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We leven als Nederlanders gemiddeld langer en gezon- 
der dan ooit tevoren. Daar hebben we met zijn allen hard 
aan gewerkt en daar mogen we best trots op zijn.  
Door te blijven investeren in een goede gezondheidszorg 
en door een gezondere leefstijl kan de groei in levens- 
verwachting nog doorgaan, zeker als we ook de gezond- 
heidsverschillen tussen diverse groepen kunnen terug-
dringen. Langer leven betekent dat het aantal ouderen 
in de bevolking zowel in absolute als relatieve zin toe-
neemt. Op deze vergrijzing moet een samenleving zich 
natuurlijk instellen en dat besef leeft tegenwoordig 
steeds sterker. Er gaat bijna geen week voorbij of er 
wordt over de problemen dan wel de uitdagingen van 
de vergrijzing gesproken in de politiek en de media. De 
pensioenvoorziening springt daarbij het meest in het  
oog. Worden onze pensioenen onbetaalbaar? Hoe maken  
we ons pensioenstelsel ‘vergrijzingsvast’. Zijn er ook in 
de toekomst wel voldoende werkenden om de premies 
op te brengen? Hoe krijgen we meer mensen aan de  
slag op de arbeidsmarkt? Moeten we niet langer door-
werken en hoe realiseren we dat? Maar ook de kosten 
van de zorgvoorziening moeten we in de gaten houden; 
we worden dan wel steeds gezonder, maar toch neemt 
het beroep op zorgvoorzieningen toe naarmate er meer 
ouderen komen. Hoe kunnen we hier de kwaliteit van 
de (gezondheids) zorg op peil houden en wat betekent 
dit voor manier waarop de verschillende generaties met 
elkaar omgaan? De lijst ‘uitdagingen’ van de vergrijzing 
kan eenvoudig worden aangevuld.

Het is goed om te beseffen dat de vergrijzing maar 
één onderdeel is van veranderingen in onze bevolking. 
De demografische ontwikkeling bevat nog veel meer 
uitdagends. Worden er wel genoeg kinderen geboren 

Voorwoord
in Nederland en kunnen we de vergrijzing niet stoppen 
door er voor te zorgen dat de gezinnen weer wat groter 
worden? Willen we dat echt, en zo ja, hoe zou dat dan 
moeten? Maar als we ook meer moeten werken, hoe 
zit het dan met de balans tussen gezin en werk, en hoe 
verdelen we de taken een beetje netjes tussen mannen 
en vrouwen? Door de internationale migratie wordt onze  
bevolking steeds diverser. Hoe moeten we daar mee 
omgaan en wat betekent dit voor integratie? We zijn ook  
nog steeds een van de dichtstbevolkte landen ter wereld 
en de bevolking van ons land groeit nog door. Nederland 
wordt in het totaal dus steeds voller, tegelijkertijd komen  
er ook steeds meer regio’s waar de bevolking in omvang 
krimpt. Van groei, naar krimp, dat is een hele omslag en  
hoe gaan we daar dan mee om? Wat betekent bevolkings- 
groei of het stoppen ervan voor economie, milieu, welzijn?

Demografische ontwikkelingen leveren, kortom, meer 
dan voldoende stof voor discussies over een groot 
aantal onderwerpen. Maar weten we wel genoeg over 
onze bevolking? Dit was de aanleiding voor de redactie 
om dit cahier ‘Over Bevolking’ te maken. Deskundigen 
van diverse pluimage bieden in dit cahier een rijk 
scala aan feiten en ontwikkelingen die uitnodigen tot 
nadenken en een discussie ‘over bevolking’ kunnen 
stimuleren.

Alexander Pechtold *

*Alexander Pechtold is spreker op het congres Over Bevolking van 
het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres (NNGC), 
waar dit cahier ten doop wordt gehouden.



In dit cahier ‘Over Bevolking’ zetten 

deskundigen van diverse pluimage uiteen 

hoe de Nederlandse bevolking en de 

wereldbevolking de afgelopen eeuwen 

zijn veranderd. Ze besteden aandacht 

aan de oorzaken daarvan, maar ook aan 

de gevolgen. Er worden vergelijkingen 

gemaakt met de situatie in andere landen 

en ook met de gebeurtenissen in het 

dierenrijk. Diverse toekomstscenario’s 

passeren de revue en de gevolgen van 

ontgroening, vergrijzing, migratie, leefstijl 

en het krimpen en groeien van de 

bevolking worden besproken.
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M.H. (Maarten) Evenblij is freelance 
wetenschapsjournalist en eindredacteur 
van dit cahier ‘Over Bevolking’ van Bio-
Wetenschappen en Maatschappij

Nederland is vol! Ruim zestien miljoen zielen wonen er binnen onze landsgrenzen. Er 
is bijna geen plek meer waar het stil is. Overal hoor je het geluid van auto’s, vliegtuigen 
of mensen. Files zijn allang niet meer uniek voor de Randstad, tot in de verste uithoeken 
van het land word je er tegenwoordig mee geconfronteerd. Het is nog niet zo dat we 
elkaar, zoals in het beroemde rattenexperiment uit de jaren vijftig,naar de strot vliegen, 
maar onze lontjes zijn wel erg kort geworden. Daarnaast doen we met ons allen en 
door onze rijke leefstijl wel een erg groot beroep op de ecologische hulpbronnen van 
Moeder Aarde. We slurpen bakken energie en water naar binnen, verstouwen enorme 
hoeveelheden voedsel en luxeproducten en tegelijkertijd vergiftigen we land, zee en 
lucht en tasten we de biodiversiteit op grote schaal aan. Kortom, we zijn niet alleen met 
te velen, onze ecologische voetafdruk is ook niet meer menselijk, maar lijkt wel op die 
van een prehistorisch monster, zo laat dit cahier zien.
En buiten Nederland is het al niet veel beter. Veel van de inwoners van onze industriële 
collegalanden doen het nog slechter dan wij als het gaat om de grootte van die ecolo-
gische voetafdruk. En in de armste landen van de wereld ontbreekt elke mogelijkheid 
om op welke manier dan ook rekening te houden met de ecologie. Daar geldt alleen 
de noodzaak tot overleven. Voedsel en (schoon) water zijn er schaars, hygiëne en 
gezondheidszorg ontbreken, krijgsheren en hun legers trekken moordend rond. Men 
leeft er met z’n allen op de rand van de afgrond en er komen er alleen maar meer bij. 
Dertien miljard ogen kijken vandaag de dag de wereld in, waarvan meer dan de helft 
slechts troosteloosheid aanschouwen. En die zeseneenhalf miljard paar ogen zullen er 
binnen vier decennia negen zijn en uiteindelijk tien. Tenminste, als we geluk hebben en 
het middenscenario voor de bevolkingsgroei zich ontrolt in plaats van het hoge scenario, 
waarbij de uitkomst 25 miljard wereldburgers in 2050 is.

Technologieoptimisten
Geen denken aan dat die vijfentwintig miljard, zelfs niet die tien miljard, mensen er 
een levensstijl op na kunnen houden, zoals deze nu in Nederland gebruikelijk is. Dat is 
zelfs fysiek onmogelijk. Zoveel hulpbronnen zijn er niet. Door onze leefstijl hebben we 
per persoon 4,4 hectare areaal nodig om te kunnen leven (de gemiddelde Amerikaan 
zelfs 9,6 hectare). Voor tien miljard mensen zouden dan 44 miljard hectaren biologisch 
actief aardoppervlak nodig zijn, er is slechts twaalf miljard hectare. De wal zal dan ook 
het schip keren. Hongersnoden en ziekten, stammenconflicten en oorlogen om voedsel, 
water, energie en ruimte zullen de bevolking decimeren tot er een nieuw evenwicht is 
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gevonden tussen aantallen mensen en mondiale hulpbronnen. Dit is de, naar de acht-
tiende eeuwse demograaf Thomas Malthus genoemde, Malthusiaanse catastrofe.
Tenzij, zeggen de technologieoptimisten, we innovaties doen die voldoende energie uit 
wind en lucht halen, drinkwater uit zee bereiden, de opbrengsten van voedingsgewassen 
drastisch verhogen en nieuwe bronnen van eiwitten aanboren, zodat minder landbouw-
areaal nodig is. Dat laatste kan, verzekeren landbouwdeskundigen, want het maximum 
aan opbrengst in de landbouw is nog lang niet bereikt. Door een betere technologie en 
de ingebruikname van meer land dat nu nog niet te exploiteren is, zou er tegen 2050 
wereldwijd genoeg voedsel kunnen worden geproduceerd om zestien tot vierentwintig 
miljard mensen te eten te geven. Dat is in elk geval meer dan genoeg voor de tien 
miljard monden die tegen die tijd gevoed moeten worden.
De wereld is dus niet vol! Er kan gerust meer bij. En we hoeven ook niet zo bang te 
zijn dat we veranderen in de agressieve ratten die op een kluitje werden gezet in het 
experiment waarbij de bevolkingsdruk steeds verder werd opgevoerd. Er zijn immers 
genoeg experimenten waaruit heel andere resultaten komen. Waaruit blijkt dat dieren  
en mensen wel degelijk dicht opeen gepakt kunnen leven zonder dat ze elkaar de keel  
afbijten. Het is een kwestie van regels en je plaats kennen in het opeengepakte samen-
spel van individuen, zo constateert etholoog Van Hooff in dit cahier. Hoe minder we 
ons aan die regels weten te conformeren en ons gedrag aan te passen, hoe sneller de 
wereld vol is. Urgent daarbij lijkt het omlaag brengen van het hoge consumptieniveau. 
Vooralsnog echter, lijken de technieken die energie- en waterconsumptie kunnen 
verminderen en de uitstoot van afval en het gebruik van landbouwareaal kunnen 
reduceren niet op tijd onder de bevolking te kunnen worden verbreid.

Nederland is niet vol
Ook Nederland blijkt nog helemaal niet vol te zijn. Er is juist tekort en dat zal de komen-
de eeuw toenemen. De cijfers laten namelijk zien dat de bevolkingsgroei in Nederland 
stagneert. De achttien miljoen inwoners zullen we misschien nog net halen in 2050, 
maar dan is het afgelopen. Daarna treedt een periode in van vermindering – een krimp – 
van de Nederlandse bevolking. Hiep, hiep, hoera! Maar niet te vroeg gejuicht. 
Nederland zal ondanks die aanvankelijke groei (en de latere krimp) gaan kampen met 
tekorten. Vooral in arbeidskracht. Door de veranderende samenstelling van de bevolking, 
die inzette vlak na de Tweede Wereldoorlog met de komst van de baby boomers, ontstaat 
in Nederland schaarste aan arbeidskracht. Nederland ontgroent en vergrijst, vergrijst 
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zelfs dubbel, wordt in dit cahier uitgelegd. Vrouwen stellen steeds vaker het krijgen van 
kinderen uit. Na Italië en Spanje is de Nederlandse vrouw in Europa relatief het oudst als 
ze haar eerste kind krijgt. Soms komt van uitstel afstel en alles bij elkaar betekent dit dat 
er relatief minder jongeren in de bevolking zijn. De kinderen van de baby boomers zijn 
nu weliswaar toe aan kinderen, maar dan duurt het nog vijftien tot twintig jaar voor hun 
kinderen zich aanbieden op de arbeidsmarkt.
Intussen naderen de baby boomers de pensioengerechtigde leeftijd en trekken ze zich 
langzaam maar zeker terug uit het arbeidsproces. Deze vergrijzing zal zich voortzetten 
in 2040 als de kinderen van de baby boomers met pensioen gaan. En wie moeten de 
lasten voor al deze gepensioneerden opbrengen? Precies, de arbeidsgeneratie tussen 
de 15 en 65 jaar die juist minder groot in omvang is doordat de baby boomers meer 
‘Baas in eigen buik’ waren en minder kinderen op de wereld hebben gezet. Dat er nog 
eens een dubbele vergrijzing ontstaat, komt doordat de hele oudjes langer blijven leven 
dan vroeger en ook om zorg vragen. De schaarste aan arbeidskrachten, die nu al wordt 
gevoeld in diverse bedrijfstakken, zal dus toenemen in Nederland.
Dat zal de arbeidsmigratie op gang brengen. Aanvankelijk waarschijnlijk vooral uit het  
voormalige Oostblok. Na de Turken en Marokkanen kwamen de Polen en nu zijn de 
Roemenen aan de beurt. Deze laatste groepen werden eerst ingezet als goedkope 
landarbeiders, steeds meer komen ze terecht in de bouw en de technische beroepen. 
Ook aan de universiteiten doen de colleges van bestuur hun best om briljant talent 
vanuit het buitenland aan te trekken. Op dit moment overtreft de immigratie naar 
Nederland de emigratie vanuit Nederland, maar ondanks dat zal de groei van de bevol-
king stagneren, is de voorspelling. En het is onwaarschijnlijk dat de immigratie de ont-
groening en vergrijzing zal kunnen tegenhouden. Want wie zegt dat de immigranten na 
gedane arbeid weer vertrekken? De ervaringen met de ‘gastarbeiders’ uit de vorige eeuw, 
van wie men dacht dat ze ook slechts tijdelijk in Nederland zouden zijn, leert dat dit 
een naïeve gedachte is. Ook de meeste arbeidsmigranten zullen uiteindelijk hier blijven 
hangen en hun steentje bijdragen aan de groep ouderen en meer afhankelijken  
in Nederland.

Bevolking als mammoettanker
Zowel krimpen als groeien van de bevolking brengt zorgen met zich mee. Ook al zijn 
het tijdelijke zorgen. Het schrikbeeld van ‘Nederland bejaardenland’, vanwege de 
ongunstige verhouding tussen de hoeveelheid mensen die werken en die afhankelijk 
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zijn, is vooral een tijdelijk verschijnsel. De grijze golf zal halverwege deze eeuw voor 
een belangrijk deel zijn weggeëbd. Ook het stimuleren van kinderloosheid of minder 
kinderen zal een tijdelijke, maar wel langdurige, ‘ontgroende’ golf geven, waarna de 
bevolkingsopbouw zich weer herstelt. Het sleutelen aan de bevolkingssamenstelling, 
bijvoorbeeld door minder kinderen geboren te laten worden, heeft pas effect na vele 
decennia. De bevolking is als een mammoettanker die al bij Calais moet worden bij-
gestuurd om uiteindelijk in Rotterdam te kunnen aanmeren, wordt elders in dit cahier 
gesteld. Doordat mensen steeds langer leven is de traagheid van de mammoettanker 
– de bevolkingsopbouw – alleen maar verder toegenomen. In elk geval in de rijke 
geïndustrialiseerde wereld, waar de gemiddelde levensverwachting bij geboorte in 
anderhalve eeuw toenam van veertig tot tachtig jaar. Het duurt dus tachtig jaar voordat 
het effect van een piek of dal in geboorten is uitgewerkt. Anderhalve eeuw geleden 
was dat veertig jaar, waardoor de bevolking veel dynamischer was. De vraag is of de 
demografische mammoettanker inmiddels niet zo traag is geworden dat we het sturen 
ervan maar aan de weergoden moeten overlaten. Slechts een beetje bijsturen door het 
bevorderen of remmen van immigratie en emigratie lijkt nog te zijn weggelegd voor 
degenen die aan het roer staan.
Waarop de kapiteins van de mammoettanker echter wel veel invloed kunnen uitoefenen, 
is het gedrag van hun schip. Ofwel de leefstijl van de bevolking. Aanzienlijke en groot- 
schalige verandering van leefstijl onder de rijke bevolking heeft een enorm en direct 
effect. De gevolgen zijn dikwijls relatief snel merkbaar, in elk geval sneller dan het 
manipuleren van de bevolkingssamenstelling. Maar wie op substantiële schaal de 
gewoonten van een voedsel- en energieverslindende bevolking wil veranderen, moet 
van goede huize komen, want het gedrag van mensen is lastig te veranderen, tenzij 
er drastische maatregelen worden genomen. De belangrijkste vraag is of mensen wel 
rekening willen houden met de rest van de wereld en bereid zijn hun leefstijl aan te 
passen. Misschien alleen als ze zijn doordrongen van het belang dat het stellen van 
‘grenzen aan de groei’ op den duur ook voor henzelf voordelen heeft.

Bevolkingspolitiek en leefstijlverandering
Mensen zullen keuzen moeten maken: gaan we de bevolking verminderen, of gaan we 
onze luxueuze leefstijl aanpakken? Een andere oplossing is er niet. Willen we niet het 
aantal aardlingen decimeren, dan zullen we ons gedrag drastisch moeten veranderen. 
Beide maatregelen doen pijn! Het zijn moeilijke keuzen die in verschillende delen 
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van de wereld anders kunnen uitpakken. In het rijke westen, zoals Nederland, zet het 
terugdringen van de bevolking veel minder zoden aan de dijk dan het veranderen van 
het gedrag van individuen. Maar in de armste landen met grote bevolkingsaantallen en 
een relatief kleine ecologische voetafdruk, ligt de keuze precies omgekeerd. Overigens 
is het wel lastiger het gedrag van een bevolking te veranderen dan het geboortecijfer, het 
aantal kinderen per vrouw, te beïnvloeden. China bijvoorbeeld, voerde zijn één-kind-
politiek in met een pennenstreek, ook al was het strijdig met de individuele mensen-
rechten. Naar schatting heeft die politiek in twee decennia de wereld wel 300 miljoen 
extra mensen bespaard, wordt in dit cahier becijferd.
Geen weldenkend mens echter, zal zo’n aanpak propageren. Dat wil niet zeggen dat 
met voorlichting en het beschikbaar stellen van voorbehoedsmiddelen geen goede 
resultaten kunnen worden geboekt. En met het verhogen van de welvaart. Want uit 
alle bevolkingsstudies blijkt dat bij een toenemende welvaart de ooievaar minder vaak 
langskomt. Bevolkingspolitiek moet dus ook armoedebestrijding inhouden. Waarmee 
we terug zijn bij het eerdere dilemma: dat het product van het aantal mensen en hun 
welvaart de draagkracht van de aarde niet te boven mag gaan. Dat betekent dat, hoe 
we het ook wenden of keren, er gewerkt moet worden aan oplossingen waardoor 
een grotere welvaart toch een minder beslag legt op de ecologische en natuurlijke 
hulpbronnen.
Daarvoor bestaan al diverse oplossingen – soms in de vorm van gedragsverandering, 
zoals de kachel een streepje lager zetten, soms als technologische innovatie, zoals 
slimme energiebesparende technieken, nieuwe duurzame energiebronnen of efficiëntere 
landbouwtechnieken en methoden voor hergebruik van water. Die oplossingen moeten 
dikwijls nog worden verfijnd en op grotere schaal worden toegepast. De introductie 
daarvan in hun samenleving is de taak en verantwoordelijkheid van de overheid en 
bevolking van de rijke landen. Daarmee kunnen ze hun ecologische voetafdruk dras-
tisch reduceren. Tegelijkertijd dienen de gevonden oplossingen te worden aangepast 
aan de situatie in de landen die in ontwikkeling zijn. Daar zullen ze op grote schaal, 
en waarschijnlijk met ontwikkelingshulp, moeten worden geïntroduceerd om tegemoet 
te komen aan de gerechtvaardigde wens van de bevolking tot meer welvaart, iets dat 
ook uit demografisch oogpunt noodzakelijk is. Alleen dan kunnen ‘Malthusiaanse 
catastrofen’ wellicht worden voorkomen.
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De groei van de 

wereldbevolking kent 

pieken en dalen. 

Vanaf de geboorte 

van Christus tot 

in de achttiende 

eeuw groeide de 

wereldbevolking 
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Op naar de tien miljard
Bevolkingsgroei verloopt grillig  Nico van Nimwegen

Het is zeker geen uitgemaakte zaak wie de eerste mensen op aarde waren. Afgezien 
van de diverse religieus bepaalde tijdstippen waarop de mensheid zou zijn ontstaan, 
staat het exacte moment wetenschappelijk geenszins vast. Geregeld werpen nieuwe 
archeologische vondsten weer een ander licht op onze ontstaansgeschiedenis. Toch 
wordt algemeen aangenomen dat de eerste ‘mensachtigen’ zo’n vijf miljoen jaar geleden 
verschenen. De bevolking daarvan groeide aanvankelijk erg langzaam. Zo waren er van 
onze directe voorouder ‘Homo erectus’, een mensensoort die tussen de 400 duizend 
en bijna twee miljoen jaar geleden leefde, waarschijnlijk 1,7 miljoen stuks. Diens veel 
latere opvolger, de huidige ‘Homo sapiens’, ontstond 200 duizend geleden in Afrika 
en verscheen 40 duizend jaar geleden in Europa. Zo’n tienduizend jaar voor Christus 
zouden er ongeveer vier miljoen individuen geweest zijn. Een aantal dat min of meer 
stabiel bleef tot vijfduizend voor Christus.
Naarmate de mens beter gebruik leerde te maken van zijn omgeving groeide de bevol-
king sneller. In de volgende paar millennia verdubbelde de bevolking elke duizend jaar, 
maar al snel verdubbelde de bevolking iedere vijfhonderd jaar. Rond vijfhonderd voor 
Christus passeerde de wereldbevolking de grens van honderd miljoen en aan het begin 
van onze jaartelling telde de wereld naar schatting al een kleine 200 miljoen bewoners. 
In de eeuwen die erop volgden, kwam er echter een einde aan deze eerste groeispurt 
van de mensheid, die zo’n zesduizend jaar had geduurd. Tijdens en na de val van het  
West-Romeinse rijk liep de bevolking van West-Europa sterk terug en raakten hele 
streken zelfs ontvolkt. Braakliggende akkers raakten weer bebost. Dit duurde tot 
ongeveer duizend jaar na Christus. Deze trend laat zien dat de bevolkingsgroei niet 
onbegrensd hoeft door te gaan. Waarschijnlijk had de wereldbevolking haar maximale 
omvang bereikt, gezien de toenmalige bestaansmogelijkheden. Ook door geregeld 
terugkerende epidemieën, zoals de builenpest, werd de bevolkingsgroei in toom 
gehouden. 

Ongekende groei in de twintigste eeuw
De mensheid had er wel 1500 jaar voor nodig om zich opnieuw te verdubbelen en pas  
ver in de achttiende eeuw nam het groeitempo van de wereldbevolking weer toe. Dat  
kwam vooral doordat de hygiëne sterk verbeterde en ook een betere voeding en gezond-
heidszorg de sterfte terugdrongen. Toen de groei, bij zo’n driekwart miljard zielen, een- 
maal weer op gang kwam, was er geen houden meer aan. Al in het begin van de negen-
tiende eeuw werd het eerste miljard bewoners bereikt, terwijl de grens van twee miljard 

Het exacte moment van ontstaan van de 
mensheid staat wetenschappelijk geenszins 
vast

b i o - w e t e n s c h a p p e n  e n  m a a t s c h a p p i j
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na ruim een eeuw, in de jaren dertig van de twintigste eeuw, werd gepasseerd. In die 
twintigste eeuw groeide de bevolking sneller dan ooit tevoren. Het derde miljard werd 
rond 1960 bereikt, na ongeveer dertig jaar, het vierde miljard na veertien jaar (in 1975), 
het volgende na dertien jaar en slechts elf jaar later kon het zesde miljard in de boeken 
worden geschreven. Bij de millenniumwisseling telde de aarde ruim 6,2 miljard mensen 
en het huidige aantal wordt geschat op ruim 6,5 miljard.
Dat is een onvoorstelbaar tempo. Daarbij moet bedacht worden dat de groeisnelheid van 
de wereldbevolking sinds enkele decennia weer afneemt. De laatste verdubbeling tot zes 
miljard wereldburgers duurde 38 jaar en geen 34 zoals die van twee naar vier miljard 
mensen. Omdat de basisbevolking steeds groter is, leidt ook een lager groeicijfer echter 
tot een sterke absolute aanwas van de bevolking.

Het groeitempo neemt verder af
Volgens de meest recente prognoses zal de wereld tegen het midden van onze eeuw ruim 
negen miljard bewoners tellen. Verder vooruit kijken is lastig, omdat de onzekerheid van  
de voorspelling daarbij toeneemt. Er zijn immers veel factoren die het aantal kinderen 
dat wordt geboren en hun levensverwachting kunnen beïnvloeden. Welvaart, voedsel- 
voorziening, technologische ontwikkelingen, gezondheidszorg, oorlogen en klimatolo-
gische omstandigheden bijvoorbeeld, hebben daar invloed op. Prognosemakers lossen 
het probleem van die onzekerheid op door verschillende varianten door te rekenen. 
Ze berekenen wat er gebeurt als de sterfte met een bepaalde waarde toe- of afneemt of 
wat het effect is als vrouwen minder of wellicht juist meer kinderen gaan krijgen. Zo 
proberen ze meer zekerheid te krijgen over de grenzen waartussen hun voorspelling zich 

vraag 1 Waarom nam het tempo van de 
wereldbevolkingsgroei in de afgelopen 
anderhalve eeuw zo snel toe?

figuur 1 Omvang van de wereld-
bevolking 1900 - 2150 volgens 
de bevolkingsprognoses van 1998 
en 2004 (in miljarden bewoners) 
(Verenigde Naties, 2000 en 2005)
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beweegt. Figuur 1 geeft de ontwikkeling van de wereldbevolking tot het jaar 2150.  
Duidelijk is te zien dat er grote onzekerheid in de uitkomsten is. Houden we de (door  
velen als meest waarschijnlijk geachte) ‘middenvariant’ aan, dan zou de wereldbevolking  
net onder de tien miljard blijven. In de ‘lage groei variant’, zou de wereldbevolking aan  
het einde van deze eeuw weer veel kleiner zijn dan nu het geval is en onder de vijf 
miljard uitkomen. Overigens gaan alle varianten, ook de hoge, uit van een stevig door- 
zettende daling van het gemiddeld aantal kinderen dat vrouwen krijgen. Zou dit kindertal  
niet dalen, maar constant blijven op het niveau van eind twintigste eeuw, dan staat de 
wereld een nieuwe, nog veel grotere bevolkingsexplosie te wachten.
De directe oorzaak van de huidige groei van de wereldbevolking en de sterke toename 

ervan in het verleden is dat de sterfte van kinderen en volwassenen is verminderd, terwijl  
dit pas later is of wordt gevolgd door het dalen van het aantal geboorten. Factoren zoals 
economische vooruitgang, onderwijs, technologische ontwikkeling (voedselproductie), 
verbetering van hygiëne en gezondheidszorg hangen nauw samen met de bevolkings- 
groei. In het algemeen kan worden gesteld dat welvaart ertoe leidt dat de levensverwach-
ting van mensen toeneemt en het aantal geboorten vermindert. Dat is de reden dat het 
leeuwendeel van de wereldbevolkingsgroei plaatsvindt in de minst ontwikkelde landen. 
Daar legt die sterke bevolkingstoename een extra druk op hun mogelijkheden voor 
ontwikkeling.

