstelling
tot de middenstanders, het kinderloze gezin niet gewaardeerd schijnt
te worden.
Het onderzoek heeft dus opvallende verschillen tussen de verschillende beroepsgroepen en in mindere mate ook tussen de verschillende religieuze groepen, aan de dag gebracht, terwijl ook het
gebied als geheel uit demografisch oogpunt gezien, merkwaardige
kenmerken blijkt te vertonen.
Zoals reeds bij het begin van het onderzoek werd verwacht, bhjkt
het Oldambt, wat betreft huwehjk en voortplanting, evenals in zovele
andere opzichten, voor Nederlandse verhoudingen een land van
uitersten te zijn. Aan de andere kant echter zijn deze uitersten m.i.
uitersten binnen het kader van een algemeen patroon, dat in zijn
grote hjnen een algemeen Nederlands en zelfs een algemeen WestEuropees karakter draagt.
In een kortgeleden verschenen publicatie12 heb ik menen te kunnen
aantonen, dat in Nederland in de 19de en feitelijk ook nog in de
20ste eeuw, drie typen van huwehjk en voortplanting zijn te onderscheiden, te weten het klassieke agrarisch-ambachtehjke type, het
type van de „proletarische tussenphase" en tenslotte het type van
de moderne geboortebeperking. Waarschijnlijk bepaalde het agrarisch-ambachtehjk type in de 18de eeuw nog grotendeels het patroon van huwehjk en voortplanting in ons land als geheel en vermoedelijk ook in de rest van West-Europa. De grondslag van dit
stelsel vormde de regel, dat men slechts trouwde, wanneer men zich
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verzekerd wist van een vaste bestaansmogelijkheid, overeenkomstig
eigen beroep en stand, die de basis bood voor de stichting van een
gezin. Had men deze mogelijkheid niet, dan bleef men als ongetrouwd
Hd binnen het familieverband leven. Had b.v. een boer meer dan
één zoon, dan trouwde slechts één van hen en vaak nog op late leeftijd. De trouwende zoon trok met zijn vrouw bij het ouderlijke gezin
in en als de ouders overleden, bleven de niet getrouwde zoons en
dochters bij broer en schoonzuster inwonen. Op deze wijze bleef
het boerenbedrijf, waarop men leefde, ongedeeld in de familie. Hier
stond tegenover, dat alle familieleden, met uitzondering van de uittrouwende zusters, als vanzelfsprekend het recht hadden om op dit
bedrijf werk en een bestaan te vinden. Slechts wanneer door ontginning, landaanwinning, of op andere wijze een mogelijkheid ontstond .tot uitbreiding van de bestaansmogelijkheden, trouwde méér
dan één zoon, maar als de nieuwe mogelijkheden waren uitgebuit,
viel men weer in dezelfde situatie terug. Het is duidelijk, dat dit
stelsel — het is, zoals bekend, ook thans in de agrarische gebieden
op de zandgronden in het Oosten en Zuiden van ons land nog niet
uitgestorven — ondanks een practisch onbeperkte voortplanting in
het huwelijk, min of meer automatisch een evenwicht tussen bevolking en bestaansbronnen handhaafde.
In het Westen en het Noorden van het land, waar op de grotere
boerenbedrijven, die daar voorkwamen, een belangrijk gedeelte van
de arbeid geschiedde door gehuurde arbeidskrachten, was ook
huwelijk en voortplanting in de landarbeiderswereld in zekere zin
in dit stelsel ingepast. Voor zo ver onze kennis in dit opzicht reikt
— en o.a. van het Oldambt wordt dit ons uitdrukkelijk meegedeeld 13 — kende men in de 18de eeuw naast inwonend personeel
slechts uitwonende landarbeiders in vast dienstverband. Een boerenknecht trouwde slechts wanneer hij een positie als vast uitwonend
landarbeider kon krijgen. Bestond deze mogelijkheid niet, dan bleef
hij tot op zijn oude dag inwonend knecht en nam dus niet deel aan
de voortplanting. Ook in deze groep werd langs deze weg, zonder
beperking van het kindertal in het huwelijk, een evenwicht tussen
het aantal leden van de groep en de bestaansmogelijkheden gehandhaafd.
In de ambachtelijke wereld en de daarmee sociaal gelijk te stellen
groepen, die in die tijd een zeer hoog percentage van de niet-agrarische bevolking uitmaakten, gold, mutatis mutandis, ongeveer het-
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zelfde. Ook daar trouwde men slechts als men een vaste basis voor
de opbouw van een gezin had gevonden, d.w.z. een eigen bedrijf.
In de weinig expansieve volkshuishouding van die tijd betekende
dat in de regel het bedrijf van de vader of een ander bestaand bedrijf.
Kon men geen bedrijf bemachtigen, dan bleef men inwonend gezel
bij een ander, trouwde niet en nam niet aan de voortplanting deel.
Dit stelsel werd in de 19de eeuw niet alleen in de steden en de
zich ontwikkelende industriegebieden, doch ook in een groot deel
van ons platteland grondig doorbroken, als gevolg van zeer belangrijke wijzigingen, die zich in de samenleving voordeden. Zonder
hier thans op de sociale, culturele en economische achtergronden
van deze wijzigingen in te gaan, kan worden vastgesteld, dat in dit
verband in het bijzonder van belang waren de afzondering van het
boerengezin uit het bredere familieverband, de verzakelijking van de
verhouding tussen boeren en arbeiders en — mede in verband met
het voorgaande — het in steeds toenemende mate gebruiken van
losse arbeidskrachten.
Van de ontwikkeling van de gezinsindividuahsering bij de boeren
weten we weinig, maar een feit is, dat in het Westen en het Noorden
van het land, in de 19de eeuw vrij algemeen, het introuwen van
jonggehuwden op de boerderij bij de ouders verdwijnt en daarmee
ook het bij broer en schoonzuster inwonen van ongetrouwde zoons
en dochters. Meer en meer wordt het gebruikelijk, dat de ouders,
wanneer de zoon, die de boerderij zal overnemen trouwt — en zoals
wij in het voorgaande hebben gezien gebeurt dit b.v. in het Oldambt
reeds op betrekkelijk jonge leeftijd — het bedrijf verlaten en elders
gaan rentenieren. Eventueel nog thuis zijnde ongehuwde kinderen
volgen de ouders. De jonge boer en zijn vrouw worden heer en
meester op de boerderij. Uit de aard der zaak kwam hiermee de verhouding van de verschillende familieleden tot het familiebedrijf op
een geheel andere basis. De boerderij was niet meer een bestaansgrondslag voor hen allen, doch slechts voor één van hen en zijn gezin.
De ouders vonden niet meer op hun oude dag een bestaan en verzorging op het bedrijf en waren genoodzaakt van hem, die dit overnam, pacht te vragen om als rentenier te kunnen bestaan. Kwamen
