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Samenvatting

De inhoud en boodschap van dit boek moeten gezien worden in het licht van de ontwikkeling
van de demografie tot een volwaardige wetenschap. Vanaf Malthus’ Essay on the Principle of
Population heeft de demografie nadruk gelegd op de relatie tussen bevolking en omgeving op
macro niveau, met veel aandacht voor statistische aspecten van die relatie. Deze studie kiest
voor een microbenadering voor het verkrijgen van inzicht in de gedragsmatige achter-gronden
van bevolkingsontwikkelingen. Bovendien integreert het inzichten van verschillende disciplines.

Op het terrein van statistische analyse van bevolkingsontwikkelingen heeft de demografie in
haar geschiedenis een belangrijke progressie gemaakt, zozeer zelfs dat dit de kern en het
wezenlijke kenmerk vormt van de discipline (Caldwell 1996, Schofield en Coleman 1986). De
ontwikkeling van inzichten in de sociale en gedragsmatige achtergronden van bevolkings-
ontwikkelingen heeft hiermee echter geen gelijke tred gehouden. Ondanks aanzienlijke bijdra-
gen vanuit verschillende theoretische invalshoeken, is het fundamentele begrip van demogra-
fisch gedrag en de verandering daarin beperkt gebleven. Daarmee draagt de demo-grafie
onvoldoende bij aan het inzicht dat nodig is bij de sociaalrelevante vraagstukken die tot haar
vakgebied horen, zoals het verschaffen van betrouwbare voorspellingen van bevolkingsontwik-
kelingen of een wetenschappelijke onderbouwing van bevolkingsbeleid en programma’s gericht
op migratie, gezinsplanning of (reproductieve) gezondheid (ESCAP 1993, Lee 1990, McNicoll
1992, World Bank 1992).
Het is op dit terrein dat het doel van deze studie is gelegen: het bijdragen aan de theoretische
basis van de demografie als gedragswetenschap. Het beoogt daarbij een interpretatiekader
waarvan de conceptuele bouwstenen op een samenhangende wijze leiden tot een fundamen-
teel begrip van de causale processen van demografisch gedrag en de verandering daarvan, en
met dit begrip tot de mogelijkheid onderzoek, beleid en activiteiten te ontwikkelen op een
gedragswetenschappelijke basis. Hiermee wordt niet het belang van de kwantitatieve aspecten
van de demografie als wetenschap ter discussie gesteld; wel wordt gesteld dat de discipline
gebaat is bij een evenwichtige ontwikkeling: concepten en theorie naast kwantificering en
empirie. Het onderwerp van dit boek betreft het eerste en richt zich daarbij specifiek op het
ontwikkelen van een conceptueel kader voor vruchtbaarheid. De gekozen benadering leent zich
echter ook voor de interpretatie van andere demografische verschijnselen.

Het onderzoek volgt een deductieve benadering: het gaat uit van een aantal vereisten van
sociale theorievorming en van een aantal fundamentele assumpties van menselijk gedrag in het
algemeen en reproductief gedrag in het bijzonder (Hoofdstuk 2). Deze uitgangspunten vormen
de achtergrond van de structuur en inhoud van het conceptuele model dat ingevuld kan worden
aan de hand van een plaats- en tijdspecifieke situatie.
De voornaamste sociaaltheoretische uitgangspunten worden weergegeven door het onder-
schrijven van een methodologisch-individualistische benadering en het onderkennen van het
belang om het aspect tijd toe te voegen als verklaringsdimensie. Een methodologisch-individu-
alistische benadering veronderstelt dat voor een begrip van een maatschappelijk verschijnsel -
zoals vruchtbaarheid - inzicht nodig is in de gedragingen van individuen die tezamen leiden tot
deze uitkomst. De uitwerking van dit microperspectief in Hoofdstuk 2 suggereert dat hiervoor
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een theorie van individueel gedrag vereist is, en een conceptuele weergave van hoe individueel
gedrag is ingebed in een maatschappelijke context. De toe-voeging van een tijdsdimensie
impliceert vervolgens een procesbenadering, waarbij context en individueel gedrag (en daarmee
maatschappelijke verschijnselen als fertiliteit) opgevat worden als evolutionaire, padafhankelij-
ke processen (Sectie 2.3).
De gedragstheoretische uitgangspunten die hierbij een centrale plaats innemen zijn gevat in een
‘demografisch mensbeeld’ (model of man for demography). Dit mensbeeld wordt weer-
gegeven met de Engelse afkorting BMMRSDM: Biological, Mentally endowed, Motivated,
Rational, Social, Developing man (Sectie 2.2). Het expliciteert de biologische dimensie van
vruchtbaarheidsgedrag, de rol van cognitie in gedragsvorming, het belang van motivatie en
rationaliteit als gedragsgronden, de sociale inbedding van individuen en de tijdsdimensie in
individuele ontwikkeling. Een deel van Hoofdstuk 2 gaat in op de verschillende vormen en
interpretaties van rationaliteit en suggereert een formulering die in overeenstemming is met een
realistisch mensbeeld (Sectie 2.4).
Hoofdstuk 2 verschaft het geraamte voor het conceptuele fertiliteitmodel. Met de  drie kern-
elementen ‘individueel gedrag’, ‘context’ en ‘tijd’ en het geformuleerde mensbeeld biedt het de
criteria en het referentiekader voor de evaluatie van bestaande theoretische benade-ringen van
vruchtbaarheid in Hoofdstuk 3. Tevens biedt het de aanknopingspunten voor de uitwerking
van individueel gedrag, context en tijd en hun onderlinge samenhang in hoofd-stukken 4, 5 en
6 in termen van, respectievelijk, keuzeprocessen, sociale instituties en een leertheoretische
benadering van de levensloop. Daarbij wordt het begrip ‘informatie’ als interpretatiemedium
gehanteerd om de conceptuele elementen in een geïntegreerd model te kunnen vatten.