Spectaculaire daling van sterfte oorzaak bevolkingsgroei
Laten we eens wat preciezer kijken naar de motoren van de bevolkingsontwikkeling. 
Vanwege de meest betrouwbare gegevens kan Europa daarbij als voorbeeld dienen. De 
sterfte is een belangrijke bepalende factor van de bevolkingsgroei. Een veel gebruikte 
indicator voor de ontwikkelingen in de sterfte onder de bevolking is de gemiddelde 
levensverwachting. Zelfs in een relatief homogeen gebied zoals de Europese Unie blijkt  
er veel variatie te bestaan in de gemiddelde levensverwachting (zie figuur 2). De heden-
daagse inwoner van de Europese Unie wordt gemiddeld ongeveer 78 jaar oud en in alle 
Europese landen worden vrouwen gemiddeld ouder dan mannen. In de eerste helft van 
de twintigste eeuw werd de stijging van de gemiddelde levensduur vooral veroorzaakt 
door het terugdringen van besmettelijke ziekten en werd de gezondheidswinst vooral 
op jongere leeftijden geboekt: de kindersterfte daalde gestaag. Daardoor verschoof 
gedurende de tweede helft van de vorige eeuw de sterfte naar hogere leeftijden. Zo 
werden in plaats van kinderziekten chronische ziekten onder volwassenen en ouderen 
de belangrijkste doodsoorzaak.
Met een levensverwachting van ruim 77 jaar voor mannen en bijna 82 jaar voor vrouwen 
behoort Nederland in Europa tot de middenmoot. Die kloof in levensverwachting 

De levensverwachting van de Nederlanders 
behoort in Europa tot de middenmoot
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figuur 2 Gemiddelde levensverwachting, 
voor mannen en vrouwen in Europa, 2005
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tussen mannen en vrouwen wordt geleidelijk kleiner, vooral omdat vrouwen steeds onge-
zonder gaan leven en daardoor hun voorsprong verliezen. De laatste decennia groeide 
de levensverwachting van zowel mannen als vrouwen gestaag, jaarlijks met 0,2 jaar. Een 
langer leven betekent echter niet noodzakelijk ook een gezond leven: slechts een deel van 
de gewonnen levensjaren wordt in goede gezondheid doorgebracht. Voor de toekomst 
wordt een verdere stijging van de (gezonde) levensduur verwacht, maar de meningen over 
de maximale levensduur lopen sterk uiteen. De winst in levensjaren moet nu vooral op de 

hogere leeftijden worden geboekt en dat is niet eenvoudig. Medische vooruitgang en 
betere levensomstandigheden kunnen bijdragen aan levenswinst. Maar ongezonde 
leefgewoonten zoals roken, alcoholgebruik, ongezonde voeding en gebrek aan bewe- 
ging kunnen die winst teniet doen. De toenemende levensduur, waardoor een steeds  
grotere groep van de bevolking boven de 65-jaar is, is een van de hoofdoorzaken van  
de veelbesproken vergrijzing.

Spectaculaire daling vruchtbaarheid remt bevolkingsgroei
Het aantal kinderen dat door een bevolking wordt voortgebracht (demografen spreken  
van de vruchtbaarheid) bepaalt natuurlijk in belangrijke mate de bevolkingsgroei. De zeer 
hoge bevolkingsgroei van de twintigste eeuw werd voor een belangrijk deel veroorzaakt 
door de hoge vruchtbaarheid. Maar vooral in het tweede deel van de twintigste eeuw  
daalde de vruchtbaarheid in veel landen spectaculair. Economische ontwikkeling, moder-
nisering en een stijgend opleidingsniveau droegen er aan bij dat paren minder kinderen 
wensten. Ouders willen ook meer tijd voor zichzelf hebben. Zelfontplooiing wordt als 
belangrijk gezien, net als ontspanning en sociale contacten. Bovendien wordt van ouders, 
en in toenemende mate ook van moeders, verwacht dat zij actief zijn op de arbeidsmarkt. 
Al deze wensen en verplichtingen die bij het moderne hectische leven horen, zijn voor 
de meeste ouders moeilijk te rijmen met een groot gezin. Daardoor kiezen zij dikwijls 
bewust voor een lager kindertal. Bij die kinderwens speelt de verschuiving van kwantiteit 
naar kwaliteit ook een rol. Ouders willen het beste voor hun nageslacht en dat brengt 
hogere kosten met zich mee, wat het aantal mogelijk op te voeden kinderen beperkt, 
zeker in ontwikkelingslanden. Sociaal-culturele veranderingen en het beschikbaar komen 
van betrouwbare anticonceptie, vooral van de anticonceptiepil in het begin van de jaren 
zestig, hielpen ook mee om de wens van kleinere gezinnen te realiseren, vooral in de meer 
ontwikkelde landen. Rond het midden van de vorige eeuw bedroeg het gemiddeld kindertal 
per vrouw wereldwijd nog ruim vijf, maar dat is inmiddels bijna gehalveerd. Europese 
vrouwen kregen rond 1950 gemiddeld zo’n 2,6 kinderen, terwijl Nederlandse vrouwen 
toen iets meer dan drie kinderen kregen. Al met al nam door de snelle daling van het 
geboorteniveau, het tempo van de bevolkingsgroei wereldwijd sterk af. 

Door de aanhoudend lage vruchtbaarheid zal de 
bevolkingsgroei verder afnemen
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Einde bevolkingsgroei Europa en Nederland
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is ook het gemiddeld aantal kinderen dat een  
Nederlandse vrouw ter wereld brengt fors gedaald. Het vruchtbaarheidsniveau in ons 
land is nu al weer enkele decennia min of meer stabiel rond 1,7 kinderen per vrouw. 
Hiermee behoort ons land overigens nog tot de koplopers in Europa, waar het gemiddeld 
kindertal ongeveer 1,5 is (zie figuur 3). De vruchtbaarheid in Europa ligt net als in Neder- 
land aanhoudend (ver) beneden het zogenoemde vervangingsniveau van 2,1 kinderen 
per vrouw. Zoveel kinderen zijn nodig om één generatie mensen te vervangen door een 
even grote nieuwe generatie. Omdat de Nederlandse vruchtbaarheid al enige tijd stabiel 
is, mag worden verondersteld dat het huidige niveau kennelijk goed past bij onze manier 
van leven. Een spectaculaire stijging van het kindertal ligt dan ook niet in de lijn der 
verwachting. 
De aanhoudend lage vruchtbaarheid betekent dat de bevolkingsgroei verder zal afnemen.  
De consequentie daarvan is dat de bevolking van de Europese Unie, evenals die van  
Nederland, de komende decennia zelfs gaat krimpen. In veel Centraal- en Oost-Europese  
landen is dat afnemen van de bevolking nu al realiteit. Voor Nederland wordt het einde 
van de bevolkingsgroei voorzien rond het jaar 2035. Ons land zal dan een maximum 
bereiken van ruim 17 miljoen inwoners. Een aantal dat vervolgens geleidelijk zal 
afnemen. In provincies zoals Friesland en Limburg neemt de bevolking nu al af. 

De hier besproken lage vruchtbaarheid van de bevolking is de tweede hoofdoorzaak  
van de eerder genoemde vergrijzing.

figuur 3 Gemiddeld aantal kinderen per 
vrouw, 1960 - 2005

toelichting 
EU-15: 15 lidstaten van voor 2004, 
EU-25: 25 lidstaten van na 2004,
NMS-10: 10 nieuwe staten die in 2004 
lid van de EU werden
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Het volgende hoofdstuk gaat uitgebreider 
in op de vruchtbaarheidsontwikkeling
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Migratie kan vergrijzing niet stoppen, wel vertragen
Migratie wordt vaak gezien als een probaat middel om de vergrijzing en het afnemen 
van de bevolking tegen te gaan. Immigratie van personen uit het buitenland is nu de 
belangrijkste motor voor de (lage) bevolkingsgroei van Nederland en de Europese Unie. 
Dit zal waarschijnlijk ook in de toekomst zo blijven. Nieuwkomers zijn doorgaans jonger 
dan de al aanwezige bevolking en hebben vaak ook grotere gezinnen, hoewel dat zeker 
niet voor alle groepen migranten opgaat. Zo is het gemiddeld kindertal van Marokkaanse 
vrouwen in Nederland 2,8 en dat van Turkse 1,8. Maar naarmate migranten langer in 
ons land verblijven, nemen in dit opzicht de verschillen met de autochtone bevolking 
af en daalt het kindertal. De instroom van jongere migranten vertraagt het tempo van 
de vergrijzing wel, maar om de vergrijzing ‘op te lossen’ zouden jaarlijks zeer veel 
migranten moeten worden toegelaten, zo blijkt ook uit scenarioberekeningen van het 
NIDI, het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Om een idee te geven: 
als we het percentage 65-plussers op het niveau van eind jaren negentig zouden willen 
houden – toen vormden 65-plussers ongeveer veertien procent van de bevolking – 
dan zouden er jaarlijks gemiddeld ruim 300 duizend migranten in Nederland moeten 
worden toegelaten in plaats van de 100 duizend van weleer. Tot het jaar 2050 zou dat 
neerkomen op zo’n 17 miljoen extra migranten. Als de immigratie in dat tempo door zou 
gaan, zou de bevolking van Nederland daardoor groeien tot zo’n 39 miljoen in 2050, 
in plaats van tot de krappe 17 miljoen die nu wordt voorzien. In de huidige prognoses 
wordt wel rekening gehouden met migratie, maar zeker niet met 300 duizend per jaar. 
Om verschillende redenen, denk bijvoorbeeld aan het maatschappelijke draagvlak van 
zo’n massamigratie, lijkt dit noch een realistisch en noch een wenkend perspectief. In 
feite is het verschil tussen immigratie naar Nederland en emigratie vanuit Nederland nu 
licht positief, maar aanzienlijk minder dan die 100 duizend mensen per jaar. Dit neemt 
niet weg dat migratie kan helpen om tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen, de 

vraag 2 Wat is het vervangingsniveau van 
een bevolking en waarom ligt dat niet op 
1 of 2, maar boven de 2?
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vergrijzing een beetje af te remmen en de afname van de Nederlandse bevolking iets uit 
te stellen.

Vergrijzing betekent extra kosten, maar biedt ook kansen 
De veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking, want daar gaat het bij de  
vergrijzing over, voltrekken zich aan twee fronten. Het verouderingsproces zet doorgaans 
in met het afnemen van het aantal kinderen dat wordt geboren. Dat er daardoor, zowel 
in absolute aantallen als in relatieve percentages, minder jongeren deel uitmaken van  
de bevolking heet de ontgroening. Vervolgens neemt het aantal ouderen, ook weer in 
absolute aantallen en als percentage van de bevolking, toe: de feitelijke vergrijzing. In  
de loop van dit proces van ontgroening en vergrijzing verandert ook de omvang van  
de andere leeftijdsgroepen. Denk bijvoorbeeld aan het verouderen van de beroeps-
bevolking. Die verandering zal ertoe leiden dat er relatief minder mensen werken en 
meer mensen met pensioen zijn. Dat minder werkende mensen het pensioen van meer 
mensen zullen moeten opbrengen, zal de kosten verhogen. Dat geldt ook voor de zorg. 
Oudere mensen hebben meer (gezondheids)zorg nodig dan jongere mensen. Vergrijzing 
betekent dan ook extra kosten van zorg voor de bevolking.
Volgens de laatste prognoses zal de vergrijzing in Nederland rond het jaar 2038 een 
hoogtepunt bereiken. Dan zal één op de vier Nederlanders ouder zijn dan 65 jaar. Zoals 
al eerder werd opgemerkt, is de ontgroening ook belangrijk. Figuur 4 laat zien dat het 
aandeel jongeren vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw flink is afgenomen. Ook 
duidelijk is dat die ontgroening nu wel zo’n beetje voorbij is. Het aandeel jongeren daalt 

figuur 4 Ontwikkeling leeftijds-
opbouw totale Nederlandse bevolking 
1900 - 2050
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nog slechts licht verder van de huidige bijna 25 procent naar zo’n 21 procent rond 2025. 
Toch zijn er binnen deze leeftijdsgroep wel degelijk fikse schommelingen in de absolute 
aantallen te verwachten. Kijken we bijvoorbeeld naar de schoolgaande bevolking  
(4- tot 17-jarigen) dan zien we dat dit aantal vanaf 2008 begint te dalen en rond 2025 
zo’n 300 duizend lager zal zijn dan nu. Door dat kleinere aantal leerlingen zal de druk
op het onderwijs minder worden – iets wat begint bij het basis- en voortgezet onderwijs. 
Tenminste als het aantal onderwijzers en docenten gelijk zou blijven. Een dergelijke 
ontwikkeling biedt een kans om leerlingen te stimuleren meer onderwijs te volgen.

Menselijk kapitaal en spitsuurgezinnen
Figuur 4 laat ook zien dat de potentiële beroepsbevolking (de 20- tot 64-jarigen) in 
omvang afneemt. Die afname versnelt rond het jaar 2011 als de eerste babyboomers 
van vlak na de Tweede Wereldoorlog de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Tussen 
2010 en 2040 neemt de omvang van deze groep in totaal af met ongeveer één miljoen 
personen. Daarna treedt een licht herstel van de beroepsbevolking op. Het aandeel 
oudere werkenden (de 45- tot 64-jarigen) neemt vooral tot 2020 toe tot bijna de helft 
(48 procent). Daarna neemt het aandeel oudere werkers weer geleidelijk af tot, in 2050, 
ongeveer het huidige niveau van ruim 40 procent. Kijken we alleen naar de aantallen  
en laten we gemakshalve het opleidingsniveau buiten beschouwing, dan zal de schaarste 
op de arbeidsmarkt toenemen door deze ontwikkeling. Dat noopt tot zuinig omgaan met 
menselijk kapitaal. 
Ook met het oog op de eerder aangegeven kosten van de vergrijzing (vooral pensioenen 
en zorg) is het belangrijk om de feitelijke beroepsbevolking op peil te houden. Je moet  
immers zuinig omspringen met een schaarser wordend goed: arbeidskracht. Het zal  
steeds belangrijker worden om zoveel mogelijk te halen uit het aanwezige arbeids-
potentieel. Ook hier zal gelden dat kwaliteit, zoals een goede scholing, belangrijker is 
dan kwantiteit – een groot arbeidsaanbod. Dat betekent dat het steeds belangrijker zal 
zijn om obstakels en werk- en gezinsverplichtingen te combineren uit de weg te ruimen. 
Daarbij mag de ‘mantelzorg’ (de vrijwillige zorg) voor ouderen en door ouderen niet 
worden vergeten. De kans op ‘spitsuurgezinnen’, waarin zowel man als vrouw werkt en 
dit wordt gecombineerd met de zorg voor de kinderen en een toenemende zorg voor de 
ouders, neemt toe. Het is daarom verstandig om keuzes en combinatiemogelijkheden 
van werken, studeren en zorgen tijdens de gehele levensloop te vergroten. 

Gepensioneerden en dubbele vergrijzing
Het meest in het oog springende aspect van de vergrijzing is de spectaculaire toename 
van het aantal 65-plussers. Het is goed een onderscheid te maken in twee leeftijds-
groepen: de jongere ouderen (65- tot 79-jarigen) en de 80-plussers. De eerste categorie 
is op de top van de vergrijzingsgolf gegroeid van ongeveer elf procent naar zeventien 

vraag 3 Wat wordt bedoeld met 
ontgroening en dubbele vergrijzing en wat 
zijn daarvan de gevolgen?

De vergrijzing zal in Nederland rond het jaar 2038 
een hoogtepunt bereiken
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procent. Maar de categorie 80-plussers verdubbelt ruim van bijna vier procent nu tot 
bijna negen procent in 2050. Al met al gaat het bij een zeer bescheiden algemene 
bevolkingsgroei, om een zeer forse groei van ruim 1,9 miljoen 65-plussers tussen nu  
en 2018, voor het merendeel overigens de jongere ouderen.
Voor het verhogen van de arbeidsdeelname zijn de ogen natuurlijk vooral gericht op 
deze ‘krasse knarren’. Wellicht zijn deze met flexibelere en aantrekkelijkere pensioen-
regelingen te verleiden om langer door te werken dan 65 jaar. De zeer snelle groei van 
de oudste leeftijdsgroepen van 80-plus wordt ook wel de ‘dubbele vergrijzing’ genoemd. 
Deze leidt tot een extra toename van de behoefte aan zorg. De behoefte aan zorg groeit 
echter wel minder snel dan je mag verwachten op grond van de groei van het aantal 
ouderen. Dat komt doordat de toekomstige ouderen gezonder zijn, vaker een partner 
hebben die kan bijspringen en ook economisch minder kwetsbaar zijn. Maar met het 
vorderen der jaren neemt wel het beroep op zorgvoorzieningen toe. 

Hersengymnastiek. Summerschool voor 
50-plussers aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam
© Joost van den Broek/ Hollandse Hoogte
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Een unieke demografische uitdaging
Een bevolking die langzamer groeit, vergrijst automatisch. Vergrijzing is dus het logische 
en onvermijdelijke gevolg van een ontwikkeling die al lang aan de gang is. We hebben 
er de afgelopen eeuw hard aan gewerkt om de vergrijzing te realiseren en mogen dus 
trots zijn op dat resultaat. Zeker in het rijke Westen geldt dat we ons demografisch 
gedrag grotendeels zelf in de hand hebben. Vergrijzing is dan ook geen ramp, maar 
eerder een succesverhaal. Maar dat betekent niet dat we nu op onze lauweren kunnen 
rusten. Er is wel degelijk werk aan de winkel. Bijvoorbeeld in het onderwijs, op de 
arbeidsmarkt en in de zorg. Maar ook in de ‘zilveren economie’, waarin de oudere mens 
de hoofdrol speelt. Dat er ook een einde lijkt te komen aan de bevolkingsgroei maakt de 
demografische uitdaging uniek en biedt nieuwe perspectieven, zeker in een wereld die 
de grenzen van het ecologisch draagvlak en van een duurzame ontwikkeling gevaarlijk 
dicht nadert.

antwoord 3 Het aantal jongeren in de 
samenleving vermindert als er minder 
kinderen worden geboren (ontgroening). 
Als ouderen langer leven, neemt hun aantal 
relatief toe (vergrijzing) en gebeurt dat nog 
eens extra met de alleroudsten dan is dat 
een dubbele vergrijzing. Daardoor wordt 
een toenemend beroep op zorg gedaan 
die door een afnemende groep werkenden 
moet worden opgebracht.

antwoord 1 Doordat de hygiëne sterk 
verbeterde en ook een betere voeding en 
gezondheidszorg de sterfte terugdrongen.

antwoord 2 Het aantal kinderen dat nodig 
is om één generatie mensen te vervangen 
door een even grote volgende. Het ligt 
niet op één kind per vrouw, omdat alleen 
vrouwen kinderen krijgen, dus er twee 
kinderen nodig zijn om ook de vader te 
kunnen vervangen. Het vervangingsniveau 
ligt boven de twee, omdat er kinderen 
sterven voor de vruchtbare leeftijd.
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Prof. dr. J.A.R.A.M. (Jan) van Hooff is emeritus hoogleraar 
diergedrag aan de Universiteit Utrecht. Zijn belangrijkste 
wetenschappelijke belangstelling heeft de ethologie en sociale 
ecologie van communicatie en sociale organisatie van dieren, in 
het bijzonder van primaten.

Dieren op een kluitje
De mythe van de altruïstische lemming  Jan van Hooff

Op menig verjaardagspartijtje klinken de klaagzangen over de 
verloedering van onze samenleving. En de oorzaken daarvan zijn 
snel opgespoord. Naast de vele vreemdelingen die tot een gevoel 
van ontheemding ‘in eigen land’ leiden, wordt de overbevolking 
naar voren gebracht. ‘Waar is nog rust en stilte in dit land?’, zegt 
men dan. Ter illustratie dat de maalstroom waarin we worden 
meegezogen nog veel rampzaliger zal worden en tot nog meer 
criminaliteit en zinloos geweld zal leiden, komen dikwijls experi-
menten met ratten ter sprake. Iedereen weet toch wat er gebeurt 
als je ratten in steeds grotere dichtheden op elkaar pakt in een 
kleine ruimte? Een vredig samenlevende groep verwordt dan tot 
een chaotische massa van volkomen gestresste dieren. Heftige 
gevechten en dodelijke agressie, afwijkend seksueel gedrag, 
verwaarlozing van de jongen en zelfs kannibalisme bepalen het 
gedrag. 
Inderdaad zijn die experimenten gedaan in de jaren vijftig door 
een zekere John Calhoun. Hij hield groepjes ratten in kleine ver-
blijven, waarbinnen het de dieren aan niets ontbrak. Zo kregen ze 
overvloedig voer en nestmateriaal. De rattenclub breidde zich dan 
ook rap uit. Omdat de beschikbare ruimte dezelfde bleef, nam de 
dichtheid van de populatie enorm toe. En bij die hoge dichtheden 
ontaardde het sociale ‘samen leven’ uiteindelijk volledig. Met 
als gevolg lichamelijke kenmerken van stress, zoals veranderde 
hormoonspiegels en kwetsbaarheid voor ziekten. Daardoor zakte 
de bevolkingsdichtheid weer naar een lager niveau. Begrijpelijk, 
zo lijkt het. Want naarmate de dichtheid groter wordt, stuiten 
de ratten vaker op groepsgenoten en op een gegeven moment 
overschrijden de belasting en irritatie die dit oplevert de grenzen 
van verdraagzaamheid. 
In de natuur komt het echter zelden zover. Voordat ruimte de 
beperkende factor wordt, heeft het tekort aan bestaansmiddelen 
zoals voer en nestelruimten al zijn tol geëist. De individuen 
die voelen dat ze aan het kortste eind zullen trekken, gaan op 
zoek naar nieuwe leefgebieden en de risico’s van dergelijke 

avonturen eisen opnieuw hun tol. Zo zien we tal van factoren die 
– weliswaar ‘onbedoeld’ maar niettemin effectief – als regulatie-
mechanismen werken. 

Altruïstisch
Een ander zal vervolgens de mythe van de lemmingen naar voren 
brengen. Eerst de feiten: deze kleine knaagdiertjes vertonen 
heftige schommelingen in populatiedichtheid die gelijk op gaan 
met fluctuaties in het aantal van de roofdieren die op lemmingen 
jagen. In een rijk lemmingenjaar doen bijvoorbeeld ook de roof-
vogels en vossen het goed. Ze brengen dan veel jongen groot, die 
het volgende jaar de lemmingenpopulatie uitdunnen. En zo wordt 
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het jaar daarop de vossen- en roofvogelstand gedecimeerd en 
kunnen de lemmingen zich weer vrolijk uitbreiden, enzovoorts. 
Als de dichtheid van lemmingen oploopt, ontstaat er ook voedsel-
gebrek. Dit zet de diertjes aan tot een trektocht op zoek naar 
nieuw leefgebied. Dat is riskant. Ze moeten door vreemd gebied, 
over bergen en door rivieren en vele komen om van ellende, 
verongelukken of belanden alsnog in de klauwen van lemming-
liefhebbers.
Nu de mythe: de lemmingen plegen collectief zelfmoord door 
zich en masse van hoge kliffen in zee te storten. Dat zouden 
ze doen om ruimte te scheppen voor de achterblijvers en hun 
nakomelingen. Een hoogst altruïstische evolutionaire aanpassing! 
Inmiddels weten we dat dit onzin is. Geen enkel evolutionair 
model kan verklaren dat zo’n eigenschap zich zou kunnen hand-
haven binnen een populatie. Nee, het is welbegrepen eigenbelang 
van de migranten: erop uit trekken is de enige mogelijkheid die ze 
nog rest.
Terug naar het experiment van Calhoun. Dat heeft tot simplistische  
interpretaties geleid, namelijk dat een hoge dichtheid zonder meer 
leidt tot stress en ontwrichting. Die interpretaties hebben weer  
tegenstrijdige reacties opgeroepen. Wie eventjes ‘rondgoogelt’  
op internet met de zoektermen ‘agressie’ en ‘overbevolking’ 
ontdekt dat menigeen dit experiment ziet als de voorbode van 
Malthusiaanse doemscenario’s die de mensheid zullen treffen 
als we maar onbeperkt doorfokken. De achterbuurten op het 
Amerikaanse continent zouden daarvan voorbeelden zijn.
Maar anderen wijzen er terecht op dat een dichte pakking in 
menselijke gemeenschappen niet noodzakelijk met ontwrichten-
de verwildering en maatschappelijke desintegratie hoeft samen 
te gaan. Leven de Japanners immers niet opeengedrongen in 
grote steden in een, voor ons ongekende, toestand van orde en 
vreedzaamheid? Er zijn voorbeelden te over die het tegendeel 
van het experiment van Calhoun laten zien. Oh zeker, als mensen 
op elkaars lip zitten in economisch barre omstandigheden, ver-

pauperd en zonder bindende sociale structuren, dan tiert de 
criminaliteit welig en heersen de wetten van de jungle. 