de ouders te overlijden, dan lag het voor de hand, dat de kinderen,
die niet op de boerderij bleven, hun deel opeisten van de erfenis,
temeer daar onder deze omstandigheden er voor hen geen duidelijke
reden meer was om zich van het huwelijk te onthouden. Anders
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gezegd, de individualisering van het boerengezin betekende bij het
handhaven van een onbeperkte voortplanting in het huwelijk, dus
in het algemeen van grote gezinnen, een voortdurend gevaar voor
de handhaving van het familiebezit en daarmee van de sociale status
van de betreffende boerenfamilie, zaken die in het algemeen de boeren
aan het hart gingen en nog steeds aan het hart gaan. De ontwikkeling
van de gezinsindividuaHsering onder de boeren betekende dus indirect een zeer sterke stimulans in de richting van de beperking van
het aantal geboorten. "Wij zien ook, dat reeds vroeg — vroeger
veelal zelfs dan in de steden — op het platteland in het Westen en
in het Noorden van het land een bewuste beperking van het kindertal
optreedt. In 1850 bestaat deze beperking zonder twijfel reeds in
Groningen, Friesland en in het Noorden van Noord-Holland. In
Zuid-Holland en Zeeland bracht een schrikbarend hoge sterfte een
eeuw geleden nog in vrij sterke mate een natuurhjk evenwicht
teweeg. Als echter in het derde kwart van de 19de eeuw de sterfte
gaat dalen, treedt ook daar al spoedig een scherpe daling van het
geboortecijfer op. Het ligt voor de hand, dat in de ontwikkeling
van deze geboortebeperking onder de boerenbevolking de levensbeschouwing haar invloed deed gelden en in de regionale verschillen,
welke zich in dit opzicht voordoen, zijn duidelijke aanwijzingen van
deze invloed te vinden. Toch moet men aan de andere kant de betekenis hiervan ook niet overschatten. Zo vertoont het geboortecijfer in het homogeen katholieke gebied in het Oosten van ZeeuwsVlaanderen ongeveer hetzelfde verloop als dat in de rest van Zeeland
en het wijkt b.v. volkomen af van dat in het zandgebied van NoordBrabant.
"Wat de landarbeiders betreft, de ontwikkeling van het stelsel van
losse arbeidskrachten en de daarmee gepaard gaande geleidelijke verschuiving van het zwaartepunt in de arbeidsvoorziening van de inwonende naar de uitwonende arbeidskrachten, had, evenals de ontwikkeling van de moderne industrie in de niet-agrarische sector, ten
gevolge dat de grondslag van het oude systeem n.1. het wachten
met een huwelijk, tot men een vast bestaan als basis voor het opbouwen van een eigen gezinsleven had gevonden, verdween. De
uitwonende arbeider zonder vast dienstverband was nooit zeker, dat
hij werk en een inkomen zou vinden, maar aan de andere kant was
hij evenmin zeker, dat hij het niet zou vinden en wachten op deze
zekerheid was dus zinloos en onmogelijk geworden. Aan de andere
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kant bracht de toenemende verschuiving van de arbeidsvoorziening
in de richting van de uitwonende arbeider — voor de industrie
gold dit vanzelfsprekend in nog veel sterkere mate — mee, dat de
mogelijkheid om als ongehuwde, inwonende arbeidskracht een verzekerd bestaan te vinden, steeds geringer werd. Dit laatste werd in
de hand gewerkt door de verandering, die ook de verhouding tot
het inwonende personeel onderging. Onder de nog in de 18de eeuw
heersende patriarchale verhoudingen was het inwonend personeel
geheel opgenomen in het huiselijk leven van de boer; boer en
boerin voelden een zekere verantwoordelijkheid voor het materiële
en zedelijke welzijn van de aan hun zorg toevertrouwde arbeidskrachten. In de loop van de 19de eeuw — en b.v. in het Oldambt al
vroeg in de 19de eeuw — verandert dit. Geleidelijk ontstaat een
steeds verdergaande scheiding tussen de boer en zijn gezin enerzijds
en de inwonende arbeidskrachten anderzijds in het dagelijks leven op
de boerderij. De meiden en knechten worden verwezen naar de
keuken en de stal en het contact, dat ze vroeger bij de maaltijden
en in hun vrije tijd hadden met het gezin van de boer, verdwijnt.
Ook op de oorzaken van deze ontwikkeling behoeft hier thans niet
verder te worden ingegaan. Opgemerkt moge slechts worden, dat
naast andere oorzaken ook de individualisering van het boerengezin
en de zich daardoor ontwikkelende sterkere intimiteit van het gezin
in dit opzicht ook een zekere rol zullen hebben gespeeld; men wilde
geen vreemden in eigen kring. Hoe het zij, de persoonlijke band
tussen boerengezin en inwonend personeel verzwakte meer en meer
en hierdoor enerzijds het gevoel van aanhankelijkheid van het personeel aan het bedrijf en de boer en zijn gezin, anderzijds het gevoel
van persoonlijke verantwoordelijkheid van boer en boerin voor hun
inwonende arbeidskrachten. Zo leverde de boerderij niet meer het
milieu, waar vooral de ouder wordende meid en knecht het gevoel
konden hebben geestelijk en materieel een thuis te hebben, waar ze
rustig de toekomst konden afwachten. Toen op den duur, vooral
in de akkerbouwgebieden, het stelsel van het inwonend personeel
verdween, was dit, zowel voor boer als voor personeel, reeds lang
tot een knellende band geworden, waarvan men gaarne verlost
wilde zijn.
Het ligt voor de hand, waartoe de hierboven geschetste ontwikkeling gezien uit het oogpunt van het patroon van huwelijk en voortplanting moest leiden. De automatische rem, die in het oude stelsel,
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ook ten aanzien van de landarbeidersgroep, werkte, in de richting
van het handhaven van een evenwicht tussen bevolkingsgroei en
bestaansmogelijkheden, was weggevallen. Er was voor de landarbeidersjongen en het landarbeidersmeisje geen voor hen persoonlijk
duidelijk sprekende reden, waarom ze niet zouden trouwen. Door
langer te wachten zou hun kans op een verzekerd bestaan niet veel
groter of kleiner worden en het bestaan als inwonende arbeidskracht
op de boerderij bood weinig aantrekkelijks, terwijl bovendien de
mogelijkheid om daar een plaats te vinden relatief steeds geringer
werd. In de loop van de 19de eeuw wordt het in de landarbeiderswereld dan ook steeds meer normaal, dat men trouwt en wel vroeg
trouwt; de huwelijksfrequentie stijgt en de huwelijksleeftijd daalt.
Uit het oude agrarisch-ambachtelijke patroon nam men echter de
onbeperkte voortplanting in het huwelijk mee en het uiteindelijk
resultaat was dus een stijging van de geboortefrequentie. Studie van
de ontwikkeling van de geboortefrequentie in de 19de eeuw laat er
geen twijfel aan, dat de proletarisering van de landarbeider — dit
is immers in wezen het proces dat zich afspeelde — evenals de proletarisering van de arbeider in de industrie, leidde tot een verhoging
van het geboortecijfer in deze groepen, een verschijnsel dat indirect
de ellendige toestand, waarin ze kwamen te verkeren, nog verergerde.
Hun overmatig snel groeiend aantal heeft de positie van de arbeiders
op de arbeidsmarkt in de 19de eeuw verzwakt en dit geldt met name
ook voor de landarbeiders, ondanks de toenemende arbeidsbehoefte
in de landbouw, vooral in de akkerbouwgebieden. Het ligt echter
voor de hand, dat dit verband de landarbeiders zelf niet zonder meer
duidelijk was. Integendeel, vaak zal bij hen de gedachte hebben voorgezeten, dat de kinderen naderhand mee-verdieners zouden zijn en de
lasten van het gezin zouden verlichten. In ieder geval was er voor
hen niet dat duidelijk sprekende verband tussen welvaart en sociale
positie enerzijds en kindertal anderzijds, dat de boeren er reeds zo
vroeg toe bracht om de voortplanting te beperken. Bovendien ontbrak de arbeiders in de 19de eeuw in het algemeen nog de ontwikkeling en de algemeen-geestelijke habitus, die voor een weloverwogen,
berekenend vooruitzien, o.a. wat betreft de gevolgen van de omvang
van eigen gezin, noodzakelijk is. Zo heeft voor de arbeiders in het
algemeen en voor de landarbeider in het bijzonder de „proletarische
tussenphase" de periode, waarin een toenemende en vervroegde
huwehjkssluiting gepaard ging met een uit het agrarisch-ambachte-
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lijke stelsel meegenomen onbeperkte voortplanting in het huwelijk,
vrij lang geduurd. Eerst aan het eind van de 19de eeuw komt hierin
verandering. De geleidelijk toenemende ontwikkeling van de arbeidersgroep, de ontwikkeling van de arbeidersbeweging, die de
arbeider het geloof gaf in de mogelijkheid van een betere toekomst,
de steeds grotere invloed, die op de arbeiderswereld uitging van lectuur van allerlei soort, de aanprijzing tenslotte van de geboortebeperking als direct middel tot verbetering van de sociale positie van
de arbeider, hebben, in het bijzonder daar waar de levensbeschouwing
geen tegenkracht van betekenis opriep, in de arbeiderswereld, ook
ten plattelande, de beperking van het kindertal snel veld doen winnen.
In het zojuist geschetste kader, waarbinnen zich het patroon van
huwelijk en voortplanting in de 19de en de 20ste eeuw ontwikkelt,
past het Oldambt geheel; het vertoont deze ontwikkeling welhaast
in haar meest zuivere vorm14. Reeds een eeuw geleden was daar van
de essentiële trekken van de agrarische samenleving van de 18de
eeuw al weinig meer over. Enerzijds was de individualisering van het
boerengezin reeds vrijwel geheel voltooid, anderzijds was de proletarisering van de arbeiders vrijwel volkomen. De geboortebeperking
bij de boeren was toen reeds in gang en werd door de vrijzinnige
geloofsopvattingen, die deze bevolkingsgroep vrijwel zonder uitzondering gedurende de 19de eeuw eigen waren, in haar ontwikkeling niet geremd. Bij het begin van de onderzochte periode is de ontwikkeling reeds in haar laatste phase en in het begin van deze eeuw
vindt ze haar afsluiting in het zich vastzetten van een nieuw, algemeen
geaccepteerd patroon van huwelijk en voortplanting, dat sindsdien
rigoureus is gehandhaafd. Opvallend is hierin in de eerste plaats de
lage huwelijksleeftijd, opvallend óók in vergelijking met verschillende
andere agrarische gebieden in het Noorden en Westen van het land.
De oorzaak hiervan zal men wel in de eerste plaats moeten zoeken
in het voor Nederlandse verhoudingen zeer grote bedrijf, dat men
in het Oldambt in het algemeen vindt en de grote kapitaalrijkdom,
waarop de Oldambtster boeren, vooral vroeger, konden bogen. Het
was daarom voor de ouders niet moeilijk, wanneer de zoon het
bedrijf wilde overnemen, van de pacht van het bedrijf en de rente
van hun overige kapitaal een redehjk bestaan te leiden.
Typisch is verder, dat men bhjkbaar meestal niet meer, maar ook
niet minder dan twee kinderen wenst. De achtergrond van dit verlangen, zo mogelijk twee kinderen te hebben, zal men vermoedelijk
Gedenkboek Fahrenfort
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moeten zoeken in de wens, het voortbestaan van eigen geslacht te
verzekeren. De Oldambtster boeren vormen een zelfbewuste groep
mensen. Vele boerengeslachten leven reeds eeuwenlang in dit gebied
en zijn zich daarvan bewust. In al deze tijd hebben zij hier een dominerende positie in de samenleving ingenomen en vele geslachten
kunnen wijzen op telgen, die ook buiten het Oldambt een belangrijke
rol in de maatschappij hebben gespeeld; men mag wel aannemen,
dat de meeste boeren het als smartelijk zouden ondervinden, wanneer
hun geslacht zou uitsterven. Indien er niet meer dan twee kinderen
zijn, kunnen zij in het algemeen de maatschappelijke positie van de
volgende generatie als gewaarborgd beschouwen, daar hun kinderen
in de regel in eigen groep hun huwelijkspartner zullen zoeken en
hun eigen erfdeel dus zullen zien aangevuld met een soortgehjke
portie van de andere kant. Om deze reden is er dus geen aanleiding
om minder dan twee kinderen te wensen, terwijl aan de andere kant
twee kinderen natuurlijk beter dan één de voortzetting van het
geslacht waarborgen. Of men zich van deze achtergrond zelf steeds
bewust is, is de vraag; in ieder geval twee kinderen te hebben, is
een zo vast element geworden van het voortplantingspatroon, dat
velen dit vermoedelijk zonder verder nadenken als vanzelfsprekend
aanvaarden. Dat echter de wens tot voortplanting van het eigen
geslacht, met name natuurlijk in de mannelijke- hjn, in het bewustzijn van de Oldambtster boer in het algemeen wel leeft, wordt door
ons materiaal op een aardige wijze geïllustreerd. Uit alle huwelijken
tussen 1910 en 1939 door boeren gesloten, werden slechts in ruim