Normatieve regels
De diverse voorbeelden tonen aan dat niet het leven in dichte 
pakking op zich tot een stressvolle ontregeling hoeft te leiden. 
Veeleer zijn het sociale en economische factoren die in een 
situatie van overbevolking desastreus kunnen werken. Geregeld 
wordt gesteld dat het hier dan ook om een wezenlijk verschil 
tussen ‘de mens’ en ‘het dier’ zou gaan. Wij mensen kunnen 
immers via morele codes, sociale omgangsregels en culturele 
instituties de ongewenste effecten van overbevolking beteugelen. 
En waar dat lukt, zoals in de Japanse wereldsteden, verkeren de 
opeengepakte menselijke gemeenschappen toch in betrekkelijk 
vredige en zelfs knusse harmonie.
Daarmee zijn we bij de kern van de zaak beland. Het gaat hier 
niet om een of ander onmiddellijk effect van de dichtheid als 
zodanig. Van belang is of de wijze waarop de verdeling van 
individuen over de ruimte het functioneren van die individuen 
wezenlijk beïnvloedt of zelfs aantast. Met z’n allen in het gangpad 
van de spitsuursprinter leidt niet tot moord en doodslag. Zolang al 

Het is een mythe dat lemmingen collectief zelfmoord plegen 
door zich en masse van hoge kliffen in zee te storten
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die anderen zich even netjes houden aan de feilloos aangevoelde 
regels van hoe je je onder deze omstandigheden gedraagt. En het 
helpt natuurlijk dat je weet dat je er over een kwartiertje weer uit 
kunt.
Bij dieren is het niet anders. Gedragswaarnemingen laten zien 
dat het ook daar gaat om de vraag hoe de ruimtelijke verdeling 
strookt, of juist strijdig is, met de wisselende eisen die iemands 
functies en onderlinge relaties stellen. Een sprekend voorbeeld 
geven de mantelbavianen. Deze dieren hebben een bijzondere 
sociale structuur. Ze leven op de barre steppes van het Abessijnse 
hoogland, waar het voedsel zeer schaars is. Alleen als ze 
rondtrekken in heel kleine groepjes, die net groot genoeg zijn 
om enige bescherming te bieden tegen hyena’s en luipaarden, 
kunnen ze zoveel voedsel vinden dat iedereen een beetje aan 
zijn trekken komt. De mantelbavianen vormen dan ook kleine 
harems van een mannetje met een of enkele wijfjes, een soort 
‘één-struiks-fourageer-eenheden’. Het mannetje duldt niet dat 
zijn wijfjes contact hebben met andere mannetjes en hoedt 
ze dus angstvallig. Slapen doen ze op de steile wanden van 
kliffen, die niet gemakkelijk toegankelijk zijn voor roofdieren. 
Die zijn zeldzaam en daarom komen ’s avonds vele tientallen 

haremgroepen op zo’n klif bijeen en slapen daar dicht bij elkaar. 
Dat gaat prima. De wijfjes kijken niet naar vreemde kerels en 
omgekeerd. ’s Ochtends dalen ze af en verspreiden ze zich weer.

Spanningverminderend gedrag
De Zwitserse onderzoeker Hans Kummer deed experimenten 
waarbij hij voer uitstrooide aan de voet van het klif. Alle apen 
gingen snel naar beneden en in een wirwar van dieren probeerde 
ieder z’n graantje mee te pikken. Op slag braken heftige 
gevechten uit. Concurrentie om voer, zou je zeggen. Dat is 
zeker een deel van het verhaal, maar analyse van de gevechten 
openbaarde dat het in hoofdzaak toch om heel iets anders ging. 
Mannen vielen zowel elkaar aan als hun eigen wijfjes. Wat bleek? 
In die wirwar gedroegen de haremleden zich onzorgvuldig. 
Wijfjes kwamen te dicht bij andere mannen en omgekeerd. De 
haremeigenaars werden daar nerveus van en pikten dit niet. De 
gevechten bleken te worden uitgelokt door schendingen van de 
omgangsregels die gelden wanneer harems bij elkaar zijn. Op het 
slaapklif, waar de bavianen zelfs dichter bij elkaar zitten, houden 
de dieren zich aan de hun vertrouwde gedragsgewoonten, die het 
karakter van normatieve regels hebben gekregen. 

Het zich krabben is een indicator 
van ongerustheid en stress bij 
mantelbavianen
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Er zijn verscheidene studies verricht, vooral bij primaten, die 
laten zien dat dieren in een situatie van crowding leren om hun 
gedrag zodanig aan te passen dat de eventueel erdoor opgeroepen 
spanningen worden verminderd. Zo werd een in gevangenschap 
levende groep mantelbavianen afwisselend gehouden in hun 
normale grote verblijf en in een ruimte die slechts één tiende 
daarvan besloeg. Werden de dieren uit de grote ruimte in 
de kleine gezet, dan was het niveau van agressief gedrag en 
onderdanigheidsgedrag vrijwel onmiddellijk weer hetzelfde als in 
de grote ruimte. Maar de leden van eenzelfde harem verkeerden 
onderling wel vaker extra dicht bij elkaar en ze zochten vaker 
lichaamscontact. Kortom, zij verkleinden de onderlinge afstanden 
nog eens extra en de wijfjes besteedden aanzienlijk meer tijd aan 
het vlooien van hun haremmannen. Ook nam het zichzelf vlooien 
toe, maar niet het zich krabben. Dat laatste is een van de meest 
duidelijke indicatoren van ongerustheid en stress. De dieren 

verkeerden ontspannen met elkaar en hun veranderde gedrag 
kon worden geïnterpreteerd als een actieve spanningsverlagende 
aanpassing. Daarmee verkleinden ze de risico’s op het soort 
relationele conflicten dat bij deze dieren kan optreden en dat kan 
worden opgeroepen door een beperkte bewegingsruimte.
Kortom, in hoeverre de nabijheid van anderen als storend 
wordt ervaren en ontwrichtend werkt, wordt bepaald door 
de functionele context en de daarin geldende regels. Mens 
en dier kunnen zich daaraan aanpassen. Maar dat dit 
aanpassingsvermogen zijn grenzen heeft, staat buiten kijf.
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Ooit vormden veel 

kinderen een verzeke-

ring voor de oude dag. 

Tegenwoordig ervaart 

men dat niet meer zo. 

Door de introductie 

van de anticonceptiepil 

en doordat vrouwen 

beter zijn opgeleid dan 

vroeger, raken de grote 

gezinnen uit zwang. De 

kentering kwam in 1970. 

Twee kinderen is in en 

helemaal geen kinderen 

is ook zo gek nog niet.



27Over Bevolking    3 | 2007  

Drs. G.C.N. (Gijs) Beets is senior demogra-
fisch onderzoeker bij het Nederlands Inter-
disciplinair Demografisch Instituut (NIDI) 
in Den Haag en houdt zich bezig met 
nationale en internationale (demografische) 
aspecten van relatievorming en kinderen 
krijgen, vergrijzing en vergroening en groei 
en krimp van de bevolking

Twee kinderen als norm
Nederlandse gezinnen kiezen vaker voor de lusten van kinderen dan 
voor de lasten  Gijs Beets

Hoewel ‘vrijwillige kinderloosheid’ iets van alle tijden is, was het lange tijd een uitzon- 
dering. Tot ruim in de vorige eeuw vroeg vrijwel niemand zich af of hij of zij wel 
kinderen zou willen. Als je trouwde kwamen de kinderen ‘vrijwel vanzelf’, vooral 
‘van God’. Pas met kinderen was een huwelijk gezegend. Bovendien waren kinderen 
onmisbaar als toekomstige werkkrachten in de veelal agrarische gezinsbedrijven. Verder 
was de kennis van (anti)conceptie en zwangerschap beperkt, terwijl de kerk en de 
heersende waarden en normen een grote kinderschaar stimuleerden. 
Kinderen werden geboren zodra de uitzet gereed was en het huwelijk gesloten. Slechts 
bij uitzondering werden vrouwen buiten een huwelijk zwanger en als dat al gebeurde, 
leidde dat meestal tot een ‘moetje’, een inderhaast gesloten gedwongen huwelijk. Op 
het moment van bevalling waren de moeders dus getrouwd. Niet trouwen hield in de 
regel in dat men geen kinderen kreeg. Ongehuwd moederschap was vooral een schande. 
Was men wel getrouwd, maar kwamen er toch geen kinderen dan was dat meestal 
onvrijwillig en het wekte het medelijden van de omgeving op.
Voor een belangrijk deel bepaalde het kindertal de wijze waarop mensen hun leven 
konden inrichten. In feite is dat nog maar weinig veranderd. Kinderen bepalen nog 
steeds in hoge mate de tijdsbesteding van de moeder, haar arbeidsmogelijkheden, 
bestedingsmogelijkheden, gezondheid en haar positie in de samenleving. Kortom, haar 
status en levensgeluk. Ook voor vaders heeft het hebben van kinderen betekenis voor 
hun levensloop. Als vrouw en kinderen afhankelijk zijn van het inkomen van de vader, 
kan deze zich op de arbeidsmarkt weinig misslagen permitteren. 

Naoorlogse geboortegolf
Het aantal kinderen dat in Nederland werd geboren was, internationaal gezien, aanvan- 
kelijk hoog, maar daalde aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw aanzienlijk. 
Daarna bleef het stabiel op een laag niveau. Grafiek 1 geeft de ontwikkeling van het 
totale jaarlijkse aantal levendgeborenen in Nederland weer sinds het begin van de vorige  
eeuw. Opvallend is de omvang van de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog – de 
bult in de grafiek tussen 1946 en het begin van de jaren zeventig. Er is bijna geen ander  
land in Europa te vinden met zo’n grote naoorlogse geboortegolf als Nederland heeft 

Bijna geen ander Europees land heeft zo’n grote 
naoorlogse geboortegolf als Nederland

b i o - w e t e n s c h a p p e n  e n  m a a t s c h a p p i j
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gekend. Door die grote geboortegolf is de Nederlandse bevolking nu nog relatief jong  
vergeleken met de ons omringende landen. Ook opvallend is dat het aantal geboren 
kinderen gedurende de gehele afgelopen eeuw zo stabiel is geweest. Het aantal geboor-
ten schommelde licht rond de 180 duizend – met uitzondering van die naoorlogse golf. 
Die stabiliteit is merkwaardig omdat het aantal vrouwen dat moeder kon worden in 
die tijd verdrievoudigde. Het aantal vrouwen in de vruchtbare levensfase van 15 tot 44 
jaar nam tussen 1900 en 2006 toe van 1,1 miljoen tot 3,5 miljoen. Per hoofd van de 
bevolking, dus gemeten over alle Nederlanders, is het beeld dan ook heel anders. Het 
bruto geboortecijfer – het aantal levendgeborenen per duizend inwoners – daalde van 
32 naar 11.

Ongewenste zwangerschappen
Dat de betekenis van het geboortecijfer daalde, komt doordat het kindertal per vrouw  
– de meest gebruikte vruchtbaarheidsindicator – aanzienlijk daalde. Ooit vormden een  
grote kinderschare de zekerheid dat er op je oude dag voor je werd gezorgd. Bovendien 
was de kindersterfte hoog, waardoor er per gezin altijd wel een paar kinderen niet de  
volwassen leeftijd bereikten. Sinds de kindersterfte aanzienlijk is verminderd en nauwe-
lijks meer een rol speelt en de AOW-uitkering 65-plussers in staat stelt voor zichzelf te 
zorgen, is een grote kinderschaar niet echt meer nodig om op oudere leeftijd te kunnen 
overleven. De ruimere acceptatie en beschikbaarheid van effectieve geboorteregeling 
deed het grote gezin verdwijnen. Vooral doordat ongewenste zwangerschappen door 
anticonceptie konden worden vermeden. Uit interviews blijkt dat onze voorouders 
een behoorlijk aantal ongewenste kinderen hebben gekregen. De meesten van hen 
werden uiteraard liefdevol verwelkomd, maar ze zouden vermoedelijk niet geboren 
zijn als er effectieve anticonceptie was geweest. De introductie van de anticonceptiepil, 
maakte het vanaf de jaren zestig opeens mogelijk om het krijgen van kinderen veel 
beter te regelen. Daardoor daalde het kindertal aanzienlijk en bleef het stabiel op een 

De ruimere acceptatie en beschikbaarheid 
van effectieve geboorteregeling deed het 
grote gezin verdwijnen

grafiek 1 Absoluut aantal levendgeboren 
kinderen in Nederland,1900 - 2005 
(bron: CBS)
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grafiek 2 Gemiddeld kindertal per vrouw, 
1900 - 2005 (bron: CBS)

aantal dat kennelijk correspondeert met het aantal kinderen dat nu gewenst is (grafiek 
2). Ongewenste kinderen worden nauwelijks meer geboren en internationaal gezien 
behoort Nederland tot de landen met zeer lage aantallen tienerzwangerschappen en 
opgewekte abortussen. Dat het aantal buitenechtelijk geboren kinderen in Nederland 
sinds 1960 van slechts enkele procenten naar ruim dertig procent is gestegen, heeft niets 
te maken met een toenemende ongewenstheid van die kinderen, maar met veranderde 
opvattingen over het huwelijk. Veel van deze ‘buitenechtelijke kinderen’ worden wel in 
een relatie geboren, maar zonder dat er sprake was van een huwelijk.
Het gemiddeld kindertal dat vrouwen, voordat zij moeder worden, verwachten te 
realiseren, wordt overigens net niet gerealiseerd. Dat komt doordat vrouwen de eerste 

zwangerschap vaak uitstellen tot latere leeftijd. Daardoor nemen de kansen op een 
succesvolle zwangerschap af. Bovendien wordt de kans groter dat de relatie waarin de 
kinderen zouden worden verwekt al is ontbonden voor het koppel aan kinderen toe 
is. De helft van de (echt)scheidingen in Nederland vindt al plaats voordat er kinderen 
zijn geboren. Het valt niet altijd mee om daarna snel een andere, voor het ouderschap 
geschikte partner te vinden. Dat we in Nederland door de bank genomen niet meer  
dan twee kinderen ‘nemen’, komt ook doordat we onze kinderen tegenwoordig goed 
willen opleiden en voorbereiden op het leven als volwassenen. Iets dat gepaard gaat 
met aanzienlijke kosten.

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen, is 
met ruim 29 jaar, nog nooit zo hoog geweest als tegenwoordig

vraag 1 Waarom worden er veel meer 
buitenechtelijke kinderen dan vroeger 
in Nederland geboren en veel minder 
ongewenste kinderen? 
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grafiek 4 Gemiddelde leeftijd van de 
moeder bij de geboorte van haar eerste en 
van haar tweede kind, 1950 - 2007 
(bron: CBS)

Minder kinderen en pas op latere leeftijd
Grafiek 2 laat zien dat het kindertal vanaf 1900 tot 1940 behoorlijk is afgenomen. Na 
de Tweede Wereldoorlog was er dus de ‘naoorlogse geboortegolf’ en vanaf de jaren 
zestig de zeer effectieve anticonceptiepil. Het kindertal ligt nu onder het zogenoemde 
vervangingsniveau – het aantal kinderen dat per vrouw zou moeten worden geboren 
om de generatie precies te vervangen. In grafiek 3 staat dezelfde informatie als in 
grafiek 2, maar nu per geboortejaar. Vrouwen die in 1872 werden geboren, kregen hun 
kinderen gemiddeld op 28-jarige leeftijd, dus rond 1900. De beide grafieken kunnen 
precies op elkaar worden gelegd, maar het beeld van grafiek 3 is veel ‘rustiger’. Dat 
komt doordat deze laat zien hoeveel kinderen vrouwen in hun leven uiteindelijk hebben 
gerealiseerd (of voor de geboortejaargangen na 1960: naar verwachting uiteindelijk 
zullen realiseren). De leeftijd waarop vrouwen hun kinderen hebben gekregen, doet er 
in grafiek 3 niet toe, terwijl grafiek 2 juist uiterst gevoelig is voor veranderingen in de 

grafiek 3 Gemiddeld kindertal per vrouw 
per geboortejaar 1872 - 1975 
(bron: CBS)
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leeftijd bij moederschap. Er is te zien dat het kindertal niet veel verder is gedaald dan 1,8. 
Nooit is het in de buurt gekomen van het dieptepunt van grafiek 2, dat op 1,5 ligt. Het 
verschil tussen beide grafieken wordt geheel verklaard door het uitstelgedrag van vrouwen 
sinds 1970. Ofwel van vrouwen die vanaf 1942 zijn geboren (grafiek 4). In 1970 was 
het heel gewoon om rond je 24ste moeder te worden. Eerder in die eeuw lag die leeftijd 

nog iets hoger, maar zij is nooit zo hoog geweest als tegenwoordig, ruim 29 jaar. Ook de 
leeftijd waarop vrouwen voor de tweede keer moeder worden, is aanzienlijk gestegen. Nu 
zijn vrouwen die kinderen jonger dan vijftien jaar hebben zelf vooral tussen de 30 en 45 
jaar. Voorheen was dat 25 tot 40 jaar. Het lijkt er overigens op dat er een eind gaat komen 
aan die opgaande leeftijdstrend. 
In grafiek 5 is de leeftijd van de moeder ten tijde van de geboorte van haar eerste kind 
uitvergroot, vanaf 1970. Per kalenderjaar kregen toen zestig van de duizend vrouwen 
in de leeftijd van 25 tot 29 jaar hun eerste kind (dat is zes procent). Dat is nog steeds 
zo, maar het aandeel jongere vrouwen (20-24 jaar) dat voor het eerst moeder wordt, is 
aanzienlijk gedaald. Het aandeel oudere vrouwen (30-39-jarigen) dat een eerste kind 
baart, is juist gestegen. Op latere leeftijd moeder worden is vooral een gevolg van het 
gestegen opleidingsniveau van vrouwen. Veel vrouwen gaan tegenwoordig eerst werken 
voordat ze een gezin stichten. Dat is goed voor hun carrière en voor de schatkist, maar er 
kleven wel een aantal medische bezwaren aan dat pas op latere leeftijd kinderen krijgen.

Ongewenste kinderloosheid en gezinsgrootte
De ongewenste kinderloosheid neemt toe en er zijn grotere gezondheidsrisico’s voor 
vrouwen en kinderen. Zo is het krijgen van kinderen op latere leeftijd gerelateerd aan 

grafiek 5 Leeftijd van de moeder bij de geboorte 
van haar eerste kind 1970 - 2007 per leeftijdsgroep 
weergegeven in aantal moeders per 1000 vrouwen 
(bron: CBS)
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een grotere kans op borstkanker van de moeder op latere leeftijd en aan een hoger risico 
op een te vroeg geboren kind en meer zuigelingensterfte. Ondanks dat laatste blijft het 
aantal kinderen dat in de zuigelingentijd sterft, dalen. Wellicht doordat tienermoeders 
nauwelijks meer voorkomen. Vooral onder tienermoeders komt zuigelingensterfte 
veelvuldig voor, wat ook een verband heeft met hun ongunstige sociaal-economische 
positie. Daarnaast daalt de zuigelingensterfte onder allochtonen, hoewel deze onder 
Antillianen en Marokkanen in Nederland nog steeds duidelijk hoger is dan onder 
autochtonen. Grafiek 6 laat zien hoe de zuigelingensterfte en het aantal doodgeboren 
kinderen de afgelopen eeuw verminderden.
Dat het twee-kinderengezin sinds 1970 sterk in opkomst is gekomen, toont grafiek 7. 

grafiek 6 Zuigelingensterfte en dood-
geboorte per 1000 levendgeborenen, 
1900 - 2007 (bron: CBS)

grafiek 7 Kindertal per vrouw per 
geboortejaar van de moeder 1935 - 1976 
(bron: CBS)
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Van de vrouwen die in 1935 werden geboren, kreeg de helft drie of meer kinderen – 
gemiddeld 2,5 kind. Slechts zo’n tien procent van de vrouwen bleef kinderloos en even 
zoveel vrouwen kregen één kind en ongeveer een derde kreeg er twee. Vrouwen die 
ná 1935 werden geboren, kregen veel minder vaak drie of meer kinderen, en juist veel 
vaker géén, één of vooral twee kinderen. Voor vrouwen die rond 1970 werden geboren 
is het twee-kinderengezin, met veertig procent, relatief populair. Aanzienlijk populairder 
dan géén, één of meer dan twee kinderen (elk rond de twintig procent). De vrouwen die 
rond 1970 werden geboren zijn nu ruim 35 jaar en zullen naar verwachting gemiddeld 
1,8 kind krijgen. Kinderloosheid wordt steeds meer geaccepteerd en gepraktiseerd. 
Vooral hoger opgeleide vrouwen zien vaak meer in een arbeidscarrière dan in het 
ouderschap. Vaker dan voorheen zijn kinderloosheid en slechts één kind het gevolg van 
een onvervulde kinderwens, bijvoorbeeld doordat men (te) laat aan kinderen krijgen 
begon of een partner vond.

Verschillen naar regio en sociaal-economische situatie
De meeste van de hierboven genoemde ontwikkelingen kennen verschillen per regio 
of naar gelang de sociaal-economische karakteristieken van de ouders. Het niveau 
van onderwijs van de vrouw bijvoorbeeld is een belangrijke factor die verschillen in 
vruchtbaarheid kunnen verklaren. Net als het land van herkomst voor immigranten. Het 
onderwijsniveau van de partner heeft overigens meestal slechts weinig invloed. Hoger 
opgeleide vrouwen hechten dikwijls grote waarde aan de carrière binnen hun werk en 
hebben rond hun dertigste minder vaak dan anderen de geschikte partner gevonden 
om het ouderschap mee te delen. Soms hebben zij een partner die al kinderen uit een 
eerdere relatie heeft, waardoor zij misschien minder geneigd zijn om zelf kinderen te 
krijgen. Zijn hoger opgeleide vrouwen minder geneigd om zelf kinderen te krijgen, 
ze zijn (onder gelijke omstandigheden, zoals leeftijd) wel sneller zwanger dan minder 
hoog opgeleiden. Vermoedelijk komt dat omdat zij al langere tijd gezonder leven, over 
meer kennis beschikken, zoals over de menstruele cyclus en bij eventuele zorgen eerder 
naar de dokter gaan. Die gezondere leefstijl is waarschijnlijk ook de reden dat hoger 
opgeleide mensen langer leven dan lager opgeleiden.
Omdat het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking nog steeds stijgt, twijfelen 
demografen er nauwelijks aan dat de lage vruchtbaarheid en het krijgen  
van kinderen op late leeftijd voorlopig zullen blijven. Het lijkt 
daarom onwaarschijnlijk dat het kindertal eerdaags weer boven het 
vervangingsniveau zou uitkomen. Vanwege de consequenties daar-
van voor de bevolkingsomvang en de leeftijdsopbouw zal Nederland 
rekening moeten houden met een onvermijdelijke vergrijzing en 
bevolkingsdaling.

De genoemde trends gelden over het algemeen ook in de ons omringende 
landen. De mate waarin de diverse processen plaats hebben, kunnen van 
land tot land verschillen, maar de trends wijzen alle dezelfde richting op. 
De vruchtbaarheid en het daaraan gerelateerde gedrag van immigranten uit 

Vrouwen die rond 1970 geboren zijn, 
krijgen gemiddeld 1,8 kinderen

vraag 2 Waardoor is de ongewenste 
kinderloosheid toegenomen?
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westerse landen zijn meestal nauwelijks anders dan die van de autochtone bevolking. 
Immigranten uit niet-westerse landen gedragen zich in de eerste generatie meestal nog 
zoals men dat in het land van herkomst zou doen, maar de tweede generatie heeft zich 
al redelijk aangepast aan het nieuwe thuisland.

Het geplande gezin

Anticonceptie
Anticonceptie is ouder dan de weg naar Rome. Een Egyptische papyrusrol van 
1500 voor Christus beschrijft al een zaaddodend recept voor een brouwsel met 
honing en de stekels van de acacia dat in de vagina moest worden ingebracht. 
Op fresco’s uit het Oude Egypte staan mannen soms met een beschermend hoesje 
om hun penis afgebeeld. Aanvankelijk waren deze condooms gemaakt van linnen 
en schapen- en varkensdarmen. Later van rubber. Ook waren er middelen die in 
de baarmoederwand werden ingebracht – van kleine steentjes tot een ring van de 
darmen van de zijdeworm. En er was de veel toegepaste natuurlijke techniek van 
‘periodieke onthouding’, waarbij geslachtsgemeenschap alleen in bepaalde ‘minder 
vruchtbare’ delen van de menstruatiecyclus werd beoefend.
Pas in de twintigste eeuw echter kwamen er betrouwbaarder methoden dan de  
eerder genoemde technieken. De fysiologie van de vrouwelijke cyclus werd 
opgehelderd en men ontdekte dat een combinatie van oestrogenen en progesteron 
de ovulatie remde. Dat leidde begin jaren zestig tot ‘De Pil’. Samen met de emanci-
patie van de vrouw heeft deze relatief eenvoudige en betrouwbare anticonceptie 
ertoe geleid dat vrouwen ‘Baas in eigen Buik’ werden en er minder ongewenste 
kinderen werden geboren. De anticonceptiepil is de afgelopen halve eeuw verder 
verbeterd, evenals het condoom van latex en de ‘intra uterine’ middelen, zoals het 
spiraaltje. En als permanente optie kwam de chirurgische sterilisatie van man of 
vrouw. In combinatie met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een stijging van 
de welvaart en het opleidingsniveau en een voortschrijdende ontkerkelijking, heeft 
de meer wetenschappelijke wijze van anticonceptie geleid tot een enorme toename 
van het ‘geplande gezin’. 