40% van de gevallen meer dan twee kinderen geboren. Uit de
huwelijken, waar de eerste beide kinderen dochters waren, werden
echter in 70 % van de gevallen drie of meer kinderen geboren! Blijkbaar weegt bij de boeren in vele gevallen de wens tot voortzetting
van het geslacht in de mannelijke hjn, bij de bepaling van de omvang
van het gezin, nog zwaarder dan de wens tot handhaving van de
sociale positie van het geslacht in de volgende generatie, zodat men
na de geboorte van twee dochters nog de komst van een derde kind
wenst, in de hoop, dat dit een zoon zal zijn.
Vraagt men zich af, waaraan de eveneens opvallend lage huwelijksleeftijd van de landarbeiders in het Oldambt is toe te schrijven, dan
dient men wel in de eerste plaats te denken aan de aard van de sociale
structuur in het Oldambt en de daarmee verband houdende, vergaande mate van proletarisering van het Oldambtster landarbeider.
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Binnen het kader van de maatschappelijke hiërarchie in het gebied
zelf is en was de toekomst voor de landarbeider en zijn nageslacht
vrijwel perspectiefloos. Nergens in het land is de gemiddelde grootte
van de landbouwbedrijven hoger dan in het Oldambt en nergens
is dus de afstand tussen boer en landarbeider groter. Het aantal kleine
en middelgrote bedrijven in het Oldambt is gering. Er is dus voor
de landarbeider weinig of geen kans zich op de maatschappelijke
ladder omhoog te werken. Een mogelijkheid om een klein bedrijfje,
dat zij — naast hun werk als landarbeider — zouden kunnen exploiteren, te kopen of te erven, is er slechts voor weinigen en het
heeft dus geen zin om te wachten en te sparen om zich daarop voor
te bereiden. Nadat het kleine gemeenschapje, dat nog in de 18de
eeuw de boer met zijn inwonend en uitwonend personeel vormde,
in de 19de eeuw was opgelost, waren er nog slechts weinige jonge
landarbeiders, die van de boer de steun en de medewerking ondervonden, om op het eigen bedrijf van de boer, of elders, een betere
en vastere positie te bereiken en die daarin een stimulans konden
vinden om zich extra in te spannen en zich, o.a. t.a.v. het huwelijk,
enige beperkingen op te leggen. Integendeel, het steeds verder verzwakken van het contact tussen het boerengezin en het inwonend
personeel, het wegvallen van het gevoel van verantwoordelijkheid
van boer en boerin voor dit personeel en het daaruit voortvloeiende
geringe toezicht op handel en wandel van meiden en knechten in
hun vrije tijd, werkte het op jeugdige leeftijd aanknopen van relaties
tussen arbeidersjongens en -meisjes en daarmee vroege huwelijken
in de hand. Zoals reeds eerder werd opgemerkt, speelt het verschijnsel
van het gedwongen huwelijk, als zodanig, in dit opzicht vermoedelijk
slechts een secundaire rol. Sexueel verkeer voor het huwelijk was en
is bij de landarbeiders in het Oldambt regel, onafhankelijk van de
huwelijksleeftijd en dit was het vermoedelijk ook reeds in de tijd, toen
het klassieke agrarisch-ambachtelijke voortplantingspatroon nog volledig heerste. Klachten van de zijde van de predikanten over „vleselijke
conversatie" voor het huwelijk uit vroegere eeuwen, zijn er vele.
Volgens ds Schortinghuis (18de eeuw) trad er bijna geen meisje als
maagd in het huwelijk16. Beslissend was in dit verband dus niet de
aard van de relatie tussen jongen en meisje voor het huwelijk, maar
de leeftijd, waarop men deze relatie aanknoopte. Dit geschiedt in
de 19de eeuw op steeds jongere leeftijd. De situatie van het inwonend
personeel op de bedrijven heeft de ontwikkeling in deze richting in
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de hand gewerkt en er toe bijgedragen, dat het vroege huwelijk als
normaal werd aanvaard, ook nadat het stelsel van inwonend personeel
op de boerderij was verdwenen.
Werkten dus de verhoudingen in het Oldambt in het algemeen
in de richting van een steeds frequenter voorkomen van het huwen
op jonge leeftijd, dit betekent niet, dat remmende factoren in dit opzicht geheel ontbraken. Dat de religieuze opvattingen in dit opzicht
een zekere rol speelden en spelen blijkt uit de hogere huwelijksleeftijden van de landarbeidersvrouwen uit orthodox en vooral uit
gereformeerd milieu. Daarnaast echter wijst de vrij sterke spreiding
van de huwelijksleeftijd onder de arbeidersgroep — ook onder de
onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders — er op, dat het algemene
maatschappelijke kader niet op allen dezelfde uitwerking heeft, zulks
in tegenstelling tot de situatie in de boerengroep, waar men t.a.v.
de leeftijd, waarop men het huwelijk aangaat, in de groep als geheel
vrijwel vaste regels volgt. Toevallig is deze grotere spreiding bij de
landarbeiders zeker dan ook niet; zij wijst er op, dat er onder de
landarbeiders groepen vallen te onderscheiden, die in dit opzicht
verschillend reageren. Gaat men, gewapend met de nodige kennis
van de plaatselijke verhoudingen, na, welke oorzaken tot deze differentiatie in de huwelijksleeftijd van de vrouwen — die van de mannen,
die hier ter wille van de beperking hier niet nader is besproken, loopt
met die van de vrouwen parallel — kunnen hebben geleid, dan vindt
men als algemene achtergrond het feit, dat de „nette" landarbeidersjongens en -meisjes later trouwen dan zij, die volgens de maatstaven
van boeren en middenstand deze kwalificatie niet of in mindere mate
verdienen. Het is een onmiskenbaar feit, dat ondanks de zo ongunstige omstandigheden, zoals die hiervoor werden beschreven, steeds
een vrij aanzienlijke groep van de Oldambtster landarbeiders heeft
getracht, zich aan een volledige proletarisering te onttrekken en in
meer of mindere mate is blijven denken in het kader van het burgerlijk
normenstelsel en de daarin vervatte waardering voor de man en de
vrouw, die „vooruit" trachten te komen. Een net, en, als het kan,
een eigen huis, de kinderen netjes in de kleren, geen schulden bij de
leveranciers, zo mogelijk een betere positie voor de kinderen in de
toekomst, dit zijn idealen, die vele landarbeiders zich zelf in de tijd
van de diepste ellende zijn blijven stellen. Het is zelfs de vraag, of
het „Ideal-type", dat HAVEMAN 16 van de ongeschoolde arbeider heeft
ontworpen, ooit anders dan voor een kleine minderheid van de