Kunstmatige bevruchting
Als zwangerschap wel wordt gewenst, maar niet snel genoeg optreedt, kan een 
vruchtbaarheidskliniek uitkomst bieden. Vaak is de onvruchtbaarheid niet absoluut, 
maar is er een verminderde kans op een zwangerschap. Met langer blijven proberen, 
zouden heel wat zwangerschappen toch nog spontaan ontstaan. In deze tijd van 
planning, haast en snelle resultaten ontbreekt daarvoor vaak het geduld. Bovendien 
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vraag 3 Waarom is IVF niet louter 
rozengeur en maneschijn?

antwoord 3 Het succespercentage van IVF 
is niet heel hoog. Bovendien worden er 
relatief veel meerlingen geboren na een 
IVF-behandeling. Meerlingkinderen worden 
vaker te licht geboren en hebben meer kans 
op complicaties vlak na de geboorte en 
ook in hun latere leven.

antwoord 1 Door een veranderde moraal 
trouwen veel koppels niet, terwijl ze wel 
kinderen krijgen. Door voorlichting en de 
beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen 
is het aantal ongewenste kinderen sterk 
verminderd.

antwoord 2 Vrouwen kiezen vaker voor 
uitstel van het krijgen van kinderen, 
bijvoorbeeld vanwege hun carrière. De 
vruchtbaarheid van vrouwen neemt af met 
de leeftijd en dikwijls ontbreekt ook een 
geschikte partner.

neemt de kans op een zwangerschap na het dertigste levensjaar van de vrouw af, 
wat de urgentie na eerder uitstel van de zwangerschap doet toenemen, vooral als 
het paar ook een tweede kind wil.
De meeste uitstellers hebben veel vertrouwen in de moderne vruchtbaarheids-
technieken zoals in-vitrofertilisatie (IVF). Daarbij worden met hormonen extra 
eitjes bij de ovulatie opgewekt, buiten de baarmoeder in het laboratorium 
bevrucht (vandaar ook wel reageerbuisbaby’s genoemd) en het zich ontwik-
kelende embryo wordt bij de vrouw teruggeplaatst in haar baarmoeder. Hoewel 
de techniek is ontwikkeld voor vrouwen die verminderd vruchtbaar zijn, kan IVF 
ook worden gebruikt bij de bevruchting van vrouwen op hogere leeftijd. Nogal 
wat moderne vrouwen hopen op deze wijze zwanger te kunnen worden, nadat 
ze aanvankelijk hun zwangerschap uitstelden. Mogelijk heeft dit ook te maken  
met de mediagenieke verhalen over vrouwen die op zestigjarige leeftijd, dus 
ver na de menopauze, een kind baarden. Vrijwel nooit wordt daarbij verteld 
dat het slechts een enkele vrouw na de menopauze is gegeven om moeder te 
worden en dan alleen van een kind dat is ontstaan uit een door een jongere 
vrouw gedoneerde eicel. Overigens is daarover in Nederland geen discussie, de 
leeftijdsgrens voor IFV is 40 jaar. Ook voor de jongere vrouw is IVF niet louter 
rozengeur en maneschijn. Slechts ongeveer de helft van alle paren die met een 
IVF-behandeling beginnen, krijgt na één of meer pogingen uiteindelijk een 
kind. Omdat op oudere leeftijd de kans op succes met IVF ook afneemt, is dit 
percentage voor vrouwen boven de 35 jaar lager en nog veel lager voor vrouwen 
boven de 38. Ruim twee procent van alle kinderen in Nederland is via IVF 
geboren en bijna een zesde daarvan zijn meerlingkinderen – meestal tweelingen. 
Dit doordat bij IVF meer dan één embryo in de baarmoeder wordt teruggeplaatst. 
In vergelijking met eenlingkinderen worden meerlingkinderen vaak te vroeg en te 
licht geboren. Zulke kinderen hebben een veel grotere kans op complicaties; niet 
alleen vlak na de geboorte maar ook later.
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Langer leven door overgewicht, maar niet gezonder
De keerzijde van de welvaart: 
vaker naar de dokter met chronische kwalen  Luc Bonneux

Een belangrijke reden dat we in de westerse wereld steeds ouder 
zijn geworden, is de toegenomen welvaart. Twee belangrijke 
aspecten daarvan die de levensverwachting aanzienlijk hebben 
doen toenemen, zijn de grotere beschikbaarheid van voedsel en 
een betere gezondheidszorg en hygiëne. In Nederland komen 
mensen niet meer om van de honger en een gezonde voeding 
voorkomt ziekte en verlengt het leven. Datzelfde geldt voor de 
gezondheidszorg. De invoering van riolering, waterleiding en 
vuilniswagens hebben een enorme bijdrage geleverd aan het 
terugdringen van allerlei infectieziekten en de later ontdekte 
vaccins en antibiotica deden de rest. De (explosieve groei) van 
de medische zorg heeft ertoe geleid dat veel zieken genezen, 
chronische kwalen slechts langzaam verergeren en mensen 
langer in leven kunnen worden gehouden.
Er is echter een keerzijde aan de toename van de welvaart. 
Voedsel is tegenwoordig dermate gemakkelijk voorhanden dat 
mensen teveel en dikwijls ook weinig gezond eten. Tegelijkertijd 
hebben de toename van mechanische transportmiddelen en het 
afnemen van handarbeid ertoe geleid dat mensen van nature nog 
maar weinig bwegen. Ze laten zich vervoeren, zitten achter hun 
bureau en zijn voor hun noodzakelijke beweging aangewezen op  
sporten en recreëren. Het gevolg daarvan is vetzucht of obesitas, 
inclusief de ermee gepaard gaande aandoeningen als hart- en 
vaatziekten, diabetes en gewrichtsklachten. Meer obesitas onder 
de bevolking is een van die keerzijden van de toegenomen wel- 
vaart en zal de gemiddelde levensverwachting negatief beïnvloe-
den. Zie ook het Cahier Bio-Wetenschappen en Maatschappij 
‘Steeds Dikker’ over obesitas (4-2007).
Een maatschappij die zich zorgen kan maken over zwaarlijvigheid 
mag zich gelukkig achten. De oude voedingsproblemen van de  
mensheid waren ondervoeding en magerzucht. Traditioneel gold  
zwaarlijvigheid dan ook als een teken van welstand en een betere  
gezondheid. Mensen zijn van aard cyclisch: zeven vette jaren  
worden gevolgd door zeven magere jaren. Gedurende tien-

duizenden jaren van evolutie hebben we geleerd om in goede 
tijden reserves op te bouwen voor de kwade tijden. Maar nu de 
magere jaren uitblijven, stapelen die reserves zich op en worden 
we vet. Tenzij ons slimme brein er een stokje voor steekt.

Goed in het vet
Mensen hebben overgewicht als de verhouding tussen het kwa-
draat van hun lichaamslengte en hun lichaamsgewicht groter is 
dan 25. Dat is 72 kilo voor iemand van 1 meter 70 en 81 kilo 
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voor iemand van 1 meter 80. Is deze zogeheten Body 
Mass Index, BMI groter dan 30, dan is iemand zelfs 
zwaarlijvig (87 kilo bij 1,70 meter en 97 kilo bij 1,80 
meter). In 2002 publiceerde onze onderzoeksgroep een 
studie die liet zien dat overgewicht en zwaarlijvigheid 
gepaard gaan met een grote bekorting van de levensver-
wachting. Zwaarlijvigheid was niet minder erg dan 
roken. Het ging daarbij om een groep mensen die 
rond 1950 veertig en vijftig jaar waren en deze waren 
gedurende de rest van hun leven gevolgd. Dertig jaar 
later, waren de overlevenden van die groep zeventig en 
tachtig jaar oud. Ze hadden op middelbare leeftijd de grote 
epidemie van hart- en vaatziekten, die vooral in de jaren 1950 - 
1960 heeft huisgehouden, overleefd. En daarvan waren vooral de 
mensen met overgewicht het slachtoffer geworden.
Doe je dezelfde studie echter dertig jaar later, dan zijn de resul-
taten geheel anders, zoals blijkt uit een Amerikaanse studie. 
Overgewicht beschermt dan juist tegen vroegtijdig overlijden ten  
opzichte van een normaal gewicht. In deze studie liepen vooral  
de mensen die veel lichter dan normaal waren en de superdikkerds 
(met een BMI van meer dan 35) de risico’s. De studies geven ook 
een verklaring: de ontwikkeling van de geneeskunde. Diabetes 
blijkt onder zwaarlijvigen wel te zijn toegenomen, maar hoge 
bloeddruk en een hoog cholesterol zijn veel sterker afgenomen. 
Hoewel overgewicht en zwaarlijvigheid nog altijd gepaard gaan 
met een relatief toegenomen sterfte door hart- en vaatziekten, is in 
de totale bevolking de sterfte door hart- en vaatziekten zeer sterk 
afgenomen. Die is de afgelopen twintig jaar gehalveerd.
Dat komt doordat er tegenwoordig minder wordt gerookt dan  
vroeger, maar vooral ook door een betere controle van de bloed- 
druk bij de dokter, het op de markt komen van zeer effectieve 
cholesterolverlagende middelen, een ware revolutie in de behan- 
deling van het acute hartinfarct en een krachtige preventie om  
herhaling van een eerder infarct te voorkomen. Daardoor is het  
overlijdensrisico door overgewicht en zwaarlijvigheid vermoedelijk  
gehalveerd. Hoewel je het niet zou verwachten, hebben overge- 
wicht en zwaarlijvigheid ook enkele gezondheidsvoordelen. De 
in het vet opgeslagen energiereserve beschermt tegen de effecten 
van chronische ziekten. Dat wordt vooral belangrijk op middel-
bare leeftijd als de ziektelast door veroudering begint toe te nemen. 
Daarom sterven op middelbare leeftijd minder mensen met over-
gewicht dan met een normaal gewicht. Wie lang wil leven, kan 

op middelbare leeftijd maar beter goed in zijn vet 
zitten, mits de BMI niet boven de 35 komt.

Paradox
Dat is het goede nieuws. Maar er schuilt een paradox 

in. Cynici zeggen wel dat de goedkoopste patiënt 
een dode patiënt is, omdat deze geen zorg meer 

behoeft. Dat geldt bijvoorbeeld voor rokers, want 
met longkanker zijn patiënten relatief kort 
ziek en sterven ze snel. Voor overgewicht en 

zwaarlijvigheid geldt het tegendeel. De extra 
kans om dood te gaan is weliswaar sterk gedaald, 

maar de kans op ziekten niet of nauwelijks. Mensen met 
een normaal gewicht blijven langer vrij van gebreken, maar die 

met overgewicht en zwaarlijvigheid krijgen eerder beperkingen, 
waarmee ze vervolgens langer blijven leven. Daardoor neemt hun 
behoefte aan zorg toe en dus ook de kosten van gezondheidszorg. 
De naderende vergrijzing zal de gezondheidszorg waarschijnlijk 
al onder zware druk zetten, en extra druk door overgewicht kun-
nen we dan ook missen als kiespijn.
Het ontstaan van overgewicht is een voorbeeld van de gevolgen 
van een ongezonde leefstijl die samenhangt met de toenemende 
welvaart. Die leefstijl zal een steeds grotere invloed uitoefenen op  
de levensverwachting van de westerse mens. Er komt steeds meer  
kennis over de effecten van bepaalde voedings- en genotmiddelen 
op gezondheid en ziekte. Net als over de invloed die meer psycho- 
logische en maatschappelijke aspecten van het leven, zoals werk, 
mobiliteit en relaties, kan hebben op ziekte en gezondheid. Via 
gevoelens van geluk en stress, die hun fysiologische weerslag op 
het lichaam hebben, beïnvloeden ze de gezondheid.
Daarnaast zal ook de technologie verder bijdragen aan de verlen- 
ging van de levensverwachting. Cholesterol- en bloeddrukverla-
gende middelen werden al genoemd om de sterfte aan hart- en 
vaatziekten te verminderen. Alle farmaceutische bedrijven werken 
aan nieuwe medicijnen tegen de grote killers in de westerse 
wereld: van kanker tot hart- en hersenziekten en er zal steeds 
meer aandacht komen voor middelen die de kwaliteit van leven 
zullen verbeteren. Ongetwijfeld zal ooit een middel worden 
gevonden om onze ‘obestaat’, de thermostaat van ons gewicht, 
naar beneden te schroeven. Want de grote uitdaging voor de 
toekomst is niet zozeer de mens langer te laten leven, maar langer 
in gezondheid te laten leven.

l a n g e r  l e v e n  d o o r  o v e r g e w i c h t ,  m a a r  n i e t
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De levensverwachting 

van de Nederlandse 

bevolking stijgt minder 

spectaculair dan enkele 

decennia geleden. 

Nederland blijft achter 

bij een aantal Europese 

landen, zoals Zweden 

en handhaaft zich met 

moeite in het peloton. 

Een weinig rigoureus 

anti-rookbeleid van de 

Nederlandse overheid 

is daaraan debet, net 

als wellicht een minder 

goede zorg voor onze 

hoogbejaarden.
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Tandje bijschakelen
Levensverwachting Nederlanders blijft achter  Luc Bonneux

‘De overwinning kent vele vaders, de nederlaag blijft een wees.’ Dit gezegde geldt ook 
als we het over de sterfte in Nederland hebben. Terwijl in de kranten wordt gespeculeerd 
over de mogelijkheid tot het ‘eeuwige leven’, blijft buiten beschouwing dat Nederland 
op het terrein van de levensverwachting in het recente verleden zwak heeft gepresteerd. 
En hoewel we roken mogen opvoeren als de gebruikelijke verdachte voor een lagere 
levensverwachting, blijkt het feit dat we in Nederland meer roken dan in bijvoorbeeld 
Zweden onvoldoende als verklaring dat Nederland wat de levensverwachting betreft 
achterblijft bij dit Scandinavische land.

Nederlandse levensverwachting blijft relatief achter
Figuur 1 toont de ontwikkeling van de levensverwachting in Nederland en een aantal 
andere landen vanaf 1970 tot nu. Vooral de stijging van de levensverwachting bij de  
vrouwen verliep spectaculair (de zwarte lijn in figuur 1 b). Rond 1980 haalde de 
vrouwelijke levensverwachting in Nederland zelfs het wereldrecord. Maar daarna 
stagneerde die levensverwachting bijna 25 jaar lang. In de Europese Unie van voor de 
laatste uitbreiding haalt Nederland zelfs niet meer het gemiddelde. Bij de mannen zijn de 

figuur 1 Levensverwachting (LV) van 
mannen en vrouwen bij de geboorte, op  
65- en op 80-jarige leeftijd in Japan (         ), 
Zweden (         ) en Nederland (         )
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resultaten minder spectaculair. Dat komt omdat overal in het Westen de rookepidemie  
in kracht begon af te nemen, met als gevolg een afname van de sterfte. Roken is in de  
meeste landen immers ‘killer nummer één’. De mannelijke levensverwachting in 
Nederland blijft weliswaar in de kop van het peloton, maar heeft moeite om zich daar 
te handhaven. Nederland gaat steeds meer achter lopen bij de traditionele koploper 
van Europa: Zweden. Terwijl Zwitserland en Noorwegen inlopen op Zweden, verliest 
Nederland terrein aan het Verenigd Koninkrijk, Finland en Oostenrijk. Bij de vrouwelijke 
levensverwachting verliest Zweden ook terrein aan andere Europese landen. In dit geval 
Frankrijk, Spanje en alweer Zwitserland. Die overschrijden alle een levensverwachting 
van 83 jaar bij de geboorte. De absolute koploper, ook zichtbaar in figuur 1 als een 
bruine lijn, is Japan met ruim 85 jaar voor vrouwen. 
Door de combinatie van genen en leefomstandigheden hebben de Japanners een voor-
sprong van vier jaar op de Europeanen. Dat is ontzettend veel, omdat het hier om 
gemiddelden gaat. Gemiddeld worden Japanners dus vier jaar ouder dan de Europese 
koplopers, de Zweden. Er zijn veel culturele en historische verschillen tussen Japan 
en Europa, waardoor het moeilijk is om Nederland en Japan met elkaar te vergelijken. 
Daarom kiezen we in dit hoofdstuk Zweden als vergelijkingspunt. Historisch heeft 
Zweden steeds een zeer hoge levensverwachting, net als Nederland. En cultureel, 
politiek, religieus en historisch lijken Nederland en Zweden sterk op elkaar.

Sterfteverschillen op jonge leeftijd
Figuur 2 vergelijkt de Nederlandse sterfte met de Zweedse volgens leeftijdsgroepen van 
telkens vijf jaar. Zweden is daarbij de standaard (1.0). Om voldoende aantallen voor 

Gemiddeld worden 
Japanners vier 

jaar ouder dan de 
Europese koplopers, 

de Zweden

In Japan sterft het van de 
honderdjarigen
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De evolutie van de levensverwachting in Japan is een verhaal 
apart. Voor de Tweede Wereldoorlog was de levensverwachting  
er zeer laag, te vergelijken met een ontwikkelingsland. Het milita- 
ristische Japan had niet erg veel belangstelling voor de gezond-
heid van het volk. Na de oorlog hebben de Verenigde Staten ook 
de harten van het Japanse volk willen veroveren, onder meer met 
een goed toegankelijke gezondheidszorg. De levensverwachting 
nam ieder jaar toe met meer dan één jaar! Halverwege de jaren 
1980 brak Japan voor het eerst het wereldrecord. Wie toen had 
voorspeld dat de levensverwachting van Japanse vrouwen nog 
twintig jaar lang lineair zou blijven toenemen tot meer dan 85 
jaar, zou met ongeloof zijn aangekeken of als bijzonder naïef zijn 
beschouwd. Er zijn immers biologische grenzen aan de levens-
verwachting – anders zouden er allang Methusalems van een paar 
honderd jaar oud zijn geweest. Maar in Japan sterft het inmiddels 
van de honderdjarigen. Overigens was de tot nog oudste erkende 
persoon geen Japanner, maar de Franse Jeanne-Louise Calment.
Zij is de enige met een erkend geboortebewijs die meer dan 
honderdtwintig jaar oud werd en ze overleed in 1997 toen ze 
122 jaar en 164 dagen oud was. Er zijn talloze verhalen over  
zeer hoogbejaarden, maar ze zijn zelden betrouwbaar.
Volgens de biologische verouderingstheorie zijn de biologische 
grenzen aan de levensduur echter niet ‘hard’. Veroudering is 
niet geprogrammeerd in het genoom, het erfelijk materiaal. 
Veroudering ontstaat letterlijk door toeval, een toeval dat zich 
in vele tienduizenden generaties heeft opgehoopt in ons erfelijk 
materiaal doordat mutaties in het DNA aan volgende generaties 
worden doorgegeven. Naarmate de kans groter is dat we ons 
succesvol hebben voortgeplant, neemt onze overbodigheid 
toe. Het doet er dan niet meer zo toe hoe goed de genen van 
die overbodige ouderen zijn en er wordt niet meer geselecteerd 
op sterke genen. Dus hoe ouder we worden, hoe kreupeler ons 
genetisch materiaal wordt. Die ‘plasticiteit’ van de biologische 
grenzen van de levensduur, betekent dat ze kunnen worden 
opgerekt door omstandigheden uit de omgeving. Maar niemand 
weet hoeveel. Daarvoor is onze kennis over veroudering nog te 
beperkt. De meeste deskundigen menen dat het voor de mens 

De oudste vrouw ter wereld overleed in 1997, 
Jeanne-Louise Calment was toen 122 jaar en 
164 dagen

wel ophoudt bij 130, maximaal 150 jaar. Omdat er steeds 
meer mensen tot steeds hogere leeftijden leven, zullen er 
nog records worden gebroken. Maar of dat met decennia zal 
gebeuren, is zeer de vraag. Het geeft immers te denken dat 
er tot nog toe slechts één vrouw de honderdtwintig jaar heeft 
overschreden.

Grenzen aan de maximale levensduur



42

l u c  b o n n e u x

3 | 2007   Over Bevolking

b i o - w e t e n s c h a p p e n  e n  m a a t s c h a p p i j

elke meting te verkrijgen, zijn de gegevens van vijf kalenderjaren (2000-2004) bij elkaar 
opgeteld en beslaat elk meetpunt een groep van vijf leeftijden. Wegens de specifieke aard 
van de sterfte rond de geboorte, zijn de nul-jarigen apart gehouden. De figuur beschrijft 
dus de sterfte van 0 jaar, 0-5 jaar, 6-10 jaar, 11-15 jaar, enzovoorts. De sterfte neemt, 
na het eerste jaar, toe met de leeftijd en is in absolute zin op jonge leeftijd beperkt. 
Opmerkelijk is dat nagenoeg voor alle leeftijdsgroepen de sterfte in Nederland hoger is 
dan in Zweden. Alleen bij jong-volwassen mannen is de sterfte in Nederland lager dan in 
Zweden. Want, veel meer Zweedse jongvolwassenen plegen suïcide dan Nederlandse.
Hoewel de sterfte op jonge leeftijd in Nederland duidelijk hoger is dan in Zweden, zijn 
de absolute verschillen klein. Zowel in Nederland als in Zweden is de kindersterfte bijna 
uitgeroeid. De zuigelingensterfte (de sterfte voor de leeftijd van één jaar, uitgezonderd 
de doodgeboren baby’s) was in Nederland in de periode 2000 tot 2004 één promille 
hoger dan in Nederland (één per duizend baby’s). Ooit had Nederland ook hier een 
koppositie, die het heeft verloren. De laatste jaren is het verschil met Zweden echter 
constant gebleven. Bij de perinatale sterfte geldt de voetnoot dat de cijfers niet zo goed 
vergelijkbaar zijn door verschillende definities van late abortus en sterke vroeggeboorte 
(Nederland telt bij een korte zwangerschap een foetus als kind vanaf 22 weken). Doordat 
het aangeven van een late abortus andere maatschappelijke en juridische consequenties 
voor de arts kan hebben dan het aangeven van een overleden kind, kan dit invloed 
hebben op de wijze waarop eenzelfde gebeurtenis in de nationale statistieken terecht 
komt. Tussen Nederland en Zweden zijn deze verschillen vermoedelijk slechts beperkt.
Het relatieve verschil in sterfte op de kinderleeftijd (tussen 1 en 15 jaar) wordt verklaard 
doordat kinderen in Nederland vaker een ongeval krijgen dan in Zweden. Onder jongens 
gaat het daarbij vooral om verkeersslachtoffers. Meisjes overlijden in Nederland vaker aan 

vraag 1 Waarom zijn cijfers over  
perinatale sterfte in verschillende landen 
vaak moeilijk onderling te vergelijken?

figuur 2 Relatieve verschillen in de totale 
sterfte naar leeftijd tussen Nederland  en 
Zweden. Het betreft gegevens over vijf jaar 
(2000 - 2004), naar leeftijdsgroepen van 
vijf jaar. Een getal boven de 1 betekent 
meer sterfte in Nederland dan in Zweden, 
een getal onder de 1 betekent dat er in 
de betreffende leeftijdscategorie juist 
meer mensen in Zweden sterven dan in 
Nederland
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valincidenten. Ook hier zijn de absolute verschillen tussen Nederland en Zweden klein 
(0,02 procent) en kunnen ze zijn ontstaan door toeval.

Sterfte op volwassen leeftijd
Internationale vergelijkingen tussen doodsoorzaken zijn moeilijk. Vooral door de diverse 
wijzen waarop de doodsoorzaken worden geregistreerd. Tussen Nederland en Zweden  
zijn bijvoorbeeld grote verschillen te zien in de categorie vage en slecht gedefinieerde 
doodsoorzaken. Deze zijn zowel absoluut als relatief. In de Zweedse statistieken kwamen 
traditioneel zeer weinig vage doodsoorzaken voor en er werden na het overlijden veel  
autopsies gedaan, waarmee de doodsoorzaak dikwijls kan worden vastgesteld. De laatste 
decennia nemen de Zweedse cijfers van sterfte door vage en slecht gedefinieerde  
doodsoorzaken echter flink toe. Dat zou kunnen wijzen op meer ‘duistere’ doods-
oorzaken, bijvoorbeeld doordat er meer kwetsbare ouderen doodgaan die een veelheid 
aan aandoeningen tegelijkertijd hebben, zodat er niet één doodsoorzaak valt aan te 
wijzen. Daarnaast dalen de autopsiecijfers in Zweden en zou het toenemen van de slecht 
bekende doodsoorzaken ook daaruit kunnen worden verklaard of kunnen wijzen op een 
afnemende precisie in het coderen van de diverse doodsoorzaken. In Nederland was het 
aantal vage en niet specifieke doodsoorzaken altijd vele malen hoger dan in Zweden.

Tabak
De toch scherpe verschillen tussen Nederland en Zweden in de ontwikkeling van de 
sterfte blijven opmerkelijk moeilijk te verklaren. Er zijn veel theorieën, maar geen feiten. 
Rond de jaren 1980, wanneer Nederland en Zweden een vergelijkbare, en historisch 
lage sterfte kenden, torsten Nederlandse mannen een enorme ziektelast met zich mee 
door tabaksmisbruik. Longkanker, dat sterk is gerelateerd aan het roken van tabak, kwam 
in Nederland twee tot drie keer meer voor dan in Zweden (zie ook figuur 3). Nederland 
heeft altijd een zeer zwak anti-tabaksbeleid gekend. De grote macht van de Nederlandse 
tabaksindustrie, het koloniale verleden van tabaksplantages en het doorschietende 
tolerante beleid in Nederland in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn daar debet 

aan. Daarnaast werd in Zweden tabak niet zoveel gerookt, maar vooral in de mond 
gebruikt. De zogeheten snuss was een bereiding van tabak die in propjes tussen de 
bovenlip en het gebit werd gelegd. Deze vorm van tabaksconsumptie is minder schade- 
lijk voor de gezondheid, in elk geval voor de longen, dan het roken van tabak. Dit kan 
verklaren waarom in Zweden de sterfte aan longkanker zo opmerkelijk laag is en die 
in Nederland zo opmerkelijk hoog. Onverklaarbaar blijft echter waarom Nederlandse 
mannen, ondanks de zeer zware gezondheidsschade door tabak, rond 1980 toch een 
even lage (totale) sterfte kenden als de Zweedse mannen.

Nederland heeft altijd een zeer zwak anti-tabaksbeleid gekend



44

l u c  b o n n e u x

3 | 2007   Over Bevolking

b i o - w e t e n s c h a p p e n  e n  m a a t s c h a p p i j

Leefstijl
Na 1980 nam de sterfte onder zowel mannen als vrouwen in beide landen af. In Zweden 
ging dat echter steeds sneller. De snelle daling van hart- en vaatziekten van meer dan 
twintig procent per decennium was daarvan de hoofdoorzaak (figuur 3). In de periode na 
1980 nam echter diabetes wel toe en onder Nederlandse mannen ging dat sneller dan bij 
Zweedse. Er is ook een aanzienlijke toename van mond-, keel- en slokdarmkanker, wat 
wijst op een toenemende combinatie van alcohol en roken. Samen met het toenemende 
aantal sterfgevallen door chronische leverziekten kan dit wijzen op relatief meer en toe-
nemende problemen met alcohol in Nederland dan in Zweden. De sterfte aan longkanker 
daalt sinds 1980 in beide landen bij mannen (figuur 3). In Nederland veel sneller dan in 
Zweden – zowel in absolute als relatieve zin. Dat komt door het snel toenemende aantal 
niet-rokers en ex-rokers. Maar het aantal sterfgevallen aan longkanker blijft vergeleken 
met Zweden hoog, omdat de Nederlandse mannen van een veel hoger niveau van 

longkankersterfte vertrokken. Waarom, door die spectaculaire daling van de sterfte aan 
longkanker, de levensverwachting van de Nederlandse mannen de afgelopen decennia 
niet sneller toenam dan die van de Zweedse, is eigenlijk nog steeds een raadsel.
Bij vrouwen zijn de verschillen tussen Zweden en Nederland uitgesprokener dan bij 
mannen (figuur 3). Bij vrouwen is de zeer snelle stijging van sterfte door longkanker en 
longziekten opmerkelijk. De toename van de sterfte treedt vooral op bij de vrouwen die 
vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren (de geboortegolf of babyboom-generatie). 
Meer roken en een mogelijk riskantere leefstijl van de vrouwen uit de geboortegolf zijn 

De toegenomen zelfstandigheid en keuzevrijheid van vrouwen 
van vlak na de Tweede Wereldoorlog 
werden betaald met een flink slechtere leefstijl

figuur 3 Ontwikkeling van de sterfte 
aan longkanker en hart- en vaatziekten 
voor mannen en vrouwen in Nederland 
(NL) en Zweden (ZW) per duizend 
persoonjaren, 1965 - 2003
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een belangrijke verklaring voor de toegenomen sterfte op jongere en nu middelbare 
leeftijd. Maar ook bij de Zweedse vrouw nam longkanker flink toe. Dat neemt niet 
weg dat de levensverwachting van een 65-jarige vrouw en van de oudsten onder de 
Nederlandse vrouwelijke bevolking de laatste decennia minder toeneemt dan in Zweden. 
Hun sterfte blijft in Nederland consequent hoger dan die bij onze Scandinavische EU-
genoot.

Roken en leefstijl verklaren lang niet alles
Nederland heeft, na zijn absolute koppositie rond 1980, nu een grote achterstand 
opgelopen wat betreft de stijging van de levensverwachting. De daling van de sterfte 
verloopt in Nederland veel minder voorspoedig dan in Zweden. Roken is daarvoor 
de meest logische verdachte. Deze hypothese blijkt te kloppen voor de vrouwen uit 
de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog. Hun toegenomen zelfstandigheid en 
keuzevrijheid werden betaald met een flink slechtere leefstijl. Waar dit werd veroor- 
zaakt door een zwak volksgezondheidsbeleid, is dat betreurenswaardig. Het betreft  
hier echter een beperkte groep vrouwen die in 2005 tussen de veertig en zestig jaar  
was. Naarmate deze vrouwelijke babyboomers verder zal verouderen, zal de achter- 
stand van Nederlandse vrouwen ten opzichte van Zweedse vermoedelijk verder 
toenemen. De kansen op longkanker nemen toe met de leeftijd, wat betekent dat de  
tol aan longkanker nog veel hoger kan worden.

De tabaksepidemie levert echter geen verklaring voor de hogere sterfte bij vrouwen van 
boven de zestig jaar. In de groepen vrouwen van boven de zestig kent Nederland immers 
zeer lage cijfers voor de sterfte aan longkanker. Evenmin levert tabak een verklaring voor 

vraag 2 Welke leefstijlfactor verdringt bij 
mannen de door roken veroorzaakte sterfte 
van de eerste plaats en waaruit valt dat af 
te leiden?

Het heeft zelfs zin om op je tachtigste te stoppen met roken

De toegenomen zelfstandigheid en 
keuzevrijheid van vrouwen worden 
betaald met een flink slechtere leefstijl
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de minder gunstige ontwikkeling van sterfte bij de Nederlandse mannen. Verwacht zou 
mogen worden dat de algehele sterfte onder mannen aanzienlijk zou afnemen sinds 
1980. Dit gezien de scherpe daling van de sterfte aan longkanker in deze groep en de 
wetenschap dat voor ieder sterfgeval aan longkanker minstens één sterfgeval van een 
andere met roken samenhangende doodsoorzaak extra optreedt, zoals hartinfarcten, 
longziekten en aan roken gerelateerde tumoren. Die afname treedt echter niet op, dus 
moeten er andere voor de gezondheid sterk nadelige trends zijn die het effect van een 
daling van de aan het roken gerelateerde sterfte opheffen.
De conclusie is duidelijk, maar het beeld is diffuus: in Nederland is de laatste decennia 
de sterfte toegenomen bij zowel mannen als vrouwen, in alle leeftijden en voor alle 
belangrijke doodsoorzaken. Dat geldt ook voor de doodsoorzaken die zijn geclassificeerd 
als ‘vaag’ en ‘onduidelijk’. Bij de leeftijdsgroepen vrouwen van vlak na 1945 is roken 
daarvoor een duidelijke oorzaak. Naarmate de vrouwen uit deze geboortegolf ouder 
worden, zal de achterstand van de Nederlandse vrouwen bijna zeker verder toenemen. 
Bij mannen zijn het vooral de oudere leeftijdsgroepen, die nu 75 jaar en ouder zijn, die 
nog een zware erfenis door de tabak met zich mee torsen. Deze meest belaste groepen 
zijn aan het uitsterven en daarom wordt in de toekomst bij mannen een gunstiger trend 
voorzien wat betreft hun levensverwachting.

Minder goede zorg?
In de meeste landen bestaat overeenstemming dat het eigen zorgsysteem weliswaar 
verre van ideaal is, maar toch beter dan dat van andere landen. Maar als we zoeken 
naar de meest eenvoudige verklaring voor de geschetste fenomenen en de achteruitgang 
van de Nederlandse levensverwachting ten opzichte van die in Zweden, komen we 
toch op een afname van de kwaliteit van zorg in Nederland. Verschillen in rookgedrag 
van de Nederlandse en Zweedse burgers zijn niet de belangrijkste verklaring, want 
daarvoor is de negatieve trend teveel verspreid over de seksen, diverse doodsoorzaken 
en leeftijdsgroepen. De trends wijzen in de richting van een diffuse, maar alom 
vertegenwoordigde kracht die actief is in alle processen die te maken hebben met sterfte. 
Ook de hoge cijfers voor vage en slecht gedefinieerde doodsoorzaken in Nederland 
wijzen in deze richting. 
Voor deze minder ‘goede’ zorg zijn een aantal mogelijke redenen te vinden, die niet 
alle noodzakelijk slecht zijn. Allereerst, bestaat er weinig financieel belang bij het in 
leven houden van hoogbejaarden. Dat is in ‘fee for service’ systemen, waarbij voor elke 
dienstverlening wordt betaald, anders. Om het cynisch uit te drukken: zolang er daar 
leven is, is er hoop dat een factuur nog kan worden betaald. Maar ook Zweden kent geen 
fee-for-service systeem. Een tweede reden is dat Nederland één van de eerste landen was 
dat euthanasie legaliseerde. Dat was omdat Nederlandse artsen zeer bewust het lijden 
van ernstig zieken niet wilden verlengen en de volksaard het minder gemakkelijk maakte 
om het op een akkoordje te gooien met het geweten. Waar verlenging van het leven 
niets meer toevoegt aan levenskwaliteit, zullen Nederlandse artsen vermoedelijk eerder 
bereid zijn om af te zien van verdere levensverlengende interventies. Ook hier heeft 
Zweden geen opvallend andere cultuur. De derde reden dat ouderenzorg in Nederland 

vraag 3 Wat heeft de Nederlandse 
euthanasiewetgeving te maken met de 
kwaliteit van zorg en de levensverwachting 
van hoogbejaarden?
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antwoord 3 Nederlandse artsen willen zeer 
bewust het lijden van ernstig zieken niet 
verlengen en daarom is er wetgeving die 
euthanasie toestaat. Als levensverlenging 
niets meer toevoegt aan de kwaliteit van 
leven ziet men daarom vermoedelijk 
eerder af van verdere levensverlengende 
interventies.

antwoord 1 Er is (tussen de 20ste en 24ste 
week) een grijs gebied tussen een veel 
te vroeg en doodgeboren kind en een 
late abortus. In het ene land heeft men 
(juridisch) veel moeite met het verrichten 
van een late abortus, in een ander land telt 
juist een doodgeboren baby zwaar. Dat 
kan consequenties hebben voor de manier 
waarop artsen een dergelijk incident 
registreren.

antwoord 2 Alcoholconsumptie.  
Diabetes neemt toe, evenals mond-, keel- 
en slokdarmkanker. Dat wijst op een  
toenemende combinatie van alcohol  
en roken. Meer sterfgevallen door 
chronische leverziekten kan wijzen op 
meer problemen met alcohol.

minder goed zou kunnen zijn, is het ontbreken van een hoge prioriteit voor die zorg. 
Als voorbeeld daarvan kan de te lage graad van griepvaccinatie in de bejaardenhuizen 
dienen.

Een vader voor de nederlaag?
Om beter te kunnen begrijpen waarom de vermindering van de sterfte in Nederland 
achterop begint te raken bij die in Zweden en hoe we die ontwikkeling kunnen 
stoppen, is nader onderzoek noodzakelijk. Het specifieke probleem van roken en ander 
risicogedrag bij de vrouwen uit de geboortegolf van na de oorlog is bekend, maar er 
wordt nog te weinig aan gedaan. Wat levensverwachting betreft, heeft het zelfs zin om 
op je tachtigste te stoppen met roken. Indien we de kwaliteit van zorg en de algemene 
‘prestaties’ van het Zweedse en het Nederlandse zorgsysteem met elkaar kunnen 
vergelijken, kunnen we wellicht ook de zwakke plekken van beide systemen identificeren 
en verbeteren. Op dit moment lijkt er echter weinig animo te zijn om dit onderzoek op te 
pakken. Zo is de nederlaag nog steeds op zoek naar een vader die zich over haar wenst te 
ontfermen.
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Sterfte vlak na de geboorte
Onduidelijk waarom pasgeborenen vaker als ‘overleden’ in de registers komen 
dan in buitenland  Simone Buitendijk en Jan Nijhuis

Factoren die de levensverwachting van de bevolking beïnvloeden, 
zijn de perinatale sterfte en de zuigelingensterfte. De perinatale 
sterfte betreft kinderen die al vóór of binnen 24 uur na de bevalling  
overlijden. De zuigelingensterfte heeft plaats in het eerste levens- 
jaar. Nederland was in het Europa van de jaren zeventig, samen 
met Finland, koploper met zowel een lage perinatale- als een 
lage zuigelingensterfte. Die koppositie hebben we moeten op-
geven, voornamelijk doordat de daling van die sterfte minder 
groot is geweest dan in vergelijkbare landen om ons heen. 
Finland, Denemarken en Zweden doen het nu beter. Zowel voor 
de sterfte na een duur van 28 weken zwangerschap als na 22 
weken zwangerschapsduur (in Nederland: 8,6 respectievelijk 11,8 
gestorven baby’s per 1000 geboorten, in beide gevallen is de sterfte 
van de Finse baby’s ongeveer de helft van die van de Nederlandse 
baby’s). Nederland had, vlak na Griekenland, in 2000 de één na 
hoogste perinatale sterfte van de vijftien deelnemende landen aan 
het zogeheten Europese PERISTAT-onderzoek. Vooral de foetale 
sterfte, voor of tijdens de geboorte, is in Nederland opvallend 
hoog: 7,4 per 1000 na een zwangerschapsduur van 22 weken.  
Het land met de laagste foetale sterfte is Oostenrijk met 3,6 sterf- 
gevallen per 1000 geboorten. Als het om de neonatale sterfte – ná 
de geboorte – gaat, heeft Nederland vooral een vrij hoge vroeg-
neonatale sterfte – in de eerste week. In de drie weken daarna is 
de sterfte relatief laag ten opzichte van die in andere Europese 
landen. In Nederland vindt bijna negentig procent van de sterfte  
in de eerste maand na de geboorte plaats in de eerste levensweek.

Meerlingzwangerschap
De oorzaken van deze ongunstige positie van Nederland zijn 
onduidelijk. Foetale sterfte voor de geboorte is gerelateerd aan 
aangeboren afwijkingen en groeivertraging van de foetus en 
met chronische ziekten bij de moeder, maar is nog grotendeels 
onverklaard. Nederlandse vrouwen zijn in Europa relatief oud als 
ze moeder worden. Bijna twintig procent was ouder dan 34 jaar 

bij de geboorte van hun kind. Alleen in Spanje en Frankrijk ligt  
dat percentage hoger. Nederlandse moeders hebben ook vaker 
dan gemiddeld een meerlingzwangerschap: in bijna twee procent 
van de bevallingen. Een percentage dat alleen in Denemarken 
en Griekenland iets hoger ligt. Een hogere leeftijd van de moeder 
heeft een relatie met een hoger risico op hoge bloeddruk en 
diabetes en daarmee met een hogere sterfte van de ongeboren 
vrucht. Een meerlingzwangerschap verhoogt de kans dat de baby 
vlak voor, tijdens en vlak na de geboorte overlijdt.
Hoewel in het PERISTAT-onderzoek niet is bijgehouden of baby’s 
voor de geboorte zijn gescreend op aangeboren aandoeningen, 
is bekend dat Nederland op dit punt een relatief terughoudend 
beleid voert. Omdat de meeste sterfteregistraties beginnen bij 22 
of 24 weken zwangerschap, zullen eerdere sterfgevallen door een 
abortus na het vaststellen van een aangeboren afwijking, dikwijls 
ook niet worden opgenomen in de registratie. In het buitenland 
zal dat dus vaker het geval zijn dan in Nederland. Daardoor 
is het mogelijk dat in Nederland, meer dan in andere landen, 
de sterfgevallen vanwege een aangeboren afwijking wel in de 
sterfteregistratie terecht komen.
Nederland heeft ook relatief veel allochtone vrouwen die zwanger 
zijn – iets dat niet in de PERISTAT-vergelijking wordt meegenomen. 
Omdat deze vrouwen een hogere perinatale sterfte kennen, zou 
dat een deel van de verklaring kunnen zijn voor de hoge perinatale 
sterfte in Nederland. Een ander deel van de verklaring is wellicht 
dat Nederlandse neonatologen relatief terughoudend zijn met het 
uitvoeren van ingrijpende behandelingen bij zeer vroeg geboren 
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baby’s. Ondermeer om ernstige handicaps op latere leeftijd te 
vermijden, zijn zij eerder dan hun Europese collega’s bereid een  
zeer vroeg geboren kindje te laten overlijden. Die houding leidt  
ertoe dat deze kinderen in Nederland snel na de geboorte sterven  
en aldus worden geregistreerd als overleden in de eerste levens-
maand. Elders in Europa heeft een dergelijk kind een grotere kans 
om pas na de eerste maand, of helemaal niet, te overlijden.

Individueel registratiesysteem
Uiteraard moeten we er ook rekening mee houden dat de registratie 
zelf tekortkomingen heeft die de schatting van de Europese sterfte-
cijfers onnauwkeurig maken. De aan PERISTAT deelnemende 
landen hebben alle hun eigen, individuele registratiesysteem. Soms 
is dat gebaseerd op ziekenhuisgegevens, soms op gegevens van 
de overheid en soms op die van de betrokken beroepsgroepen. 
Ook zijn niet alle registraties compleet. De sterfte is echter een 
relatief nauwkeurige uitkomstmaat vergeleken met de duur van de 
zwangerschap of de etniciteit van de ouders. En die werd door alle 
landen gemeten per duizend geboorten.
Inmiddels hebben ook de nieuwe EU-staten en Noorwegen 
gegevens over 2004 aangeleverd voor PERISTAT-II. Eind 2008 
zullen we, in een vergelijking van 27 Europese landen, weten 
of de positie van Nederland in de sterfte-rangorde is verbeterd. 
Omdat voor de nieuwe studie meer factoren zijn geregistreerd 
– zoals aangeboren afwijkingen, etniciteit, roken, geboorten 
na onvruchtbaarheidsbehandeling, opleiding van de moeder, 
borstvoeding en ernstige ziekte van de moeder – kan er wellicht 
meer licht komen op de redenen van de achterstand van Nederland 
op dit terrein. Waarschijnlijker is echter dat daarvoor een 
nauwkeuriger analyse van het unieke systeem van de Nederlandse 
perinatale zorg noodzakelijk is.

Nederlandse moeders krijgen vaker dan 
gemiddeld een meerling
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De recente snelle bevolkingstoename van Nederland kwam vooral door 

immigratie. Nu wonen ruim drie miljoen allochtonen in Nederland, van 

wie iets meer dan de helft uit niet-westerse landen. De inpassing van deze 

groepen verloopt niet zonder problemen. Culturele verschillen kunnen leiden 

tot botsingen tussen allochtonen en hun Nederlandse omgeving, maar ook 

tot conflicten binnen de allochtone gemeenschap. Ook de Nederlandse 

samenleving is verdeeld.
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Clash der culturen
Het ontstaan van een multiculturele samenleving  Carlo van Praag

Er is bijna geen ander Europees land waar de bevolkingstoename zo hard is gegaan als  
in Nederland. Zeven miljoen zielen in de afgelopen zestig jaar: van ruim negen miljoen 
inwoners aan het eind van de Tweede Wereldoorlog tot 16,4 miljoen nu. In de eerste 
decennia na de oorlog was Nederland een emigratieland en werd de groei van de bevol-
king vooral veroorzaakt door het grote aantal kinderen dat werd geboren. Er waren wel 
immigranten, vooral uit wat toen Nederlands-Indië heette, maar er was meer emigratie 
van mensen die vanuit Nederland vertrokken naar landen als Canada, de Verenigde 
Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. In de jaren zestig veranderde dit. 
Nederland werd een immigratieland. Terwijl het geboorteoverschot begon te dalen nam 
het vestigingsoverschot toe.
Dat kwam vooral door de vestiging van buitenlandse werknemers uit de landen rond de 
Middellandse Zee – de Zuid-Europese landen, Turkije en Marokko. (figuur 1) Het was niet 
de bedoeling dat deze ‘gastarbeiders’, zoals de term toen luidde, in Nederland zouden 
blijven. Aanvankelijk keerden velen ook terug naar hun herkomstland, maar steeds 
grotere groepen bleven in Nederland en lieten in de loop van de jaren hun gezinnen 
overkomen. Daardoor hield de immigratie aan – in elk geval die uit Turkije en Marokko. 
Daar kwamen in de jaren zeventig en tachtig de Surinaamse immigranten bij, namelijk 
zij die de voorkeur gaven aan Nederland boven het in 1975 onafhankelijk geworden 
Suriname.

b i o - w e t e n s c h a p p e n  e n  m a a t s c h a p p i j

figuur 1
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Toen in de jaren negentig al deze stromen langzaam opdroogden, kwam er een nieuwe 
immigratie op gang. Asielzoekers uit een groot aantal landen in Azië en Afrika zochten 
om redenen van persoonlijke veiligheid en economische vooruitzichten, toegang tot 
Europa. Nederland was met zijn betrekkelijk ruimhartige asielbeleid toen een populair 
vestigingsland. In de jaren negentig kreeg ons land per duizend inwoners ruim twee keer 
zoveel asielverzoeken te verwerken als de toenmalige Europese Unie in haar geheel. 
Daarnaast kregen de Turkse en Marokkaanse immigratie een nieuwe impuls. Want hier 
geboren of opgegroeide jongeren trouwden met een partner in het land van herkomst en 
lieten die vervolgens naar Nederland komen.

Ruim drie miljoen allochtonen in Nederland
Vanaf 2001 is de immigratie drastisch gedaald (figuur 2), voornamelijk door een restrictief 
beleid van de Nederlandse overheid. De emigratie daarentegen, is weer toegenomen. 
Daarbij gaat het vooral om de terugkeer van immigranten naar hun land van herkomst. 
Voor een aantal herkomstlanden, bijvoorbeeld Turkije, geldt dat het aantal mensen dat 
terugkeert groter is dan het aantal mensen dat zich vanuit die landen in Nederland vestigt. 
Het vestigingsoverschot heeft plaats gemaakt voor een vertrekoverschot. 
Al met al is het aantal niet-westerse allochtonen in Nederland aan het begin van 2007 
gestegen tot 1.739.000. Dat komt overeen met 10,6 procent van de totale Nederlandse 
bevolking. Daarnaast telt Nederland ook nog 1.432.000 westerse allochtonen, ofwel 8,8 
procent van de bevolking. Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en personen uit 
een groot aantal derdewereldlanden worden niet-westerse allochtonen genoemd. Mensen 
afkomstig uit Europese en andere westerse landen, met inbegrip van de voormalige 

Veel gastarbeiders werken in 
de tuinbouw

figuur 2
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Sovjet-Unie, heten westerse allochtonen. Ook Indonesië wordt, op historische gronden, 
tot de westerse herkomstlanden gerekend. Migranten uit dat land zijn voor een groot deel 
in de jaren vijftig en zestig als repatrianten naar Nederland gekomen

Tabel 1 laat zien dat Turkije, Suriname, Marokko en de Antillen nog steeds de belangrijk-
ste niet-westerse herkomstlanden zijn. Daarnaast zijn er veel migranten uit de landen in 
het Midden-Oosten en Afrika. Zij zijn hier meestal als asielzoekers gekomen. Verreweg de 
meeste westerse allochtonen komen uit Indonesië (de eerder aangeduide repatrianten) en 
uit onze buurlanden. In recente jaren zijn ook Oost-Europese immigranten,  bijvoorbeeld 
uit Polen, sterk in aantal toegenomen. De uitbreiding van de Europese Unie in 2007 heeft 
een belangrijke migratie uit Roemenië en Bulgarije op gang gebracht, maar deze komt 
nog niet tot uiting in de cijfers van de tabel.
Omdat dit hoofdstuk gaat over de problemen van de multiculturele samenleving en deze 
vooral tot uiting komen in de relatie met niet-westerse allochtonen, spitst dit artikel zich 
toe op deze groep migranten.

Veertig procent van de allochtonen in Nederland geboren
De niet-westerse allochtonen zijn lang niet allemaal als migrant naar Nederland geko-
men. Van de Turken, Marokkanen en Surinamers behoort al ruim veertig procent tot de 
tweede generatie. Dat wil zeggen dat hun ouders wel uit het land van herkomst kwamen, 
maar dat ze zelf wel in Nederland zijn geboren. Bij meer recent geïmmigreerde groepen, 
zoals Irakezen en Afghanen is de tweede generatie nog relatief klein. Hoewel er al lang 
Chinese migranten in Nederland zijn – denk maar aan het ruime aanbod aan Chinese 
restaurants in het Nederlandse straatbeeld, en van hen inmiddels een tweede en derde 
generatie is, is het overgrote deel pas recent in Nederland gekomen.

Niet-westerse allochtonen
(totaal 1.739.000)

Westerse allochtonen 
(totaal 1.432.000)

Turkije 369.000 Indonesië 390.000

Suriname 334.000 Duitsland 381.000

Marokko 330.000 België 112.000

Nederlandse Antillen en Aruba 130.000 (voormalig) Joegoslavië 77.000

China 45.000 Verenigd Koninkrijk 76.000

Irak 44.000 Polen 51.000

Afghanistan 37.000 (voormalige) Sovjet-Unie 48.000

Iran 29.000 Italië 37.000

Ghana 19.000 Frankrijk 34.000

Egypte 19.000 Verenigde staten 31.000

Zuid-Afrika 16.000 Spanje 31.000

tabel 1 Allochtonen naar de belangrijkste 
herkomstlanden in 2007 (Bron: CBS)

In recente jaren is het aantal Oost-Europese 
immigranten, bijvoorbeeld uit Polen, sterk 
toegenomen

vraag 1 Wat zijn de vier grootste groepen 
allochtonen in Nederland? Zijn daarvan de 
westerse of de niet-westerse allochtonen in 
de meerderheid?
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De meeste niet-westerse allochtonen hebben de Nederlandse nationaliteit. Dat geldt in 
elk geval voor de allochtonen van de tweede generatie die immers hier geboren zijn. 
Veel Turken en Marokkanen hebben tijdens hun verblijf hier de Nederlandse nationaliteit 
verkregen. Daarnaast behielden zij vaak hun oorspronkelijke nationaliteit. Antillianen 
en verreweg de meeste Surinamers waren al Nederlander voordat zij zich hier vestigden. 
Niet-westerse allochtonen zijn gemiddeld veel jonger dan de rest van de Nederlandse 

Wie is allochtoon?

Wie is een Turk of een Marokkaan, een Mexicaan of een Indiaan? Dat is niet eenduidig. 
Verschillende landen hanteren andere definities voor het begrip allochtoon. Ook in de 
(sociaal)wetenschappelijke literatuur zijn door diverse auteurs uiteenlopende definities 
gebruikt. Van zwarten (als onderscheid van witten) en nationaliteit tot ‘een ieder die zegt  
te zijn opgegroeid in een niet-Nederlandse cultuur’. Het is dan ook zaak goed op te letten 
welke definitie van ‘allochtoon’ in een artikel of een grafiek is gehanteerd. In de jaren 
vijftig noemde men in Brabant iemand al allochtoon als deze van bijvoorbeeld Breda naar 
Eindhoven was verhuisd.