De ontwikkeling van de huwelijksvruchtbaarheid, enz.

343

Oldambtster landarbeiders geldigheid heeft gehad, al is het in het
Oldambt misschien dichter dan in enig ander landbouwgebied in
Nederland benaderd. Zeker is in ieder geval, dat velen op het door
HAVEMAN geschilderde beeld niet gelijken en zeer velen maar in beperkte mate. De Oldambtster landarbeider is veel meer „burgerlijk"
gebleven dan men misschien zou verwachten. In zekere zin kan men
de verschillen in huwelijksleeftijd dus beschouwen als samenhangende
met „stands"-verschillen in de arbeidersgroep. Naarmate de arbeider
hoger ligt in de maatschappelijke waardering volgens de burgerlijke
maatstaven, althans naar die hogere waardering streeft, zal hij later
trouwen.
fii dit verband kan men zich afvragen, of de hogere huwelijksleeftijd van de orthodoxe en gereformeerde landarbeiders een rechtstreeks gevolg is van religieuze invloeden, dan wel, dat hier moet
worden gedacht aan pseudo-religieuze invloeden, in die zin, dat bij
de confessioneel kerkdijken het burgerlijke cultuur-ideaal sterker is
ontwikkeld dan bij de vrijzinnige en onkerkelijke landarbeiders en
daarom de huwelijksleeftijd hoger is. Het feit, dat het aantal gedwongen huwehjken bij de Gereformeerden en Orthodoxen niet
opvallend lager is dan bij de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders
is een waarschuwing om zeker niet te snel een grote en directe invloed van de kerk in de richting van een beteugeling van de sexuele
verlangens aan te nemen.
Aan de andere kant vindt men onder de Gereformeerden zeker
arbeiders van verschillende „stand" en het is de vraag of deze groep,
maatschappelijk gesproken, zoveel „burgerlijker" is dan de vrijzinnige
en onkerkelijke arbeiders. Dit zou er dus weer op wijzen, dat de
afwijking, die de Gereformeerden in hun patroon van huwelijk en
voortplanting Lo.v. de onkerkehjken en vrijzinnigen vertonen, toch
wel rechtstreeks met hun religieuze opvattingen samenhangt. Vermoedelijk geldt dit laatste in veel mindere mate voor de Orthodoxen.
Veel eerder dan van de Gereformeerden kan men van de Orthodoxen
aannemen, dat zij, gezien de geleidelijke overgangen in de Ned. Hervormde Kerk, tot deze richting behoren door keuze en niet door
geboorte. In het algemeen nu kan men in het Oldambt constateren,
dat de landarbeider positiever, althans minder afwijzend, tegenover
de kerk komt te staan, naarmate hij binnen het geheel van de landarbeidersgroep maatschappelijk hoger komt te staan. Wij komen op
de betekenis van de religieuze verhoudingen voor het patroon van
huwehjk en voortplanting nog terug.
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Hoe weinig sprekend misschien voor de buitenstaander de maatschappelijke verschillen tussen de landarbeiders onderling in het Oldambt zijn, ze zijn voor de bewoners van het gebied zelf en met name
voor de arbeiders, duidelijk en ze zijn van grote betekenis voor het
gedrag van de betrokkenen, o.a. voor hun gedrag inzake huwelijk
en voortplanting. Want niet slechts de huwelijksleeftijd houdt verband met de sociale status en het maatschappehjke.streven van de
landarbeider; hetzelfde geldt van de omvang van zijn nageslacht.
Het zijn weer de „nette" landarbeiders, waar de beperking van het
kindertal het eerst en het sterkst is opgetreden. Vaste arbeiders, arbeiders met een eigen huis, arbeiders met enig grondbezit, etc,
kortom de arbeiders, die in hun eigen wereldje een sport hoger op
de maatschappehjke ladder stonden, waren in het algemeen de eersten,
die de omvang van hun gezinnen beperkten. Verschillende uit de
statistische analyse naar voren gekomen verschijnselen hangen hier
mee samen. "Was er zo even sprake van een mogelijke pseudoreligieuze invloed, wat de omvang van de geboortebeperking betreft,
kan zeker worden gesproken van een pseudo-invloed van de huwelijksleeftijd. De schijnbaar zo sterke invloed van de huwelijksleeftijd
van de vrouw op het kindertal, ook in de latere jaren, is in feite vermoedelijk in overwegende mate een invloed van maatschappehjke
positie en maatschappelijk streven. Het zijn de arbeiders, die het
meest „verburgerlijkt" zijn, die niet alleen het laatst trouwen, maar
ook hun kindertal het sterkst beperken. Het is de proletarische achterhoede, om met de aardige term van VAN DOORN 17 te spreken, die
het vroegst trouwt en de meeste kinderen krijgt. Het is in dit verband
interessant er op te wijzen, dat uit het onderzoek naar de landarbeiders van het Landbouw-Economisch Instituut bleek, dat de in
de E.V.C, georganiseerde landarbeiders, waaronder de arbeiders uit
de proletarische achterhoede relatief sterk zijn vertegenwoordigd, gemiddeld een aanzienlijk hoger kindertal per echtpaar vertoonden,
dan de landarbeiders, georganiseerd in de A.N.A.B. en zelfs dan de
leden van de N.C.L.B. (resp. 334, 278 en 311 kinderen per 100 echtparen in de door het L.E.I. onderzochte gemeenten)18.
Hiervoor werd de veronderstelling uitgesproken, dat de orthodox
Hervormde landarbeiders in het algemeen een sterker „burgerlijk"
stempel zouden dragen dan de onkerkelijke en vrijzinnige landarbeiders. Dit klopt met de geconstateerde, sterke daling van de
huwelijksvruchtbaarheid bij de orthodoxe landarbeiders in de eerste
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40 jaar van de onderzochte periode. Weliswaar is de tegendruk, die
de Ned. Hervormde Kerk, ook op haar confessionele vleugel, tegen
de tendentie tot geboortedaling heeft gegeven, in het algemeen betrekkelijk gering geweest, maar geheel ontbroken heeft deze niet,
zoals ook in het Oldambt blijkt uit een vertraging, die in de daling
van de huwelijksvruchtbaarheid bij de orthodox Hervormden optreedt,
wanneer omstreeks het einde van de eerste wereldoorlog een bepaald
niveau is bereikt. Dat aanvankelijk de Orthodoxen in de ontwikkeling
duidelijk vooraan Hepen, zal men dan ook moeten toeschrijven aan
relatief sterke krachten in de andere richting, die men waarschijnlijk in
het sterker burgerHjke karakter van de orthodoxe groep moet zoeken.
Bij de Gereformeerden Hjkt, ook al volgen zij de ontwikkeling van
de huwehjksvruchtbaarheid in de andere groepen regelmatig, de
invloed van de rehgieuze opvattingen op de geboortefrequentie
buiten twijfel. Dit, tezamen met de aanwijzingen, die er zijn voor
een minder sterke „verburgerlijking" van de gereformeerde groep,
in vergelijking met de orthodoxe, maakt het waarschijnlijk, dat ook
de hogere huwelijksleeftijd van de Gereformeerden, althans ten dele,
rechtstreeks aan rehgieuze invloeden is toe te-schrijven.
Zoals hiervoor werd opgemerkt, eist de ontwikkeling van de beperking van de geboorten naast een maatschappelijke situatie, die
voor de betrokkenen deze geboortebeperking aantrekkelijk maakt en
een levensbeschouwing, die zich hiertegen niet verzet, een zekere
mate van overwegend, berekenend vooruitzien, een weloverwogen