In de Verenigde Staten wordt veel waarde gehecht aan de zogeheten zelfidentificatie: voelt 
iemand zich Hispanic, Afro American of Native American, dan wordt hij of zij als dusdanig 
geregistreerd. Ook in het Verenigd Koninkrijk kunnen respondenten zelf aangeven tot welke 
etnische groep, of zelfs verschillende groepen, ze behoren. De enquêteurs wordt zelfs op 
het hart gedrukt vooral niet zelf een oordeel te vellen. In Frankrijk daarentegen is het zelfs 
bij wet verboden om etniciteit te registeren. Iedereen die het Franse staatsburgerschap 
verwerft, wordt automatisch een Fransman of een Française. Niks allochtoon!

Veel landen gaan uit van iemands nationaliteit om te bepalen of iemand allochtoon is.  
Volgens het Nederlandse CBS is een allochtoon een persoon van wie minstens één ouder  
buiten Nederland is geboren. Daarmee tellen niet alleen de mensen die zelf naar Neder-
land zijn gekomen mee als allochtoon, maar ook hun hier geboren kinderen (de tweede 
generatie). Nederland is, samen met Denemarken, het enige land in Europa dat volgens 
zo’n ruime definitie allochtonen registreert. In de statistieken van andere landen kent men 
hooguit het geboorteland van de persoon zelf.
Daarmee is de tweede generatie migranten al niet meer bekend. In Nederland verdwijnt  
pas de derde generatie allochtonen uit de statistieken. (M.E.)

10,6 procent van de Nederlandse bevolking is niet-westers 
allochtoon, 8,8 procent is westers allochtoon
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bevolking. 55 Procent is jonger dan 30 jaar, terwijl dat voor de gehele Nederlandse 
bevolking 36 procent is. Immigratie helpt daarom enigszins tegen de vergrijzing van  
onze bevolking, maar zal deze niet stoppen. Daarvoor zouden veel hogere aantallen 
jonge immigranten nodig zijn.
Niet-westerse allochtonen wonen regionaal geconcentreerd. De Nederlandse bevolking 
bestaat voor 10,6 uit procent niet-westerse allochtonen. Dat is een landelijk gemiddelde, 
in de grote steden is het percentage veel hoger. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 
vormen niet-westerse allochtonen ongeveer een derde van de bevolking. In gemeenten 
met minder dan 100 duizend inwoners is gemiddeld slechts zeven procent van niet-
westerse komaf. In de grote steden zijn niet-westerse allochtonen nog eens extra gecon-
centreerd in bepaalde wijken. In de vier grote steden zijn enkele tientallen wijken waar  
de niet-westerse allochtonen zelfs de meerderheid van de bevolking vormen. Van de  
kinderen en jongeren in de grote steden is meer dan de helft een niet-westerse alloch-
toon. Het is dus geen wonder dat in de grote steden veel ‘zwarte’ scholen zijn.
Hoewel de immigratie sterk is gedaald, groeit het aantal niet-westerse allochtonen in 
Nederland nog steeds tamelijk sterk. Dat komt doordat ze relatief veel kinderen krijgen. 
Veel niet-westerse vrouwen zijn in de vruchtbare leeftijd en bij een aantal groepen, zoals 
Marokkanen en Turken, krijgen deze vrouwen gemiddeld meer kinderen dan autochtone 
Nederlanders. In het verleden waren Marokkaanse en Turkse gezinnen in vergelijking met 
de autochtoon Nederlandse gezinnen zeer omvangrijk. Tegenwoordig is dat verschil niet 
meer zo groot. Marokkaanse vrouwen kunnen tegenwoordig gedurende hun vruchtbare 
leven rekenen op gemiddeld drie kinderen, terwijl dat cijfer bij autochtoon Nederlandse 
vrouwen 1,8 bedraagt. Daarnaast neemt de niet-westerse allochtone bevolking in Neder-
land toe, vanwege de zeer lage sterfte. Er zijn immers nog relatief weinig ouderen onder 
de allochtonen.

Problemen van de multiculturele samenleving
Het zou niet realistisch zijn te ontkennen dat de aanwezigheid van grote groepen niet- 
westerse allochtonen in Nederland problemen geeft. Massale migratie gaat altijd met  
aanpassingsproblemen gepaard, zowel bij de migranten als bij de ontvangende samen-
leving. Meestal duurt het een aantal generaties voordat deze problemen zijn opgelost. 
Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar voor elke multiculturele samenleving. 
De problemen van de multiculturele samenleving worden veroorzaakt door sociale 
tegenstellingen en culturele tegenstellingen. 
 

Taal- en opleidingsproblemen
Taalproblemen en het niet kennen van de weg in de samenleving kenmerken veel migran-
ten. In Nederland is dat wat minder geweest doordat veel migranten uit Suriname en de  
Nederlandse Antillen kwamen en al een goede kennis van het Nederlands bezaten. 

vraag 2 Waarom neemt het aantal niet-
westerse allochtonen in Nederland toe?

In de grote steden zijn veel ‘zwarte’ 
scholen. Dit is niet verwonderlijk, omdat 
van de kinderen en jongeren in de grote 
steden meer dan de helft een niet-westerse 
allochtoon is
© Marcel van den Bergh/Hollandse Hoogte

Van de kinderen en jongeren in de grote steden is meer dan de 
helft een niet-westerse allochtoon
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Maar bij Turken en Marokkanen is dat niet het geval. Niet alleen de eerste generatie 
heeft taalproblemen, tot op zekere hoogte ook de tweede generatie. Dat deze groepen 
voornamelijk wonen in stadswijken met veel bewoners uit hetzelfde land van herkomst 
versterkt dit probleem. Bovendien komen er nog steeds nieuwe immigranten uit Turkije 
en Marokko die het Nederlands niet machtig zijn. Daarnaast speelt het dikwijls lage 
opleidingsniveau de niet-westerse allochtonen parten. Dat is in het geval van de Turken 

en de Marokkanen niet verbazingwekkend. Zij werden in het verleden immers juist naar 
Nederland gehaald voor het ongeschoolde werk waarvoor autochtonen geen animo meer 
hadden. Die achterstand in opleiding is bij de tweede generatie nog niet verdwenen. 
Turkse en Marokkaanse leerlingen hebben, vergeleken met autochtone leerlingen, nog  
steeds een leerachterstand en ze gaan minder vaak naar havo en vwo en komen vaker  
terecht in het vmbo. Wel is er sprake van een inhaalslag. Voor Surinamers is de onderwijs-
situatie gunstiger dan voor Turken en Marokkanen en dat gold aanvankelijk ook voor 
Antillianen. Die laatste groep is, door de immigratie van slecht opgeleide jongeren in 
de jaren negentig, echter sterk teruggezakt. Bij de asielmigranten verschilt de situatie 
per herkomstland. Migranten uit sommige landen, bijvoorbeeld Iran, zijn relatief hoog 
opgeleid, maar dat geldt zeker niet voor alle landen. 

Sociaal-economische achterstand
Sociale achterstand van veel migranten is niet alleen zichtbaar in het onderwijs, maar 
ook op de arbeidsmarkt. De werkloosheid is bij de meeste niet-westerse allochtone 
groepen wel drie tot vier keer hoger dan onder autochtonen. Dat heeft uiteraard te maken 
met de taalproblemen en de vaak lage opleiding. Maar zeker ook met discriminatie. De 
ongunstige positie op de arbeidsmarkt heeft uiteindelijk veel invloed op het inkomen van 
veel migranten, dat gemiddeld laag is.
Grote groepen laag opgeleide migranten kwamen net op een moment dat de Nederlandse 
samenleving een sterke democratisering van het onderwijs onderging. Onder de autoch-
tonen werd het opleidingsniveau steeds hoger en het aantal sociaal-economische achter- 
blijvers nam af. Mede daardoor drukken de niet-westerse allochtonen nu een sterk stem- 
pel op het verschijnsel ‘sociale achterstand’ in zowel het onderwijs als op de arbeids-
markt. Gemiddeld is de helft van alle achterstandsleerlingen in het onderwijs van alloch- 
tone herkomst en in de grote steden is dat zelfs de grote meerderheid. Bovendien wonen 
allochtonen vooral in minder aantrekkelijke stadswijken, die door de autochtonen worden  
versmaad. Deze segregatie maakt de sociaal-economische tegenstellingen tussen autoch-
tonen en allochtonen extra duidelijk zichtbaar.
De Nederlandse overheid heeft het probleem van de sociale achterstand van allochtonen 
reeds lang geleden onderkend. Vandaar dat sinds het begin van de jaren tachtig een 
minderhedenbeleid wordt gevoerd, met als voornaamste doel het bestrijden van 

Migranten uit sommige landen, bijvoorbeeld Iran, 
zijn relatief hoog opgeleid
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deze achterstand. Zo krijgen scholen met veel allochtone leerlingen extra steun en 
probeert men werkgevers ertoe te bewegen allochtonen in dienst te nemen. Het recente 
inburgeringsbeleid is erop gericht om nieuwe immigranten enigszins vertrouwd te maken 
met de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Dit in de verwachting dat hun 
aanpassing daarmee soepeler verloopt en dat hun sociaal-economische vooruitzichten 
verbeteren.

Culturele tegenstellingen
De niet-westerse allochtonen komen uit landen waarvan de cultuur verschilt van de 
westerse cultuur, zo men wil van de westerse cultuur in haar Nederlandse variant. In 
die culturen gelden tot op zekere hoogte andere waarden en normen dan in de westerse 
cultuur. Zo kijkt men bijvoorbeeld dikwijls anders dan we in Nederland gewend zijn aan 
tegen het belang van de godsdienst, de positie van vrouwen, de relatie tussen ouders en 
kinderen, de banden met de familie, de rechten van het individu of de toelaatbaarheid 
van verschillende seksuele uitingen. Uiteraard is een dergelijke constatering een grove 
generalisatie, want tussen groepen van migranten en tussen individuen binnen de 
diverse groepen bestaan grote verschillen. Sommige groepen of individuen zijn sterk 
westers georiënteerd, terwijl andere groepen of individuen veel sterker zijn verankerd 
in de cultuur van het land van herkomst. Bovendien is er ook geen uniforme westerse 
of Nederlandse cultuur, maar bestaat deze uit een verzameling van diverse stromingen. 
Ondanks die relativering heeft het toch zin om van interculturele tegenstellingen te 
spreken, al was het maar omdat die tegenstellingen geregeld leiden tot spanningen en 
botsingen.
Bij dit cultuurconflict gaat het vaak om de tegenstelling tussen westerse ideeën en 
traditioneel islamitische standpunten. Dat ligt ook in de rede, want moslims vormen met 
ongeveer 850 duizend aanhangers de helft van de niet-westerse allochtonen. Bovendien 
is de islam mondiaal gezien een zeer belangrijke religie waarin sterke anti-westerse 
stromingen bestaan die ook de moslims in Nederland niet onberoerd laten. Het overgrote 

deel van de moslims in Nederland is overigens absoluut niet radicaal, hooguit enigszins 
conservatief. Er is slechts een zeer kleine minderheid die als extremist kan worden 
bestempeld, maar deze veroorzaakt wel relatief veel maatschappelijke ontregeling. 
Bedreiging aan het adres van anti-islamitische politici en publicisten en van openlijk 
afvallige geloofsgenoten zijn langzamerhand vertrouwde verschijnselen geworden. En 
er is in Nederland, zoals in bijna de hele wereld, een beduchtheid voor terroristische 
aanslagen tegen de westerse samenleving als geheel.

vraag 3 Wat is de gedachte achter het 
voeren van een minderhedenbeleid en hoe 
geschiedt dat ten aanzien van allochtonen?

Allochtonen die Nederlander willen 
worden, moeten verplicht een speciale 
ceremonie bijwonen en een zogenoemde 
‘verklaring van gebondenheid’ afleggen

Het grootste deel van het conflict tussen de migrantenculturen en 
de Nederlandse cultuur speelt zich af binnen 

de gemeenschappen van niet-westerse allochtonen
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Cultuurclash vaak binnen eigen gemeenschap
Toch speelt het grootste deel van het conflict tussen de migrantenculturen en de Neder-
landse cultuur zich af binnen de gemeenschappen van niet-westerse allochtonen: in de 
kleine kring van het gezin, de familie en de buurt. Daar botsen traditionele ouders met 
hun modernere kinderen en is de positie van vrouwen er onderwerp van discussie. De 
westerse omgeving reageert verdeeld op de niet-westerse culturele uitingen. Lang was 
het multiculturalisme in zwang. Daarbij stonden een positieve benadering van andere 
culturen en een zo groot mogelijke gelijkwaardigheid daarvan met de westerse cultuur 
voorop. Onder invloed van  zowel nationale gebeurtenissen – zoals de opkomst van 
Pim Fortuyn – als internationale gebeurtenissen – zoals de aanslag op de New Yorkse 
Twin Towers – is het enthousiasme voor deze benadering bekoeld. Het multiculturalisme 
heeft plaats gemaakt voor een strengere benadering waarin minder nadruk is op de 
mogelijkheid van naast elkaar levende culturen en meer nadruk op de aanpassing van de  
allochtonen aan de Nederlandse samenleving en cultuur. Ook het strengere toelatings-
beleid ten aanzien van migranten past in deze visie.

antwoord 3 Indonesiërs, Duitsers, Turken, 
Marokkanen. Niet-westerse allochtonen 
zijn in de meerderheid.

antwoord 1 Er zijn relatief meer niet-
westerse allochtone vrouwen in de vrucht-
bare leeftijd dan autochtone. Zij krijgen 
gemiddeld meer kinderen (Marokkaanse 
moeders gemiddeld drie, het gemiddelde  
in Nederland is 1,8). Er sterven relatief 
weinig allochtonen omdat er nog niet zo 
heel veel oude niet-westerse allochtonen  
in Nederland zijn.

antwoord 2 Het bestrijden van sociaal-
economische achterstand, ondermeer door 
extra steun voor ‘zwarte scholen’, hulp bij 
het krijgen van werk en stimuleren van 
inburgering.
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Lombarden, Dravanten en Hugenoten
Migratie in Nederland is van alle tijden

Het is een misvatting dat migratie in Nederland een nieuw feno-
meen is. De ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse bevolking 
kenmerkt zich door ontelbare volksverhuizingen vanaf de prehisto- 
rie tot de vroege middeleeuwen. Na het jaar 1000 ging het wat 
rustiger met de migratie, toch zijn er uit de periode tot 1500 heel  
wat immigrantengroepen bekend. De Noord-Italiaanse Lombarden  
bijvoorbeeld, of de Balten en Dravanten uit het Oosten en zigeu-
ners. Vanaf het eind van de zestiende eeuw oefent Nederland 
een grote aantrekkingskracht uit op bevolkingsgroepen uit den 
vreemde. De migrantenstroom gaat gelijk op met de toenemende 
en afnemende welvaart van Nederland. Het hoogtepunt, met een  
geschat aantal niet-Nederlanders in de totale Nederlandse bevolk-
ing van elf procent, ligt halverwege de zeventiende eeuw. Dit is 
een gemiddelde, want handelssteden als Amsterdam trokken veel 
meer migranten. Het dieptepunt van het aantal migranten ligt,  
met zo’n twee procent, in de voor Nederland economisch magere 
periode 1850-1950. De twintig procent migranten die er nu in 
Nederland wonen is (nog afgezien van de definitie van migrant) 
nooit eerder gehaald.
Vluchtelingen, trekarbeiders en arbeidsmigranten vormden de 
belangrijkste categorieën migranten in Nederland. Zo vluchtten 
aan het eind van de zestiende eeuw grote aantallen Vlamingen 
uit het gebied tussen Gent en Rijssel naar de Republiek der 
Zeven Provinciën vanwege de heroveringen van de Spaanse 
Filips II. Die migranten hadden een positieve invloed op de 
Nederlandse economie en deden bijvoorbeeld 
de textielnijverheid in Leiden bloeien en ze 
investeerden flink (bij de oprichting van de VOC 
kwam een derde van het kapitaal van deze Zuid-
Nederlandse vluchtelingen). Een eeuw later volg- 
den de door de Franse katholieke koning vervolg- 
de protestantse Hugenoten en ook joden. Aan-
vankelijk de welgestelde Portugese, sefardische, 
joden later de armere asjkenazische joden uit 
Midden- en Oost-Europa.

Trekarbeiders en huurlingen
Trekarbeiders kwamen vanaf de zeventiende 
eeuw tot laat in de negentiende eeuw met hun 

tienduizenden vanuit Duitsland en België naar de Nederlandse 
kustprovincies voor landarbeid en het aanleggen van dijken en  
kanalen. Ook gingen ze naar de Haarlemse blekerijen, de 
Groningse steenbakkerijen en de houtvlotterij op de grote rivier- 
en. De arbeidsmigranten vormden een belangrijk deel van de  
arbeidskracht ten tijde van de Republiek. Ze kwamen als huur-
lingen in het leger en als matrozen op bijvoorbeeld de schepen  
van de VOC. Vlak na de Eerste Wereldoorlog kwam er een golf  
aan Duitse dienstmeisjes naar Nederland.
In de periode voor het ontstaan van het Koninkrijk der Neder-
landen (1815) waren de steden soeverein en moedigden immigra-
tie dikwijls aan, vooral aanvankelijk de Zuid-Nederlanders en 
Hugenoten. Zij kregen zelfs extra privileges en waren welkom,  
mits zij zichzelf en de hunnen konden onderhouden en geen 
onrust van welke aard ook veroorzaakten. Na 1800 tot 1970  
neemt het aantal immigranten gestaag af en krijgt de staat het  
recht te beslissen over wie mag komen en gaan. Het staatsburger-
schap, gebaseerd op afstamming, staat centraal. Vrijwel alle 
migrantengroepen assimileren na enkele generaties, hoewel dat 
niet altijd soepel verloopt. De sociologen Jan Lucassen en Rinus 
Penninx schrijven in hun boek Nieuwkomers; immigranten en hun 
nakomelingen in Nederland 1550-1985 (Meulenhoff - Amsterdam, 
1985): ‘Bij de binnenkomst van vrijwel elke enigszins omvangrijke 
groep kwamen vanuit de ontvangende samenleving weerstanden 
naar voren, moesten stereotiepe beelden en vooroordelen over 

deze immigranten en hun nakomelingen 
worden overwonnen en werd de groep 
nieuwkomers, al dan niet op basis van wet- 
en regelgeving, gediscrimineerd of althans 
anders behandeld dan de ingezetenen.’ 
(M.E.)

Aan het einde van de 17e eeuw vestigden 
veel Hugenoten (Franse protestanten) zich 
in Amsterdam. Velen kwamen terecht in 
het boekenvak. Op de gravure: Franse 
boekwinkels in Amsterdam in 1715 
Gravure in het bezit van het Amsterdams 
Gemeentearchief (Wikipedia)
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In een aantal (kleinere) Nederlandse 

gemeenten zal het aantal inwoners de 

komende twee decennia afnemen. Maar 

er zal behoefte blijven aan meer huizen. 

Vooral in de Randstad. Mensen zullen van 

het platteland naar de stad trekken en 

de huishoudens worden kleiner. Door de 

individualisering en de vergrijzing van de 

samenleving, komt er meer behoefte aan 

kleinere woningen.
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Drs. A.H. (Andries) de Jong en Dr. H.B.M. 
(Henk) Hilderink werken als demograaf bij 
het Planbureau voor de Leefomgeving en 
zijn betrokken bij het ontwikkelen van  
toekomstmodellen. De Jong op het terrein  
van regionale bevolkings- en woningmarkt-
ontwikkelingen, hij is projectleider van  
PEARL een model voor regionale demo-
grafische prognose, dat samen met het CBS 
wordt ontwikkeld. Hilderink leidt GISMO 
(Global Integrated Sustainability Modelling) 
en richt zich op mondiale bevolkings- en 
gezondheidsontwikkelingen in relatie tot 
brede duurzaamheidsvraagstukken zoals 
armoede, klimaatveranderingen en de 
beschikbaarheid van voedsel en water

Doorbouwen graag!
Komende decennia telt Nederland meer inwoners en nog meer huishoudens 
Andries de Jong en Henk Hilderink

De toekomst blijft altijd onzeker. Toch is het voor beleidsmakers belangrijk iets te weten  
te komen over hoe de Nederlandse bevolking er over enkele decennia uitziet. Ze moeten  
immers voorbereidingen treffen zodat ook dan de bevolking naar behoefte kan wonen, 
werken, recreëren of naar school gaan. De eerste stappen moeten daar nu al voor worden  
getroffen, want bijvoorbeeld een Vinexwijk stamp je niet in een paar jaar uit de grond. 
Gelukkig is het niet onmogelijk om een realistische schatting te maken van hoe de bevol- 
king over dertig, veertig jaar zal zijn samengesteld. Nederland kent een lange traditie 
van demografische prognoses. Prognoses die voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op 
trends uit het verleden.

Twee demografische golven
Bezien over de afgelopen paar eeuwen hebben de westerse landen een karakteristiek 
patroon in bevolkingsontwikkelingen gevolgd. Tijdens de zogenoemde ‘eerste demo-
grafische transitie’ volgen veel landen een ontwikkeling waarin de cijfers voor de 
geboorte en de sterfte op vergelijkbare wijze veranderen. Zo is de combinatie van een 
hoog gemiddeld aantal kinderen per vrouw en een hoge sterfte veranderd, doordat 
eerst de sterfte afnam en vervolgens het aantal geboorten per vrouw. Dat stabiliseert de 
bevolking, omdat de geboorte en de sterfte elkaar op een laag niveau in stand houden. 
De vruchtbaarheid is dan op het zogenoemde vervangingsniveau van iets meer dan twee 

Leidsche Rijn bij Utrecht is anno 2006 
de grootste nieuwbouwlocatie en Vinex-
locatie van Nederland

b i o - w e t e n s c h a p p e n  e n  m a a t s c h a p p i j



62

a n d r i e s  d e  j o n g

h e n k  h i l d e r i n k

3 | 2007   Over Bevolking

b i o - w e t e n s c h a p p e n  e n  m a a t s c h a p p i j

Over enkele jaren zal Nederland weer een 
immigratieland worden

een volkstelling (onderbroken door de Tweede Wereld-
oorlog). Vanwege privacybescherming is de volkstelling 
van 1981 niet meer gehouden en zijn ze in 1991 
officieel afgeschaft. In België werd tot 2001 vanaf 1846 
elke tien jaar een volkstelling gehouden. Incidentele 
volkstellingen, zoals die van de Romeinen rond Jezus 
geboorte, en trouw-, doop- en begrafenisregisters zijn 
ook bronnen die demografen gebruiken. 
Hoe betrouwbaar zijn de gegevens en de oorspellingen? 
Dat is een voortdurende bron van zorg. Hoe ouder de  
gegevens, hoe lastiger de betrouwbaarheid is te bepalen,  
maar ook van veel buitenlandse bronnen is de betrouw- 
baarheid niet altijd even groot. Toch moet de demograaf  
het er mee doen en proberen door het vergelijken van  
diverse bronnen tot een zo goed mogelijk beeld te 
komen. Voorspellen is nog moeilijker. Voorspellen 
geschiedt op basis van trends uit het verleden. Hoe 
verder de voorspelling in de toekomst ligt, hoe minder  
zekerheid er is, omdat er zoveel verschillende factoren  
invloed op het eindresultaat kunnen hebben. Daarom 
werken demografen vaak met verschillende scenario’s, 
dikwijls een hoog-, laag- en middenscenario, 
die gezamenlijk de ‘bandbreedte’ van de 
toekomstvoorspelling vormen. (M.E.)

Het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, brengt om  
het jaar een langetermijnprognose voor heel Nederland 
uit. Samen met het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) stelt het ook regionale prognoses op. Om ook een  
beeld te krijgen van andere invloeden op de bevolkings-
ontwikkeling, worden er periodiek scenario’s opgesteld 
waarin de verwachte ontwikkelingen op het gebied van 
bijvoorbeeld werk en economie, culturele aspecten als 
gezinsverbanden, religie en vrijetijdsbesteding en natuur, 
milieu en ruimtelijke ordening worden meegenomen. Bij 
dergelijke langetermijnscenario’s zijn het CPB (Centraal 
Planbureau), het PBL en SCP (Sociaal- en Cultureel 
Planbureau) betrokken. Het vertrekpunt bij dergelijke 
prognoses en scenario’s zijn meestal ontwikkelingen 
die in het verleden hebben plaatsgehad. Dikwijls zijn 
toekomstige trends een voortzetting van trends uit het 
verleden of variaties daarop.
Het CBS vergaart in Nederland talloze gegevens over 
diverse aspecten van de bevolking, natuurlijk over 
huwelijk, geboorte, ziekte en dood, maar ook over meer 
economische aspecten van het leven, zoals arbeid. Niet 
altijd zijn de Nederlandse cijfers vergelijkbaar met die 
van andere landen, ook al wordt binnen de EU gestreefd 
naar eenvormigheid. Op heel veel plaatsen worden er 
gegevens van Nederlanders geregistreerd, die door het 
CBS kunnen worden gebruikt: van ziekenhuizen tot 
de Kamer van Koophandel. Maar volkstellingen zijn er 
niet meer. In Nederland was de eerste volkstelling in 
1795 en de laatste in 1971 (waartegen veel verzet was). 
Vanaf 1830 tot 1971 was er ongeveer elk decennium 

Planbureaus voor de toekomst
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kinderen per vrouw, een aantal dat voldoende is om zowel de vader als de moeder te 
‘vervangen’. Dat leidt op de langere termijn tot een stabiele omvang en leeftijdsopbouw 
van de bevolking. Althans in theorie, want in de praktijk blijkt dat de vruchtbaarheid 
tot ver onder dit vervangingsniveau is gedaald. In plaats van te stabiliseren, krimpt de 
bevolking daardoor. Dit fenomeen wordt de ‘tweede demografische transitie’ genoemd. 
Daarin zijn de verdere emancipatie van vrouwen, individualisering van de samenleving 
en het combineren van kinderen en werk belangrijke facetten. 
Ook Nederland heeft een dergelijke dubbele demografische transitie doorgemaakt. Naar 
Europese maatstaven is Nederland lange tijd een snelle groeier geweest. Vlak na de 
Tweede Wereldoorlog vooral door een hoge vruchtbaarheid: drie kinderen krijgen, was 
heel normaal. De laatste twintig jaar zijn twee kinderen per gezin standaard geworden 
en één op de vijf vrouwen blijft zelfs kinderloos. Daarmee is het geboortecijfer tussen de 
1,5 en 1,7 gekomen. Onvoldoende om de bevolking op langere termijn te laten groeien. 
Overigens waren de aanvankelijke snelle groei en de tien miljoen mensen die Nederland 
vlak na de oorlog telde, een reden voor de overheid om de emigratie te stimuleren, 
anders zou Nederland te vol worden. Dat de Nederlandse bevolking toch snel bleef 
groeien, kwam vooral door de komst van de ‘gastarbeiders’ en andere immigranten. 