zich bezig houden met de eigen toekomst en die van zijn gezin. Het
is een geestesgesteldheid, die past in het „burgerHjke" streven om
vooruit te komen in de wereld en die de geproletariseerde arbeider in
de 19de eeuw niet op kon brengen. Het ligt voor de hand, dat de
mate, waarin men zich dit vooruitzien eigen maakt, niet aïïeen het
ogenblik, waarop men tot de geboortebeperking overgaat en de mate,
waarin men dit doet, beïnvloedt, doch ook de wijze, waarop men het
doet. Hoe meer dit bewuste overleg aanwezig is bij man en vrouw,
hoe sterker ze er toe zullen neigen om, vanaf het begin van het huweHjk, zich niet alleen af te vragen hoeveel kinderen ze willen hebben,
doch ook wanneer ze deze zullen hebben. Anders gezegd, naarmate
het overleg een grotere rol speelt, is de waarscHjnhjkheid groter, dat
„spacing" als element in het systeem van geboortebeperking zal optreden. Geboortebeperking, waarbij weinig of geen „spacing" optreedt en, waarbij dus, zoals bij de Oldambster landarbeiders, een
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kortere of langere periode van in feite onbelemmerde voortplanting
aan een abrupt afbreken van de voortplanting voorafgaat, zal men
dan vermoedelijk ook moeten beschouwen als een „primitievere"
vorm van geboortebeperking. Men zal ze in de eerste plaats vinden
bij die groepen, waar de moderne, rationalistische geestesgesteldheid
het minst ver is doorgedrongen en waar men daarom nog de meeste
moeite heeft de menselijke voortplanting onder de controle van
verstandelijke overwegingen te brengen. In het algemeen zal dit
type van geboortebeperking zich vermoedelijk het meest voordoen
in de onderste lagen van onze samenleving, terwijl het niet onwaarschijnlijk lijkt, dat men het op het platteland eerder zal aantreffen,
dan in de stad. Wat het laatste betreft, valt overigens op te merken,
dat uit de resultaten van het bekende onderzoek te Indianapolis valt
af te leiden, dat zelfs in deze Amerikaanse stad de laatste resten van
het verschil in dit opzicht tussen de hogere en lagere groepen in de
samenleving nog niet zijn verdwenen. Het bleek n.L, dat het percentage echtparen, dat pas na de eerste zwangerschap anti-conceptionele
middelen of methoden toepaste, bij de lagere inkomensgroep merkbaar hoger was, dan bij de hogere inkomensgroep 19.
Het is na het voorgaande begrijpelijk, dat ons cijfermateriaal in de
richting wijst van een sterkere neiging tot „spacing" bij de boeren,
dan bij de landarbeiders, terwijl de iets duidelijker tendentie in deze
richting bij de orthodoxe landarbeiders, in vergelijking met hun
onkerkelijke en vrijzinnige beroepsgenoten, weer wijst op de wat
sterkere „verburgerlijking" en de enigszins hogere sociale status van
deze groep. Dat aan de andere kant de Gereformeerden weer meer
naar de „primitievere" methode neigen, is eveneens in overeenstemming met het hiervoor reeds besprokene.
Dat deze „primitieve" methode een vergaande geboortebeperking
niet onmogelijk maakt, toont het voorbeeld van de Oldambtster
arbeiders duidelijk. Velen zijn blijkbaar reeds in hetzelfde stadium
geraakt als een deel van de hiervoor genoemde lagere inkomensgroep
in Indianapolis; ook zij beginnen na de eerste zwangerschap met het
toepassen van anti-conceptionele methoden en blijven dit doen. Hierbij zij nog opgemerkt, dat nu de landarbeiders eenmaal de geboortebeperking als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen, het niet verwonderlijk is, dat zij tenslotte er toe neigen, niet twee, maar één
kind als norm te aanvaarden. Een trots op eigen geslacht heeft de
landarbeider nog niet kunnen ontwikkelen en de voortzetting van
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dit geslacht vormt op zichzelf voor hem vermoedelijk geen probleem.
"Wél wegen voor hem echter de verzekerdheid van een redehjk bestaan en de mogehjkheid om zijn kind een opvoeding te geven, die het
een ander bestaan dan dat van landarbeider mogelijk zal maken, zwaar.
Het ligt dus haast wel voor de hand, dat hij, gezien de éénmaal aanvaarde
opvatting aangaande de wenselijkheid van geboortebeperking, door
het zoveel mogelijk beperken van zijn gezin, deze verlangens zal
trachten te realiseren. Eerder kan men zich er misschien over verbazen,
dat het gezin zonder kinderen feitehjk in het geheel niet voorkomt.
Wat tenslotte de middenstanders betreft, ook zij dragen in hun
patroon van huwehjk en voortplanting de kentekenen van wat zij
zijn: een groep, die in het Oldambt sociaal en economisch in de verdrukking leeft. Economisch, omdat het sinds tientallen jaren vrijwel
stagneren van de bevolkingsgroei in dit gebied een verruiming van
de klantenkring onmogelijk maakt, terwijl de verdergaande industrialisatie steeds meer onderdelen van de vroegere werkzaamheid van
de ambachtsman naar de fabriek doet verschuiven, en de winkelier,
als gevolg van de ontwikkeling van het moderne verkeer, steeds meer
kopers naar de centrumplaatsen ziet trekken. Sociaal, omdat in de
grote ruimte tussen boeren en arbeiders voor hen geen bevredigende
plaats is te vinden. De boeren liggen ver boven hen in de sociale
hiërarchie, de landarbeiders voelen zij beneden zich en met geen van
beide groepen hebben zij meestal persoonlijke contacten van betekenis.
Hun eigen aantal is te gering en bovendien is de samenstelling van de
groep te heterogeen, om in eigen milieu een intensief sociaal leven
mogehjk te maken. Velen van hen beseffen hun maatschappelijke afhankelijkheid van de boeren en voelen deze als een druk.
Het duurt in het algemeen vrij lang voor de middenstander
technisch en financieel in staat is zelfstandig een bedrijf te beginnen
en dat zijn huwelijksleeftijd hoger ligt dan b.v. die van de landarbeider, ligt voor de hand. Dat echter in het Oldambt vele middenstanders bijzonder lang moeten wachten, voor ze een eigen gezin
kunnen stichten, is zeker ook mede een gevolg van de geringe mogelijkheden, die hier voor de ontwikkeling van de nnddenstand worden
geboden. Wachten tot vader bereid is om met de zaak op te houden,
is in vele gevallen voor de middenstanderszoon de enige kans om
zelfstandig te kunnen beginnen.
Dat de middenstander, toen hij eenmaal de geboortebeperking
geestelijk had aanvaard, naar een klein gezin streefde, viel onder deze
Gedenkboek Fahrenfort
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omstandigheden nauwelijks anders te verwachten. Dat een aantal van
hen aan het kinderloze gezin de voorkeur geeft, is echter wel een triest
symptoom van het geringe perspectief, dat vele Oldambtster middenstanders in hun leven zien.
Kan de sociale positie, waarin de verschillende samenstellende
groepen van de Oldambtster bevolking verkeerden, grotendeels begrijpelijk maken, waarom bij al deze groepen een streven naar beperking van het kindertal ontstond, deze beperking zou vermoedelijk
nooit een zo grote omvang hebben aangenomen — het Oldambt