Bevolking als mammoettanker
Het volstaat niet om alleen naar de totale geboorte en sterfte te kijken. Zeker niet als 
we geïnteresseerd zijn in de toekomst. Het totale aantal geboorten hangt namelijk niet 
alleen af van het gemiddelde aantal kinderen dat vrouwen krijgen, maar ook van het 
aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijdsgroepen van 15 tot 45 jaar. In Nederland is 
het kindertal al in 1973 onder het vervangingsniveau van 2,1 gezakt – waardoor de 
bevolking op termijn zal gaan afnemen. Maar doordat het aandeel van 15- tot 45-jarige 
vrouwen in de bevolking relatief groot is, komt het totale aantal geboorten toch hoog uit. 
Het aantal kinderen dat wordt geboren, ligt nog steeds substantieel hoger dan het aantal 
mensen dat overlijdt. Deze traagheid van de bevolking staat ook wel bekend als het 
‘bevolkingsmomentum’ en kan vergeleken worden met een mammoettanker. Om een 
mammoettanker in Rotterdam te laten aanmeren, moet al voor de kust van Frankrijk de 
motor worden uitgezet. Voor de Nederlandse bevolking staat de motor al sinds 1973 in 
de achteruit. Desondanks groeit de bevolking door.

Het combineren van kinderen en werk 
is een van de belangrijke facetten van 
de tweede demografische transitie
© Mischa Keijser / Hollandse Hoogte

Wat de massa is voor de mammoettanker, 
is de leeftijdsverdeling voor de bevolking
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Wat de massa is voor de mammoettanker, is de leeftijdsverdeling voor de bevolking. 
Iemand die vandaag wordt geboren, blijft gemiddeld een jaar of tachtig tot de Neder-
landse bevolking behoren. De demografische erfenis van de laatste zestig jaar bepaalt  
de huidige situatie: veel dertigers, de kinderen van de naoorlogse babyboom. Zelfs bij 
een laag gemiddeld kindertal zorgen zij toch voor veel nieuwe kinderen. En vooralsnog 
zijn er weinig 65-plussers, zodat er relatief weinig sterfte is.
De natuurlijke groei – het verschil tussen geboorte en sterfte – zakt langzaam naar nul, 

vraag 1 Waarom wordt de bevolking 
vergeleken met een mammoettanker? 

figuur 1 Leeftijdopbouw, 2005 en 2025

figuur 2 Bevolkingsgroei Nederland en 
Europeese Unie (27 landen), 1975 - 2005
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doordat het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd gaat afnemen en doordat er meer 
ouderen komen, die relatief snel zullen sterven. Over twintig jaar zal de natuurlijke groei 
zelfs onder nul duiken. 
De Nederlandse bevolking is de laatste jaren gegroeid met een half tot een heel procent 
per jaar. De gemiddelde bevolkingsgroei in de 27 landen die nu de Europese Unie 
vormen, ligt ongeveer de helft lager. Dat komt doordat het gemiddelde kindertal per 
vrouw in Nederland relatief laat is gedaald tot het niveau dat nu kenmerkend is voor 
Europa. Daarom is de Nederlandse bevolking nog relatief jong en worden er in absolute 
zin nog steeds veel kinderen geboren.

Migratie wordt belangrijker
Het hoge groeicijfer van de Nederlandse bevolking zal echter snel dalen. De nationale 
bevolkingsprognose van het CBS voorspelt dat de Nederlandse bevolking de komende 
twintig jaar nog maar met 600 duizend mensen zal groeien, gemiddeld 0,2 procent 
per jaar. Daar komt bij dat de laatste paar jaar beduidend meer mensen uit Nederland 
vertrekken, dan zich hier uit het buitenland vestigen. Dit komt mogelijk door de aan-
scherping van de migratiewetgeving (zoals de nieuwe Vreemdelingenwet van 2001), een 
relatief slechte economische conjunctuur na de eeuwwisseling en een maatschappelijk 
klimaat met meer spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Maar over enkele 
jaren zal Nederland, zoals in de decennia voor de eeuwwisseling het geval is geweest, 
weer een immigratieland worden. Doordat de werkzame bevolkingsgroep (tussen 20 
en 65 jaar) afneemt, kunnen immigranten de toenemende behoefte aan werkkrachten 
vervullen. Vooral mensen uit Oost-Europa zijn bij werkgevers in trek, maar ook die 
landen kampen met een verminderde bevolkingsgroei of zelfs een afname. Ondanks 
deze aanvulling van werkkrachten uit Europa en het feit dat vrouwen in Nederland vaker 
dan vroeger (zullen gaan) werken, zal dit onvoldoende blijken om de beroepsbevolking 
op peil te houden.

figuur 3 Levendgeborenen, 
overledenen en buitenlandse migratie, 
2005 - 2024
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Meer, maar kleinere huishoudens
In het kielzog van de groei van de bevolking is ook het aantal huishoudens in het 
verleden sterk toegenomen. Hierbij groeide het aantal huishoudens vrijwel voortdurend 
sneller dan de bevolking. Dat zal ook de komende twintig jaar het geval blijven. Het 
aantal huishoudens zal tussen 2005 en 2025 toenemen met 0,9 miljoen van 7,1 naar 8,0 
miljoen, terwijl de bevolking in die periode met slechts 0,6 miljoen groeit. Dat betekent 
dat het aantal huishoudens vier keer zo snel groeit. Dit fenomeen staat wel bekend als 
de ‘huishoudensverdunning’: huishoudens krijgen minder leden. Dat

aantal leden zakt de komende decennia van 2,3 personen per huishouden naar 2,1 
personen. Het verschijnsel ‘individualisering’ geldt als maatschappelijke verklaring 
voor de huishoudensverdunning. Mensen zijn meer gericht op een individuele invulling 
van levensloop, waarbij eigen voorkeuren en intenties de leidraad vormen. Zo gaat 
tegenwoordig de helft van de kinderen als ze het ouderlijk huis verlaten alleen wonen, 
terwijl vroeger de meesten uit huis trouwden en een gezin stichtten. Die kinderen die 
wel direct of later gaan samenwonen, denken nog niet aan een huwelijk. Ze zien het 
samenwonen als een test van de duurzaamheid van hun relatie. Strandt de relatie, dan 

gaan ze weer verder als alleenstaande of, als er inmiddels toch kinderen zijn geboren, 
als alleenstaande ouder. Dit betekent dat huishoudens de komende jaren kleiner dan 
vroeger zullen worden. Dat betekent dat er meer woningen nodig zijn, vergeleken met 
de situatie van weleer toen men veel vaker permanent als gezin bij elkaar woonde.  
Daarom zal er in de toekomst meer behoefte zijn aan kleine woningen, zoals apparte-
menten, en minder aan de traditionele eengezinswoningen.   
Deze accentverschuiving op de woningmarkt wordt versterkt door de andere belangrijke 

vraag 2 Waarom zijn er, ondanks een 
afnemende bevolkingsgroei, toch meer 
woningen nodig?

De huidige woningvoorraad is vooral voor gezinnen met 
kinderen, de vergrijzing zal aanpassing noodzakelijk maken

figuur 4 (links)
Bevolking en huishoudens, 1960 - 2025 

figuur 5 (rechts)  
Jaarlijkse groei van de bevolking en het 
aantal huishoudens, 1960 - 2025
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demografische ontwikkeling: de vergrijzing. In 2005 was 14 procent van de bevolking 
65 jaar of ouder. In 2025 zal dit zijn toegenomen tot 21 procent. Van veel paren op 
hogere leeftijd zal een partner overlijden, waardoor de achtergebleven partner meestal 
alleen achterblijft. Hoewel velen zullen proberen zolang mogelijk in hun (eengezins)
woning te blijven wonen, zal op termijn toch verhuizing naar een kleinere woning of 
een vorm van verzorgd wonen nodig blijken. Vooral als zich gezondheidsproblemen 
voordoen. De huidige woningvoorraad is gebouwd voor gezinnen met kinderen, maar 
de vergrijzing zal aanpassing daarvan noodzakelijk maken. Niet alleen in grootte van 
de woningen, ook wat de toegankelijkheid betreft, zoals het wegnemen van drempels 
en het aanbrengen van aangepaste toiletten en trapliften. Zulke aanpassingen zullen 
ook buitenshuis nodig zijn: verlaagde stoepranden, opritten geschikt voor rolstoelen en 
rollators in plaats van trappen. Zo kunnen ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde 
huis of omgeving blijven wonen.

Naast bevolkingsgroei ook krimp in diverse regio’s
De bevolkingsgroei van 0,6 miljoen personen in de komende twintig jaar zal zich 
concentreren in het westen van het land. De provincies Noord- en Zuid-Holland zullen  
het sterkst groeien met elk een aanwas van zo’n 200 duizend inwoners. In relatief opzicht  
groeit Flevoland echter het snelst, namelijk met zo’n 25 procent, terwijl andere provincies 
onder de tien procent blijven. Voor provincies als Drenthe, Friesland en Gelderland ligt 
een stabilisatie van het inwonertal in het verschiet en zelfs een vermindering van de 
bevolking zit in het vat voor de provincies Limburg en Zeeland. Overigens neemt het 
inwonertal van Limburg al sinds 2002 af.
Dat betekent echter niet dat in die delen van Nederland geen woningen meer hoeven 

Het devies is: stevig doorbouwen. Anders dreigt 
 een ernstig woningtekort

figuur 6 (links) Ontwikkeling van 
bevolking en huishoudens, 2005 - 2025 
(2005 = 100)

figuur 7 (rechts) Gemiddeld aantal 
personen per huishouden, 1960 - 2025
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te worden gebouwd. Daarvoor is immers de ontwikkeling van het aantal huishoudens 
bepalend. Dat zal in heel Nederland dus met zo’n 0,9 miljoen zijn toegenomen in 
2025. Zuid-Holland zal in die periode groeien met zo’n 250 duizend huishoudens 
en Noord-Holland met ruim 200 duizend. Het devies in deze provincies is dus: 
stevig doorbouwen. Anders dreigt een ernstig woningtekort. Ook in de meeste andere 
provincies zal het aantal huishoudens groeien, want ook daar geldt dat de groei van het 
aantal huishoudens groter is dan die van de bevolking. Ook hier zal de woningvoorraad 
moeten worden uitgebreid, wellicht kan dat worden beperkt tot een aantal kernen. 
Alleen in Limburg en Zeeland blijven de aantallen huishoudens de komende twintig 
jaar vrijwel gelijk. Ook hier vertaalt de afname van de bevolking zich, vanwege de 
huishoudensverdunning, niet direct in leegstand van woningen.     
De bevolkingsgroei in Noord- en Zuid-Holland heeft vooral plaats in de grote steden 
en de omringende gemeenten. Dit geldt vooral voor Amsterdam en Den Haag. Ook 
Flevoland blijft de komende jaren fors groeien; dit hangt samen met de omvangrijke, 
geplande, woningbouw. In de relatief sterk vergrijsde Gooi en Vechtstreek, ten 
zuidoosten van Amsterdam, neemt het inwonertal echter af. Ook in veel gemeenten in 
het Groene Hart van de Randstad zal sprake zijn van een bevolkingsafname. De sterkste 
bevolkingsafname in Limburg zal vooral te vinden zijn bij de kleine gemeenten rond 
Maastricht en in Zeeland bij de gemeenten rond de Westerschelde. Voor Groningen en 
Drenthe wordt een afname verwacht in de kleine noordoostelijke gemeenten, terwijl de 
stedelijke regio Assen-Groningen juist zal groeien.

vraag 3 Waarom is er een trek naar de 
grote steden en waarom is daar ook een 
extra bevolkingstoename?

figuur 8 Aantal inwoners per provincie, 2005 en 2025 figuur 9 Aantal huishoudens per provincie, 2005 en 2025

x miljoen

Zuid-Holland 

Noord-Holland

Noord-Brabant 

Gelderland 

Utrecht 

Limburg 

Overijssel 

Friesland 

Groningen 

Drente 

Zeeland 

Flevoland

0.0     0.2    0.4     0.6    0.8    1.0     1.2     1.4     1.6     1.8     2.0 

Zuid-Holland 

Noord-Holland

Noord-Brabant 

Gelderland 

Utrecht 

Overijssel

Limburg 

Friesland 

Groningen 

Drente 

Flevoland

Zeeland 

0.0         0.5        1.0        1.5        2.0        2.5        3.0        3.5        4.0 

2005 

2025



69

d o o r b o u w e n  g r a a g ! a n d r i e s  d e  j o n g

h e n k  h i l d e r i n k

Over Bevolking    3 | 2007  

minder dan -10

-10 tot 0

0 tot 10

10 tot 20

20 en meer

Kaart_2

Economische groei brengt bloei
De toename van het aantal huishoudens in de grote steden van Noord- en Zuid-
Holland heeft alles te maken met de te verwachten economische groei. Deze is 
vaak in de stedelijke gebieden geconcentreerd. Grote gemeenten oefenen een sterke 
aantrekkingskracht uit op jongeren. Hier zijn immers veel onderwijsinstellingen en veel 
banen voor startende jongeren. Dat het aantal huishoudens in diverse randgemeenten 
nog sterker toeneemt dan in de grote steden, hangt deels samen met de (geplande) 
woningbouw in deze gemeenten. Deze trekt, mede door de gunstiger woningprijzen, 
veel gezinnen uit de grote steden aan. Zo kennen de gemeenten die nu het snelst 
groeien, zoals Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Zoeterwoude en Barendrecht, 
alle een omvangrijke woningbouwproductie. Dat het aantal huishoudens vermindert 
in de provincies Groningen en Drenthe en de zuidelijke delen van Limburg en 
Zeeland, komt doordat veel jongeren er wegtrekken vanwege een tekort aan werk- en 
opleidingsmogelijkheden.
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Kaart 1 Percentuele bevolkingsgroei per 
gemeente tussen 2005 en 2025 
(RPB/CBS regionale prognose, 2006)

Kaart 2 Procentuele huishoudensgroei per 
gemeente tussen 2005 en 2025 
(RPB/CBS regionale prognose, 2006)

antwoord 3 In de grote steden in de 
Randstad zal de economische groei groter 
zijn dan elders in het land, wat betekent 
dat mensen daarheen zullen trekken. De 
steden trekken vooral jongeren, die nog 
een gezin moeten stichten, door hun 
grotere mogelijkheden voor opleiding en 
het beginnen van een bedrijfje.

antwoord 1 De opbouw van de bevolking 
verandert maar langzaam doordat mensen 
tegenwoordig gemiddeld tachtig jaar 
leven. Doordat er vlak na de Tweede 
Wereldoorlog veel kinderen werden 
geboren, zal het bijna tachtig jaar duren 
voor die ‘geboortegolf’ uit de bevolking is 
verdwenen. 

antwoord 2 De huishoudens worden 
kleiner. Doordat gezinnen minder 
kinderen tellen, jongeren langer alleen 
wonen en ouderen, nadat hun partner 
is overleden, langer zelfstandig alleen 
blijven wonen.
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Overbevolking is geen 

kwestie van louter teveel 

mensen, maar van een 

combinatie van het aantal 

mensen en het beroep dat 

zij op hun omgeving doen, 

hun welvaart. De aarde 

stevent af op tien miljard 

bewoners, terwijl nu al 

een groot deel in armoede 

leeft. De rijkdommen 

zijn oneerlijk verdeeld en 

overbevolking van de aarde 

lijkt onafwendbaar. Tenzij we 

snel kiezen: meer mensen 

en minder welvaart, of het 

tegenovergestelde. 
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Drs. P.J. (Paul) Gerbrands is historicus, 
leraar geschiedenis en voorzitter van  
de stichting ‘De club van tien miljoen’.  
Die stichting richtte hij in 1994 op om  
het probleem overbevolking onder de 
aandacht te brengen. Hiertoe schreef hij 
veel artikelen en vier boeken. Gerbrands 
geeft lezingen, houdt spreekbeurten en is 
soms op radio en televisie te horen over  
het onderwerp overbevolking

Kiezen of delen
De aarde heeft waarschijnlijk niet genoeg draagkracht voor tien miljard 
bewoners  Paul Gerbrands

De aarde is snel op weg naar tien miljard wereldburgers. Maar er is discussie over de 
vraag of de aarde daarmee overbevolkt is. In het dierenrijk leidt overbevolking tot het 
wegtrekken of het vinden van een eigen ‘niche’ van een deel van de bevolking. Ook 
reduceert een gebrek aan voedsel, water of de uitbraak van een epidemie het aantal 
individuen tot er weer evenwicht is met de natuurlijke hulpbronnen. Voorbeelden daar-
van zijn vogelsoorten die minder eieren leggen als er gebrek is aan voedsel. Er zijn zelfs 
soorten waarvan jonge dieren hun jongere broertje of zusje doden om zelf te kunnen 
overleven. En kuddedieren zoals herten, planten zich net zo lang voort totdat een strenge 
winter of een droge zomer de kudde flink uitdunt. Hoewel sommige aanhangers van een 
parallellie tussen mens en natuur die verschijnselen ook bij mensen menen te zien, is 
de werkelijkheid genuanceerder. Kannibalisme bijvoorbeeld, heeft niets van doen met 
overbevolking en door mensen overbevolkte gebieden kenmerken zich juist door een 
hoog geboortecijfer in plaats dat er minder kinderen worden geboren. (zie ook het kader 
van Van Hooff)

Intellect
De mens heeft nu eenmaal meer intellect dan het dier, ook al kun je de manier waarop 
hij dat gebruikt ter discussie stellen. Mede daardoor beschikt de mens over meer werk-
tuigen en mogelijkheden om zijn omgeving te beïnvloeden. Bij overbevolking verlegt 
de mens de grenzen van diens omgeving door zeer rationeel op zoek te gaan naar 
nieuwe mogelijkheden om als soort ongestraft, in groten getale en met behoud van 
zoveel mogelijk welvaart, gelukkig verder te kunnen leven. Het liefst zet hij daarbij de 

natuur naar zijn hand. Dat begon ooit met het domesticeren van landbouwgewassen 
en landbouwhuisdieren, het creëren van akkers, het bouwen van steden, inpolderen 
van meren en zeeën en het bouwen van dammen en kanalen voor het irrigeren van 
akkers en het leveren van drinkwater. Het eindigde met de introductie van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen, het centraal opwekken en opslaan van energie en het ingrijpen 
in de erfelijkheid teneinde nog profijtelijker voedingsgewassen en vee te kunnen 
produceren.
Wat de relatie met de natuur aangaat, lijkt de mens driedubbelblind. In blinde zucht naar 

Het liefst zet de mens de natuur naar zijn hand
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telkens meer, blind voor een eventuele grens aan de groei en blind in zijn vertrouwen in 
de vooruitgang van wetenschap en techniek die elk probleem kunnen oplossen. Al aan 
het eind van de achttiende eeuw voorspelde de Britse demograaf en econoom Thomas 
Malthus (1766-1834) dat de bevolkingsgroei de economische groei voor zou blijven, wat 
tot hongersnood op grote schaal zou leiden. Hij introduceerde het Malthusiaanse plafond 
– de maximale omvang die de bevolking kan bereiken in verhouding tot de beschikbare 
grond – en de Malthusiaanse catastrofe – waarbij de overbevolking zichzelf in evenwicht 
brengt door een verhoogde sterfte. Inderdaad hebben diverse wetenschappelijke en 
technische vindingen – waardoor de mens minder afhankelijk werd van het grondgebruik 
– het Malthusiaanse plafond geregeld omhoog gebracht. En ook is de mondiale 
Malthusiaanse catastrofe uitgebleven. Maar wetenschap en techniek hebben tot nu toe 
niet kunnen voorkomen dat op deze aarde ruim een derde van haar bewoners ondervoed 
is of in armoede leeft. Het is duidelijk dat een klein deel van de aardbewoners het zeer 
goed heeft ten koste van een groter deel van de wereldbevolking.

Voetafdruk en Eerlijke Aarde-aandeel
Moderne ecologen spreken hier van een zeer ongelijkwaardige ‘ecologische voetafdruk’. 
Een verwant begrip is het ‘Eerlijke Aarde-aandeel’. Als alle bruikbare ruimte op aarde 
verdeeld wordt over alle mensen en de natuur voldoende ruimte krijgt om zichzelf 
te herstellen, dan zou elke bewoner gemiddeld recht hebben op 1,8 hectare. Dit 
Eerlijke Aarde-aandeel is inclusief de nodige ruimte voor het behoud van de mondiale 
biodiversiteit. Hoewel er kritiek is te geven op de diverse begrippen en rekenmethoden, is 
het duidelijk dat de verdeling van de natuurlijke rijkdommen over de wereldburgers zeer 

vraag 1 Waarom lijkt de mens wel 
driedubbelblind? 

co n t i n e n t e n la n d e n

Noord Amerika 9,4 hectare
Verenigde Arabische 
Emiraten

11,9 hectare

Europese Unie 4,8 hectare Verenigde Staten 9,6 hectare

Europa (niet EU) 3,8 hectare België & Luxemburg 5,6 hectare

Wereld 2,23 hectare Nederland 4,4 hectare

Midden-Oosten en 
Centraal Azië

2,2 hectare Hongarije 3,5 hectare

Latijns Amerika en Caraïben 2,0 hectare Turkije 2,1 hectare

Beschikbare biocapaciteit 1,8 hectare Brazilië 2,1 hectare

Azië (aan Stille Oceaan) 1,3 hectare Algerije 1,6 hectare

Afrika 1,1 hectare China 1,6 hectare

Kenia 0,8 hectare

India 0,8 hectare

tabel 1 Het Living Planet Report van 2006  
geeft de volgende cijfers voor de gemid-
delde Voetafdruk per inwoner (per 2003)

De Britse demograaf en econoom 
Thomas Malthus (1766 - 1834) 



73

k i e z e n  o f  d e l e n p a u l  g e r b r a n d s

Over Bevolking    3 | 2007  

ongelijk is. Een Nederlander gebruikt gemiddeld 4,4 hectare in plaats van de 1,8 hectare 
waarop hij of zij recht heeft (zie tabel 1). De inwoners van India en Kenia hebben een 
voetafdruk van 0,8 hectare, die van China het dubbele en die van de Verenigde Staten 
leggen gemiddeld beslag op 9,6 hectare. Met 11,9 hectare leven de inwoners van de 
Verenigde Arabische Emiraten op de grootste voet. De vooruitzichten zullen er niet beter 
op worden als de huidige 6,5 miljard wereldburgers zich gedurende deze eeuw hebben 
vermenigvuldigd tot ongeveer tien miljard. En de vermindering van de bruikbare grond 
door het stijgen van de waterspiegel, zal het aantal beschikbare hectaren per inwoner 
alleen maar verder verkleinen.
‘Overbevolking’ en ‘vol’ zijn niet louter uitingen van subjectieve gevoelens, zoals de een 
van lege kusten houdt, terwijl de ander het strand pas waardeert als het er lekker naar 
patat en zonnebrandolie ruikt. Het begrip is kwantificeerbaar en heeft een dreigende 
realiteit. Stel bijvoorbeeld, dat heel de wereldbevolking van ruim zes miljard mensen 
hetzelfde welvaartspeil en consumptiepatroon zou willen hebben als Nederland heeft. 
Het is immers niet onredelijk dat ook elders mensen hetzelfde woonoppervlak, autobezit, 
energiegebruik en dezelfde voedselimport, vliegvakanties en luxegoederen zouden willen 
hebben als in Nederland. Met als consequentie dezelfde afvalproductie, verspilling 
en vervuiling. Dan zou de aarde niet 11,8 miljard hectare biologisch productieve 
oppervlakte moeten hebben, maar bijna 30 miljard hectare. Een onmogelijkheid, want 
het totale oppervlak van de aarde telt, exclusief de oceanen, ‘slechts’ vijftien miljard 
hectare, waarvan zo’n vier miljard hectare onvruchtbaar is. Aan alles zou tekort zijn en 
overal zouden ruzies en oorlogen ontstaan. Dan is overbevolking geen vaag subjectief 
begrip meer, geen onduidelijk gevoel, maar een reële bedreiging van het bestaan.

Ecologisch probleem
Overbevolking is een ecologisch probleem. Overbevolking ontstaat als het beslag dat 
een bevolking doet op de natuurlijke hulpbronnen de draagkracht van het systeem te 
boven gaat. Overbevolking is dan ook het product van het aantal mensen en het beslag 
dat deze op hun omgeving leggen; voor het gemak: het welvaartsniveau. Zouden er 
bijvoorbeeld in Nederland minder mensen wonen en zouden zij allemaal minder 
hoge welvaartseisen stellen, dan zou dat geringere aantal mensen nog maar een klein 
beroep hoeven te doen op andere delen van de wereld. Dit zou een verbetering van 
de kwaliteit van het leven voor de arme medemens elders in de wereld betekenen. Zo 
beschouwd is Nederland dus overbevolkt. Dat is voor de meeste bewoners van een van 
de dichtstbevolkte en rijkste landen ter wereld echter geen onderwerp van discussie. De 
meeste mensen realiseren zich deze situatie niet en de werkelijkheid is, om Al Gore te 
citeren, een ‘ongemakkelijke waarheid’, want zo’n discussie zou ons teveel met de neus 
op de feiten drukken. Zo legt Nederland, vergeleken met bijvoorbeeld Ethiopië, een 
wel heel grote claim op het ecologische draagvermogen van de aarde. Ruim 60 miljoen 
Ethiopiërs verbruiken nog geen fractie van het voedsel en de energie die ruim 16 miljoen 
Nederlanders jaarlijks opmaken. Het zal dan ook niemand verbazen dat de Nederlandse 
ecologische voetafdruk aanzienlijk groter is dan die van de gemiddelde Ethiopiër. 
Hoe hoger het inwoneraantal van een land en hoe hoger het consumptieniveau, des 

‘Overbevolking’ en ‘vol’ zijn niet louter 
uitingen van subjectieve gevoelens, zoals 
de een van lege kusten houdt, terwijl de 
ander het strand pas waardeert als het er 
lekker naar patat en zonnebrandolie ruikt



74

p a u l  g e r b r a n d s

3 | 2007   Over Bevolking

b i o - w e t e n s c h a p p e n  e n  m a a t s c h a p p i j

te groter is de behoefte aan zaken als voedsel, energie en water, dus aan ecologische 
grond. (Overigens leidt ernstige armoede ook tot een grotere voetafdruk, doordat een 
arme bevolking de financiële en technische middelen ontbreekt rekening te houden 
met het milieu, wat vervuiling, erosie en verlies van biodiversiteit doen toenemen.) 
Naarmate meer landen hetzelfde hoge niveau van welvaart krijgen, ontstaat op den 
duur een onoplosbaar probleem. Dan zal of de welvaart naar beneden moeten, of het 
aantal inwoners. Het is al erg genoeg dat de gemiddelde ecologische voetafdruk van de 
Nederlanders veel groter is dan verantwoord is en dan waarop zij recht hebben. Erger is 
het dat het grootste deel van die afdruk van 4,4 hectare in het buitenland wordt gezet, 
want zelf heeft het dichtbevolkte Nederland slechts een kwart hectare beschikbaar voor 
elke inwoner. 

Energieprobleem
Overbevolking is ook een energieprobleem. Naar verwachting zijn binnen enkele 
decennia de fossiele brandstofvoorraden voor het belangrijkste deel uitgeput. Nu al zijn 
ze bij geopolitieke problemen, zoals de oorlog in het olierijke Irak, beperkt voorradig 
en stijgt de prijs. Als het energiegebruik in Nederland op het huidige peil blijft of zelfs 
toeneemt, ontstaan daardoor problemen. Zou Nederland in z’n eigen energie kunnen 
voorzien, bijvoorbeeld met alternatieve energiebronnen? Vooralsnog is dat lastig. Om 
alle voor de Nederlandse samenleving benodigde energie op te wekken met wind en 
zon, zouden er enkele honderdduizenden windmolens nodig zijn of zou een derde van 
Nederland met zonnecellen moeten worden vol gezet. Ook zouden zeer grote delen van 
onze landbouwgrond kunnen worden ingezaaid met snelgroeiend rietgras of andere voor 
energie uit biomassa geschikte gewassen. Dat alles zou een flink beslag leggen op de toch 
al schaarse ruimte en landbouwgrond in Nederland. Een voedselcrisis zou ongetwijfeld 
het gevolg zijn. Kernenergie is nog een mogelijkheid, want er is voor zeker een eeuw  
splijtstof voorradig, maar niet in Nederland. De bijdrage aan de reductie van broeikas-
gassen zou groot zijn, maar we zouden ons nageslacht wel opzadelen met radioactief 
afval. Er zouden ook drastische besparingen van het huidige energiegebruik kunnen 
worden doorgevoerd, maar erg hoge percentages zijn op korte termijn niet te verwachten. 
Zeker niet als politici en economen de economische groei als een noodzakelijk voor-
waarde voor een verdere ontwikkeling van Nederland blijven aanprijzen. 

Water- en voedselprobleem
Overbevolking is ook een probleem van de beschikbaarheid van water en voedsel. De 
wereldwijde vraag naar water blijft stijgen. Vooral de landbouw, maar ook industrie 
en huishoudens eisen een steeds groter deel van de watervoorraad op. Veel landen 
kampen met schaarste aan water. Zowel in kwantitatieve zin – er is te weinig water – als 
in kwalitatieve zin – er is onvoldoende schoon water. Het is duidelijk dat gebrek aan 
water leidt tot misoogsten, hongersnood, vluchtelingenstromen, etnische conflicten, 
besmettelijke ziekten en andere gezondheidsproblemen. Water en voedsel voor de 
bevolking van door natuurrampen of oorlogen getroffen gebieden, zijn altijd de eerste 
vormen van hulp. Maar noch op de lange termijn, noch structureel, verandert daardoor 

vraag 2 Voor wat is het ‘Eerlijke Aarde-
aandeel’ een goede maat?
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iets wezenlijks aan de leefomstandigheden van de bevolking.
De internationale gemeenschap mag bij zichzelf te rade gaan over het moreel gehalte 
van deze louter incidentele aanpak. Aan de ene kant worden mensen, terecht, geholpen 
en hoop gegeven op een (betere) toekomst. Aan de andere kant heeft de internationale 
gemeenschap weinig over voor echte maatregelen die de ellende van de betreffende 
bevolkingsgroepen structureel kunnen verlichten. Dikwijls ontbreken de politieke en 
economische wil om een daadwerkelijke en bij de betreffende cultuur passende vrede 
te creëren in een door conflicten verscheurd gebied. Niet zelden zijn de tegenstellingen 
in het verleden aangewakkerd door de geïndustrialiseerde wereld zelf teneinde de 
eigen geo-politieke belangen veilig te stellen. Voorbeelden daarvan zijn het Palestijns-
Israëlische conflict in het Midden-Oosten, de guerillaoorlog in Afhanistan, de strijd 
tussen Iran en Irak en de huidige crisis in Irak en de talloze brandhaarden in Afrika waar 
de plaatselijke regeringen, krijgsheren en diverse stammen alternerend werden gesteund 
door de verschillende grote mogendheden.
Verder wordt ook weinig structureels ondernomen om arme landen en producenten 
uit die landen meer toegang te geven tot de (internationale) markt. Waar effectieve 
maatregelen in eigen economisch vlees snijden, geven de rijke landen meestal niet-
thuis – zoals het verminderen van protectionistische maatregelen aan de kant van 
de industriële landen, het tegengaan van het dumpen van goedkope of afgedankte 
producten in arme landen, het beschermen van de prijzen van grondstoffen of het 
terugdringen van de wapenverkoop aan arme regiems en instabiele regio’s. Datzelfde 
geldt ook voor het verkleinen van de eigen ecologische voetafdruk ten gunste van die 
van de bevolking van arme landen. Aan de eigen welvaart mag niet worden getornd, 
zelfs niet om de minimale en vaak onvoldoende leefomstandigheden van de armsten 
enigszins te verbeteren. En dat terwijl de geschiedenis laat zien dat welvaart uiteindelijk 
de bevolkingsgroei afremt (zie elders in dit Cahier).

Wetenschappelijk en technologisch probleem
Het is wellicht mogelijk dat de wetenschap en techniek duurzame oplossingen kunnen 
bieden voor een wereld die aan het eind van de 21ste eeuw tien tot elf miljard mensen zal 
tellen. Dat brengt ons op het feit dat overbevolking ook een technisch probleem is. Vooral 
onder technische wetenschappers bestaat een hardnekkig geloof in de vooruitgang van de 
mens. Zo is een argument tegen de eerder genoemde Malthusiaanse catastrofe dat al die 
extra mensen ook extra hersencapaciteit, creativiteit en nieuwe oplossingen voortbrengen. 
De catastrofe is tot nog toe uitgebleven en het Malthusiaanse plafond is inmiddels 
diverse keren verhoogd. Ondermeer door de uitvinding van de stoommachine en de 
ontwikkelingen in de landbouw die de relatie tussen de omvang van de bevolking en het 
daarvoor benodigde grondoppervlak gunstiger hebben gemaakt. De Groene Revolutie, 
waarbij rationele teeltmethoden de opbrengst van voedingsgewassen aanzienlijk 

Noodhulp bij rampen verandert niets structureels aan 
de leefomstandigheden van de bevolking

Afbeelding uit 1975 uit een serie over 
overbevolking en voedselschaarste
© Berry Stokvis/Hollandse Hoogte
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hebben vergroot, is één van de oplossingen die de wetenschap heeft aangedragen voor 
voedseltekort en armoede. En er zijn meer wetenschappelijke en technologische lijnen 
die kunnen leiden naar oplossingen voor de wereldwijde armoede waarop we afstevenen. 

Helaas is de werkelijkheid weerbarstig. Nogal wat van de scenario’s die worden geschetst 
om een wereldwijde ramp af te wenden, blijven in het domein van de science fiction. 
In theorie zijn ze ongetwijfeld mogelijk, maar de politieke, financiële en praktische 
obstakels en de onzekerheid blijken zo groot, dat ze niet – en in elk geval niet op tijd – 
kunnen worden gerealiseerd. Veilige kernfusie bijvoorbeeld, is zo’n futuristische oplossing 
voor het energieprobleem. Maar decennialang onderzoek en hoge investeringen hebben 
kernfusie nauwelijks dichterbij de toepassing ervan gebracht en de publieke opinie in 
de Europese landen begint zich tegen dit soort centrales te keren. Datzelfde geldt voor 
andere technologische oplossingen voor een aantal problemen die de combinatie van 
grote welvaart en vele miljarden aardbewoners met zich meebrengt. Het is zeker zo dat 
wetenschap en technologie de draagkracht van de aarde kunnen vergroten en de last die 

De Britse demograaf en econoom Thomas Robert Malthus (1766-
1834) voorspelde op de grens van de achttiende en negentiende 
eeuw dat de bevolkingsgroei sneller zou gaan dan de groei van de 
voedselproductie en dat dit zou leiden tot hongersnood. Wanneer 
de bevolking een plafond bereikt, bewerkstelligt een catastrofe 
dat de overbevolking door een verhoogde sterfte – door honger 
en ziekte – weer in evenwicht komt met de hulpbronnen. Alleen 
voorbehoedsmiddelen en abortus zouden een ramp kunnen  
voorkomen, maar daar was Malthus – zelf een Anglicaans predi-
kant, faliekant tegen. Malthus en zijn aanhangers maakten zich  
vooral zorgen om het losbandige voortplantingsgedrag van arbei-
ders en paupers. Malthus was ervan overtuigd dat een stijging 
van de welvaart de bevolkingsgroei stimuleert. Het tegendeel 
blijkt echter waar. Hoe meer welvaart, hoe minder kinderen. De 
neo-Malthusianen zijn minder pessimistisch over bevolkingsgroei 
en welvaart, maar stellen dat de draag-kracht van moeder aarde 
natuurlijke limieten stelt aan de bevolkingsgroei. Uitdrukkelijk 
zien de neo-Malthusianen een rol voor de technologie bij het 
afwenden van de Malthusiaanse catastrofe. Door de ontwikkeling 
van de technologie kan grond immers efficiënter worden gebruikt. 
Technologie-optimisten en technologie-pessimisten verschillen 
van mening in hoeverre de technologische vooruitgang een 

Malthusianen en De Club van Tien Miljoen

catastrofe van tien miljard aardbewoners kan afwenden. 
In elk geval is men het erover eens dat voorlichting over 
voorbehoedmiddelen en vooral het gebruik daarvan 
belangrijke middelen zijn om zo’n catastrofe uit te stellen, 
dan wel te voorkomen.
In Nederland heeft de Stichting ‘De Club van Tien Miljoen’ 
(CvTM) de draad van de Malthusianen en de Club van Rome, 
die in de jaren zeventig een ecologische ramp voorspelde 
door ondermeer overbevolking, welvaart, verspilling en 
vervuiling, weer opgepakt in 1994. Op geen enkele wijze wil 
deze club, die ernaar streeft dat de maximale bevolking van 
Nederland tien miljoen mensen telt, geassocieerd worden 
met rassenpolitiek of gedwongen beperking van het aantal 
kinderen. CvTM streeft echter wel naar een overheidsbeleid 
dat op den duur moet leiden tot het aantal inwoners dat ons 
land aankan – tien miljoen. Sterke (financiële) prikkels om 
het aantal kinderen en het migratieoverschot te beperken, 
moeten, als voorlichting onvoldoende effect heeft, daarbij  
niet worden geschuwd (www.overbevolking.nl).
(M.E.)

© Herman Engbers / Hollandse Hoogte
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de groeiende bevolking op de natuurlijke hulpbronnen uitoefent, kunnen verminderen. 
Maar het tempo waarmee dat in het verleden is gebeurd, roept gerede twijfel op of de 
mondiale introductie van die nieuwe technologie snel genoeg zal gaan.

Politiek probleem
Principieel hebben landen als China en India en alle andere ‘onderontwikkelde’ landen 
recht op evenveel welvaart, onderwijs, gezondheidszorg en consumptiegoederen als de 
westerse landen. Als we uitgaan van het principe van de ecologische voetafdruk en we 
zouden allemaal zo willen leven als de gemiddelde Noord-Amerikaan, die 9,4 hectare 
biologisch productieve grond behoeft, dan zou er op aarde plaats zijn voor slechts 
1,25 miljard mensen. Houden we het welvaartsniveau van de gemiddelde Nederlander 
aan, dan is 2,7 miljard de limiet. Het is duidelijk dat de aarde op dit moment een 
wereldbevolking van zes miljard mensen op een welvaartspeil van de hoogst ontwikkelde 
landen al niet kan dragen. Dan zijn voor de toekomst maar twee oplossingen denkbaar: 
met velen arm of meer welvaart per persoon met minder mensen.
Daarmee is overbevolking dus vooral een politiek probleem. Daarom moet er opener 
worden gediscussieerd over de consequenties van het huidige product van welvaart en 
bevolking, waarvan de uitkomst te groot is voor de huidige draagkracht van de aarde. Dit 
wordt echter niet gevoeld als een (politieke) urgentie. Kennelijk zijn de meeste mensen 

nog niet onder de indruk van de dreigende ramp die overbevolking heet. Toch moet de 
kwestie in het politieke circuit onder ogen worden gezien en zal de keuze nu moeten 
worden gemaakt. Want of men – bijvoorbeeld in Nederland – kiest voor het verlagen van 
de welvaart of voor het terugdringen van de bevolking, de effecten daarvan zullen pas 
over een aantal decennia merkbaar zijn. Als we nog langer talmen, zullen toekomstige 
generaties onze generatie daarom veroordelen.

vraag 3 Kun je uitrekenen hoeveel hectare 
per persoon het Eerlijke Aarde-aandeel is 
als er tien miljard wereldburgers zijn? Op 
welk niveau zou onze welvaart dan zijn?

Overbevolking is vooral een politiek probleem

antwoord 3 Het biologisch bruikbare 
oppervlak van de aarde telt 11,8 miljard 
hectare. Bij tien miljard bewoners is dat 
1,18 hectare per persoon. Vergelijkbaar met 
het gemiddelde welvaartsniveau van het 
Afrikaanse continent of tussen dat van de 
inwoners van India en China in.

antwoord 1 De mens is in blinde zucht 
naar telkens meer, blind voor een 
eventuele grens aan de groei en blind in 
zijn vertrouwen in de vooruitgang van 
wetenschap en techniek.

antwoord 2 Om het beroep dat inwoners 
van verschillende landen op het aard-
oppervlak doen met elkaar te kunnen 
vergelijken en om een indicatie te geven 
van de maximale combinatie van het 
aantal wereldburgers en het niveau van 
welvaart.
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Bevolkingsbeleid
Van verplichte sterilisatie tot de gratis pil

De meeste westerse landen hebben, net als Nederland geen offi- 
ciële bevolkingspolitiek. Ze voeren geen beleid dat de omvang  
en samenstelling van de bevolking moet beïnvloeden. Natuurlijk 
hebben tal van maatregelen wel invloed op de bevolkingsontwik-
keling, maar die worden niet om demografische redenen genomen. 
Zo werd de kinderbijslag ooit ingevoerd om ouders met kinderen 
tegemoet te komen in de kosten die met het opvoeden gepaard 

gaan. Het was een sociaal-economische maatregel en geen 
stimulans om meer kinderen te krijgen. Toch kunnen kinderbijslag 
en andere financiële steun voor ouders ertoe bijdragen dat mensen 
(nog) een kind nemen. Ook stimuleren dat vrouwen meer gaan 
werken, er meer kinderopvang komt en andere maatregelen die 
worden genomen vanwege arbeidsmarkt en emancipatie, kunnen 
demografische effecten hebben. Uit onderzoek blijkt overigens dat 
de effecten van die maatregelen op het aantal kinderen beperkt is.
Nederland stelt zich op het standpunt dat kinderen krijgen een 
vrije keuze van ouders is. De overheid heeft niets in de slaapkamer 
te zoeken. Wel proberen steeds meer landen, waaronder Neder-
land, het ouders gemakkelijker te maken om voor kinderen te 
kiezen. Bijvoorbeeld door het combineren van werk en gezin 
te vereenvoudigen. Gaat het om sterfte, een andere belangrijke 
factor in de bevolkingssamenstelling, dan is het overheidsbeleid 
gericht op het verbeteren van de volksgezondheid en niet op het 
stimuleren of afremmen van de bevolkingsgroei, de vergrijzing of 
andere demografische processen. Bij migratie ligt het wat anders,  
maar ook daar wordt het beleid in hoofdzaak ingegeven door 
de arbeidsmarkt (arbeidsmigranten) en door humanitaire over-
wegingen (gezinshereniging, vluchtelingen, asielzoekers). 
Rechtstreeks ingrijpen in de bevolkingsontwikkeling staat vaak op 
gespannen voet met de mensenrechten. Omdat vooral autoritaire 
regimes specifieke bevolkingspolitiek hebben gebruikt, is dit beleid 
niet populair. 

Eén kind beleid
Een schoolvoorbeeld van zo’n soort bevolkingspolitiek is het 
Chinese ‘één kind beleid’. Het werd in 1979 ingevoerd om een 
einde te maken aan de zeer snelle bevolkingsgroei in China. Het 
was een ‘tijdelijke maatregel’, die nu al bijna dertig jaar van kracht 
is, ook al is in de loop der tijd wat versoepeling aangebracht. Dit 
beleid beperkt de vrije keuze van ouders en staat daarmee haaks 
op fundamentele mensenrechten. Boetes voor ouders die meer 
dan één kind kregen, druk om abortus te laten uitvoeren en zelfs 
gedwongen sterilisatie kwamen en komen voor, net als selectieve 
abortus van meisjes. Dit harde beleid heeft wel effect gehad, 
want het Chinese vruchtbaarheidscijfer is zeer sterk gedaald tot 

In 1979 werd in China het één kind beleid ingevoerd.  
Op de foto staan drie generaties die te maken hebben met deze 
bevolkingspolitiek
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ongeveer het Nederlandse niveau. Het Chinese beleid heeft 
belangrijk bijgedragen aan een afname van de groei van de 
wereldbevolking, naar schatting zijn in de eerste twintig jaar  
van dit beleid 300 miljoen kinderen minder geboren. Het  
gevolg van het ‘één kind beleid’ is wel een snel oplopende 
vergrijzing van de bevolking op wat langere termijn. Ook 
in andere landen kwam de vrijheid in het geding door een 

nationale bevolkingspolitiek. Zo werden in het Roemenië 
van Ceauşescu in de jaren zeventig het gebruik van voor-
behoedsmiddelen en abortus van de ene op de andere dag 
illegaal verklaard. En in delen van India was, ook in de jaren 
zeventig, een min of meer gedwongen sterilisatie deel van  
het beleid. 
Gelukkig zijn er ook veel vormen van bevolkingsbeleid die 
mensen een vrije keuze laten. Ze worden gestimuleerd door 
het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA). Goede 
voorbeelden daarvan zijn het geven van voorlichting over 
gezinsplanning als onderdeel van gezondheidsprogramma’s 
voor moeder en kind en het verstrekken van betrouwbare en 
betaalbare voorbehoedmiddelen. Jaarlijks worden honderden 
miljoenen dollars uitgegeven aan family planning. Desondanks 
is er nog steeds meer behoefte aan anticonceptie dan er beschik-
baar is. In ontwikkelingslanden zou het gaan om ruim 150 
miljoen vrouwen, vooral in Afrika. (NvN)

  –  van het Nederlands Interdisciplinair 
Demografisch Instituut (NIDI) dat ontwikkelingen in omvang en 
samenstelling van de bevolking onderzoekt.

  

  –  van het Centraal Bureau voor de Statistiek waar 

  

  

  

  

 

  

  

Informatie
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b i o - w e t e n s c h a p p e n  e n  m a a t s c h a p p i j

Allochtoon
iemand die zelf in het buitenland is geboren 
of van wie tenminste één ouder in het bui- 
tenland is geboren. Iemand die zelf als mi-
grant naar Nederland is gekomen behoort 
tot de eerste generatie, iemand die in 
Nederland is geboren als nakomeling van 
de eerste generatie, behoort tot de tweede 
generatie allochtonen.

Autochtoon
iedereen in Nederland met twee in Neder-
land geboren ouders.

Ecologische voetafdruk
het beslag dat een persoon (of een gemid-
delde inwoner van een staat) legt op de 
natuurlijke hulpbronnen op aarde (grond, 
voedsel, water, milieu). Het Eerlijke Aarde 
Aandeel geeft aan op hoeveel hectare 
vruchtbare grond elk mens op aarde recht 
heeft (de beschikbare grond gedeeld door 
de wereldbevolking).

Emigrant
iemand die voor langere tijd uit Nederland 
vertrekt.

Etnische minderheden
allochtone groepen waarop het minderhe-
denbeleid van toepassing is. In de praktijk 
komen deze groepen vrijwel overeen met 
niet-westerse allochtonen.

Geboortegolf
opvallende stijging van het aantal geboorten 
(zoals in Nederland vlak na de Tweede 
Wereldoorlog, de baby boomers genoemd).

Geboortecijfer
aantal geboorten per jaar per duizend 
personen; het aantal geboorten per vrouw 
heet het vruchtbaarheidscijfer.
 
Huishoudensverdunning
vermindering van het aantal leden van een 
huishouden.

Levensverwachting
het aantal jaren dat iemand gemiddeld te  
leven heeft bij een bepaalde leeftijd. 
Meestal wordt ermee de gemiddelde levens-
verwachting bij geboorte bedoeld.

Immigrant
iemand die zich voor langere tijd in Neder-
land vestigt.

Malthusiaanse catastrofe
verhoogde sterfte door honger en ziekte bij  
overbevolking. Treedt op als de bevolkings-
omvang een maximum M(althusiaans 
plafond) ten opzichte van de beschikbare 
grond overschrijdt. Genoemd naar Thomas 
Robert Malthus (1766 - 1834).
 
Multiculturele samenleving
een samenleving die ten gevolge van im-
migratie uiteenlopende culturen kent. Het 
multiculturalisme waardeert dat positief en 
steunt culturen van minderheidsgroepen 
actief.

Niet-westerse allochtoon
allochtoon van wie de herkomst ligt in 
een niet-westers land (alle landen in Azië, 
Afrika en Latijns-Amerika, behalve de 
meest geïndustrialiseerde landen). Ook 
Turkije wordt tot de niet-westerse landen 
gerekend.

Ontgroening
afname van het aandeel jongeren in de 
bevolking (bijvoorbeeld doordat er minder 
kinderen (per vrouw) worden geboren).

Perinatale sterfte
sterfte van een kind vanaf 22 weken 
zwangerschap tot zeven dagen na de 
geboorte.

Vestigingsoverschot of vertrekoverschot
verschil tussen het aantal immigranten en 
emigranten.

Vergrijzing
toename van het aandeel 65-plussers in 
de bevolking (bijvoorbeeld door een na-
ijlende geboortegolf of toename van de 
gemiddeld levensverwachting).

Zuigelingensterfte
sterfte van een kind tijdens het eerste 
levensjaar.

Begrippenlijst





Is Nederland nou vol of niet? Feit is dat Nederland 
een van de dichtstbevolkte landen ter wereld is. 
Toch leven we, zo op een kluitje, in relatieve pais  
en vree samen. Dat valt niet te zeggen over een 
aantal andere delen van de wereld, die op dit 
moment in totaal ruim zes miljard zielen telt en 
hard op weg is naar de tien miljard bewoners. 
Gebieden die vaak lang niet zo dichtbevolkt zijn 
als Nederland. Er zijn dan ook heftige discussies 
over de vraag wat overbevolking inhoudt en of de 
Aarde overbevolkt is.

Sommigen menen dat het tij van een groeiende 
wereldbevolking snel moet worden gekeerd en we  
ernst moeten maken met een wereldwijde geboorte- 
beperking. Want catastrofen, zelfs oorlogen, rond 
de beschikbaarheid van voedsel, grondstoffen, 
schoon water, milieu en ruimte liggen in het 

Bio-Wetenschappen en Maatschappij

Kwartaalcahiers zijn een uitgave van de onafhankelijke 
Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij.
Elk nummer is geheel gewijd aan een thema uit de 
levenswetenschappen, speciaal met het oog op de 
maatschappelijke gevolgen ervan.

verschiet. Anderen denken dat het zo’n vaart niet 
zal lopen en dat de wal het schip vanzelf zal keren. 
De mondiale stijging van de welvaart zal het aantal 
geboorten doen afnemen en technologische oplos-
singen zullen catastrofen voorkomen, verwachten zij. 

In dit cahier ‘Over Bevolking’ zetten deskundigen 
van diverse pluimage uiteen hoe de Nederlandse 
bevolking en de wereldbevolking de afgelopen 
eeuwen zijn veranderd. Ze besteden aandacht aan 
de oorzaken daarvan, maar ook aan de gevolgen. 
Ze vergelijken de situatie in Nederland met die 
in andere landen en ook met de gebeurtenissen 
in het dierenrijk. Diverse toekomstscenario’s pas-
seren de revue en de gevolgen van ontgroening, 
vergrijzing, migratie, leefstijl en het krimpen en 
groeien van de bevolking worden besproken.
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