vormt thans met de Groninger Veenkoloniën het grootste aaneengesloten plattelandsgebied in Nederland met geboortecijfers lager dan
20 (zie fig. 3) — wanneer niet het grootste gedeelte van de bevolking
tot de onkerkelijken en vrijzinnigen zou hebben behoord. Slechts
relatief weinigen in het Oldambt werden door hun religieuze opvattingen in de beperking van het kindertal geremd en deze laatsten
— met name de Gereformeerden — hebben zich vermoedelijk
aan de invloed van hun omgeving moeilijk kunnen onttrekken.
Natuurhjk zijn ook deze kerkelijk-religieuze verhoudingen niet uit
de lucht komen vallen. Het zou ons echter te ver voeren, hier de
achtergrond van de bestaande situatie te schetsen. Elders heb ik getracht duidelijk te maken, hoe in de 19de eeuw en gedeeltelijk zelfs
reeds in de 18de eeuw, de grondslag voor de huidige verhoudingen
in dit opzicht werd gelegd; naar deze uiteenzetting moge hier
worden verwezen20.
6. Toekomst
De bevolkingsontwikkeling in het Oldambt is thans, uit demografisch en sociaal-economisch oogpunt gezien, tot een critisch punt
genaderd. Wat de boeren betreft, geleidelijk verdwijnt de generatie,
die werd geboren vóór het stabilisatiepunt in de ontwikkeling van
de geboortebeperking ± 1910 werd bereikt, van de boerderijen en
de relatief kleine jaargroepen, die sindsdien werden geboren, moeten
ze nu bevolken. Ogenschijnlijk is dit zeer wel mogelijk; gemiddeld
werd immers méér dan één zoon per boerengezin geboren. In feite
ligt het echter anders. Om allerlei redenen is er steeds een aantal
boerenzoons, dat geen boer wordt en in de praktijk blijkt nu dan
ook reeds, dat het aantal jonge boeren, afkomstig uit Oldambtster
boerengezinnen, niet voldoende is om de boerderijen te bezetten.
Een door TONKENS 21 ingesteld onderzoek op 146 bedrijven liet zien,
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dat op 20 geen opvolger aanwezig was, terwijl op 13 bedrijven (alleen
dochters) de opvolging twijfelachtig was. Hier stonden slechts enkele
gevallen tegenover van bedrijven, waar meer dan één zoon boer
wenste te worden. In de laatste jaren valt in het Oldambt dan ook
reeds te constateren, dat boerderijen overgaan in handen van boeren
van elders, o.a. van katholieke boeren uit Zeeland. Hoewel hierbij
misschien ook andere oorzaken een rol spelen, is de wezenlijke achtergrond van dit verschijnsel gebrek aan opvolgers in het Oldambt zelf.
Als in de toekomst het aantal kinderen per boerengezin in het Oldambt niet stijgt, is dan ook te verwachten, dat in de loop der jaren
een geleidelijke verdringing van de oude Oldambtster boerengeslachten door boeren uit andere delen van het land plaats zal vinden.
Duidelijke aanwijzingen, dat een dergelijke stijging zal plaats vinden
zijn er tot nu toe niet.
Wat de landarbeiders betreft, teert men thans nog grotendeels op
jaargroepen, die werden geboren in de tijd, dat de huwelijksvruchtbaarheid nog aanzienlijk hoger was dan thans. Bij het onderzoek naar
de landarbeiders in Nederland door het Landbouw-Economisch Instituut ingesteld, werden ook enige gemeenten in het Oldambt betrokken en het bleek, dat de landarbeidersgroep als geheel op het
ogenblik een netto vervangingsfactor van juist 1, vertoont22. De
cijfers, die de jongste huwelijks-jaargangen, in het bijzonder die van
de onkerkehjken en vrijzinnigen, laten zien, doen echter vermoeden,
dat de netto-vervangingsfactor nog verder zal dalen en na enige tijd
de natuurlijke bevolkingsontwikkeling van de Oldambtster landarbeiders negatief zal worden. Wanneer nu alle landarbeiderszoons
weer landarbeider werden, zou dit nog niet onmiddellijk grote problemen opwerpen. In werkelijkheid echter is bij de landarbeiderszoons
de neiging om het agrarische beroep vaarwel te zeggen nog veel
sterker, dan bij de boerenzoons. Volgens het onderzoek van het L.E.I.
vindt in de zeekleigebieden gemiddeld ongeveer de helft van de
landarbeiderszoons een beroep buiten de landbouw, doch dit percentage neemt toe, naarmate de gezinnen kleiner worden, mede,
omdat dan de mogelijkheid om de kinderen een voortgezette opleiding te geven, groter wordt. Zo zijn van de zoons van landarbeiders met 1 kind in de zeekleigebieden gemiddeld slechts 34 %
in de landbouw werkzaam23.
Het ligt dus wel voor de hand, dat onder deze omstandigheden in
de toekomst in het Oldambt een snelle daling van het aantal land-
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arbeiders is te verwachten. Het L.E.I. verwacht in de komende 15 jaar
reeds een daling met ongeveer 30 % 2* en nadien zal, onder gelijkblijvende omstandigheden, de daling zich vermoedelijk in. een versneld tempo voortzetten. Aanvulling van de landarbeidersstand uit
andere beroepsgroepen is hier nauwelijks te verwachten en aangezien
ook het aantal landarbeiders in Nederland als geheel vermoedelijk
zal dalen, kan ook niet op belangrijke toevloeiing van elders worden
gerekend. Hoewel schommelingen in de economische conjunctuur,
althans tijdelijk, een zekere verandering in de situatie kunnen brengen,
lijkt de toekomst voor de arbeidsvoorziening in het Oldambt somber.
Reeds thans ondervinden de boeren in toenemende mate moeilijkheden bij het aantrekken van jong personeel.
Dat de huidige middenstanders in de toekomst niet meer volledig
door hun zoons kunnen worden vervangen, is wel zonder meer
duidelijk. Een zekere inkrimping van het aantal middenstanders is
echter zeker zonder bezwaar mogelijk, terwijl bovendien een aanvulling uit andere beroepsgroepen — landarbeiders — en toevloeüng
van elders in dit geval eerder is te verwachten. Dat ia bepaalde branches — b.v. in het smidsbedrijf— tekorten zullen optreden, is echter
geenszins onmogelijk.
Al met al moet men verwachten, dat het Oldambt in de naaste
toekomst krijgt te worstelen met het probleem van een onderbevolking, een vraagstuk, dat men in Nederland in het algemeen nog
nauwelijks enige realiteit toekent, doch dat hier, en trouwens ook
in verschillende andere gebieden, dichter bij ligt dan velen misschien
geneigd zijn aan te nemen.
Tot zo ver dit verslag van ons onderzoek. Het wil me voorkomen,
dat dit onderzoek in het Oldambt laat zien, dat gedetailleerde studie
van de demografische ontwikkeling in bepaalde uitgezochte gebieden,
in belangrijke mate kan bijdragen tot de kennis van de bevolkingsverschijnselen in ons land. In het bijzonder ons inzicht in de historische
ontwikkeling van de huwelijksvruchtbaarheid kan langs deze weg
worden vergroot. Naar ik meen is het dan ook gewenst, het onderzoek
in deze richting voort te zetten. Het verdient de voorkeur hiermee
niet te lang te wachten, daar het steeds moeilijker zal worden de
sociale positie en de godsdienstige opvattingen van de aan het eind
van de vorige eeuw gehuwden nauwkeurig te bepalen. Juist de jaargangen uit deze periode zijn voor de kennis van het proces van de
beperking van de huwelijksvruchtbaarheid van de grootste betekenis.

352

E. W.

Hofstee

1. Zie: T. VAN DEN BBINK, Eerste resultaten van een statistische analyse van de loop
der geboortecijfers in Nederland, Publicatie no. 2 van de Commissie voor het Geboorteonderzoek van het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse
Volk, 1949.
2. Zie over het onderzoek naar de huwelijksvruchtbaarheid bij de volkstellingen
van 1930 en 1947: 12de Volkstelling annex "Woningtelling, 31 Mei 1947, Serie A.
Rijks- en provinciale cijfers, Deel 4. Statistiek der bestaande huwelijken en van de
vruchtbaarheid van deze huwelijken, 1951.
3. Huwelijks- en vruchtbaarheidsstatistiek Volkstelling 1947, blz. 102.
4. Huwelijks- en vruchtbaarheidsstatistiek Volkstelling 1947, blz. 10.
5. Huwelijks- en vruchtbaarheidsstatistiek Volkstelling 1947, blz. 127—129.
6. Huwelijks- en vruchtbaarheidsstatistiek Volkstelling 1947, blz. 17.
6a. Na het ter perse gaan van deze bijdrage herinnerde de heer T. VAN DBN BBINK,
Hoofd van de Afdeling Algemene Tellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek mij er aan, dat deze gegevens per provincie weliswaar in de publicatie A 4 van
de Volkstelling 1947 niet zijn afgedrukt, doch wel op het Centraal Bureau voor de
Statistiek ter beschikking zijn.
7. Huwelijks- en vruchtbaarheidsstatistiek Volkstelling 1947, blz. 114.
8. Huwelijks- en vruchtbaarheidsstatistiek Volkstelling 1947, blz. 38.
9. Bij de berekening van de vruchtbaarheidscijfers naar huwelijksleeftijd en huwelijksduur werd als volgt te werk gegaan. Van alle vrouwen, die in een bepaalde leeftijdsperiode gedurende een bepaald tienjaarlijks tijdvak van huwelijkssluiting zijn gehuwd, werd nagegaan, hoeveel vruchtbare huwelijksjaren zij in deze periode hebben
doorgebracht. De op 16-jarige leeftijd gehuwden brachten b.v. gemiddeld 3 \ huwelijksjaren door in de leeftijdsperiode 15 t/m 19 en bij de berekeningen van de vruchtbaarheid van de voor hun twintigste levensjaar gehuwden, in de leeftijdsperiode
15—19 jaar, werden deze 3 \ jaren in rekening gebracht. Het totaal aantal gedurende
deze leeftijdsperiode geboren kinderen, gedeeld door het totaal aantal huwelijksjaren
van de betreffende vrouwen in deze leeftijdsperiode, maal 1000 leverde het vruchtbaarheidscijfer. Deze methode van berekening van de vruchtbaarheidscijfers voor
leeftijdsgroepen van 5 jaar per periode van huwelijkssluiting van 10 jaar kan leiden
tot een zekere flattering van het vruchtbaarheidscijfer, wanneer nog niet alle vrouwen,
die in de berekening van de vruchtbaarheid gedurende een bepaalde vijfjaarlijkse
leeftijdsperiode worden betrokken, alle 5 huwelijksjaren in deze periode geheel
hebben doorlopen. Zo kunnen onder de gehuwden op een leeftijd van 15—19 jaar
in de periode van huwelijkssluiting van 1920—1930, vrouwen zijn, die in 1920 op
19-jarige leeftijd zijn getrouwd en dus in 1950 hun vruchtbare periode reeds geheel
achter de rug hebben, doch ook vrouwen, die in 1929 op 15-jarige leeftijd zijn getrouwd en die dus in 1950 nog bijna 10 jaar vóór hun 45ste tegoed hebben. Er zullen
dus in 1950 onder de tussen 1920 en 1929 getrouwde vrouwen in de leeftijdsgroepen
van de 35—39-jarigen en de 40—44-jarigen een aantal vrouwen zijn, die nog maar
een deel van hun vruchtbare jaren in deze leeftijdsperiode hebben afgesloten. Gezien
de afnemende vruchtbaarheid bij stijgende leeftijd, zullen deze vrouwen over de
jaren, die zij in deze leeftijdsperiode nebben doorgebracht, een hogere gemiddelde
vruchtbaarheid vertonen, dan de vrouwen, die deze leeftijdsperiode reeds geheel
hebben voltooid — onder overigens dezelfde omstandigheden — over deze gehele
periode hebben bereikt. Het gemiddelde voor aËe, in de berekening betrokken
vrouwen over de betreffende periode zal daardoor iets te hoog komen te liggen.
In tabel 9 en 10 zijn de cijfers, die om deze reden hoger zijn geworden, dan met de
feitelijke vruchtbaarheid overeenkomt, cursief gedrukt. Voor de latere huwelijksjaren zijn, zoals blijkt uit een vergelijking met de cijfers volgens een andere — minder
juiste — methode van berekening, die te hoge uitkomsten geeft, de verschillen niet

De ontwikkeling

van de huwelijksvruchtbaarheid,

enz.

353

erg groot. Voor de jonge huwelijksjaren zijn de verschillen echter belangrijk en daarom
zijn de cijfers voor de periode van huwelijkssluiting 1940—1949, die alle aan dit euvel
lijden, weggelaten.
10. Dr. CAI DELF WITT, Probleme der Fruchtbarkeitsstatistik, 1954, blz. 62. O p -

gemerkt moge nog worden, dat uit de hier niet gepubliceerde gegevens betreffende
de orthodox Ned. Hervormde en gereformeerde landarbeiders, aan het einde van
de 19de eeuw, dezelfde tendentie tot omkering van de normale verhoudingen, wat
de vruchtbaarheid van de beneden de twintigjarige leeftijd huwende en de later
huwenden betreft, blijkt. Hoewel de gegevens voor deze beide groepen op zichzelf,
gezien de geringe aantallen gezinnen, waarop ze betrekking hebben, niet voldoende
bewijskracht hebben, bevestigen ze de conclusies aangaande de verschillen in de ontwikkeling van de huwelijksvruchtbaarheid tussen de verschillende huwelijksleeftijdsgroepen in de landarbeiderswereld, die uit de gegevens betreffende de onkerkelijke
en vrijzinnige arbeiders werden getrokken.
11. E. W . HOFSTBB, Regionale verscheidenheid in de ontwikkeling van het aantal
geboorten in Nederland in de 2de helft van de 19de eeuw, Akademiedagen deel VII,
195412. HOFSTBB, Regionale verscheidenheid in de ontwikkeling van het aantal geboorten.
Zie ook G. MACKBNKOTH, Bevölkerungslehre, 1953.

13. E. W . HOFSTBB, Het Oldambt, deel I, Vormende Krachten, 2de druk, 1938,
blz. 217.
14. HOFSTBB, Oldambt, vooral hoofdstuk C. III.
15. HOFSTEE, Oldambt, blz. 230.

16. J. HAVEMAN, De ongeschoolde arbeider, Diss. Groningen, 1952.
17. JAC. A. A. VAN DOORN, De Proletarische Achterhoede, 195418. A. MARIS, M. A. J. VISSER en R. RIJNEVELD, De landarbeiders in Nederland,

z.j. bijlage 20.
19. Social en Psychological Factors Affecting Fertility, Part XX, The Use, Effectiveness and Acceptability of Methods of Fertility Control, by CHARLBS F. WESTOFF,
LEE F. HERRBRA and P. K. WHELPTON, The Millbank Memorial Quarterly, July,
1953. Vol. XXXI, blz. 894— 896.
20. HOFSTEE, Oldambt, hoofdstuk C. IV.
21. E. TONKENS, Een aantal vragen rond de vestiging van landbouwers van elders
in het Oldambt, 1953 (scriptie Afdeling Sociologie en Sociografie, L.H.S., "Wageningen).
22. MARIS, VISSBR en RIJNBVELD, Landarbeiders, bijlage 21a.
23. MARIS, VISSER en RIJNEVELD, Landarbeiders, blz. 65.
24. MARIS, VISSBR en RIJNEVELD, Landarbeiders, blz. 75.