Hoofdstuk 3 bevat een overzicht en evaluatie van de voornaamste gedragstheoretische fertili-
teitbenaderingen binnen de demografie. Het doel van dit hoofdstuk is een weergave van de
sterke en zwakke punten van theorievorming binnen de demografie aan de hand van de in
Hoofdstuk 2 geformuleerde uitgangspunten voor theorievorming.  Het overzicht onderscheidt
achtereenvolgens Malthusiaanse theorie, transitietheorie, biologische benader-ingen, mi-
cro-economische theorieën, sociaal-psychologische theorieën, diffusietheorie en cultureel-
structurele benaderingen.
Het resumé biedt een beeld van een aantal conceptuele benaderingen die elk een deel beslaan
van het inzicht in vruchtbaarheidsgedrag. Daarbij is sprake van een zekere complementariteit,
maar nauwelijks van enige integratie van ideeën (cf. Van de Kaa 1996). Gegeven de uitgangs-
punten voor de ontwikkeling van een algemeen conceptueel model voor fertiliteit, zijn er
echter een aantal benaderingen die een waardevolle bijdrage leveren. De ‘proximate determi-
nants’ modellen van Davis en Blake (1956) en Bongaarts (Bongaarts 1978, Bongaarts en
Potter 1983) bieden een uitstekend houvast voor de biologische dimensie van vruchtbaar-
heidsgedrag. De sociaal-psychologische benaderingen verschaffen een aantal relevante aankno-
pingspunten voor de ontwikkeling van een theorie van individueel gedrag, met name ten
aanzien van de conceptualisering van motivatie en besluitvorming. De binnen de demografie
gangbare benaderingen zijn echter nauwelijks representatief voor de huidige stand van zaken
van theorievorming in de psychologie en verdienen derhalve aanvulling en aanpassing. Met
betrekking tot de conceptualisering van context bestaat er een aantal recente ontwikkelingen in
de demografie waarop deze studie heeft voortgebouwd. Hierbij gaat het met name om de
institutionele benaderingen zoals voorgestaan door McNicoll, Greenhalgh en Lesthaeghe. De
eveneens vrij recente aandacht voor levensloopbenaderingen biedt een uitgangspunt voor de
uitwerking van een tijdsdimensie, maar behoeft een verdere substantiële invulling. 
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Hoofdstukken 4 (keuze), 5 (context) en 6 (tijd en verandering) geven de uitwerking weer van
de drie kernelementen van het conceptuele model. Hierbij wordt deels voortgebouwd op de
relevante theoretische benaderingen die in Hoofdstuk 3 werden geïdentificeerd. In belangrijke
mate worden echter ook nieuwe elementen uit verschillende aangrenzende disciplines - met
name sociologie, antropologie en psychologie - geïntroduceerd. Het microperspectief dat dit
onderzoek kenmerkt komt tot uiting in de cognitieve benadering van deze modelelementen.
In het licht van deze cognitieve benadering wordt in Hoofdstuk 4 een interpretatie gegeven van
het begrip ‘informatie’ als integrerend principe in het vruchtbaarheidsmodel. Informatie wordt
hierbij niet opgevat alleen in de zin van expliciete communicatie, maar ook van impliciete
betekenissen, signalen en emoties. Individuen worden hierbij gezien als actores die geplaatst
zijn in een context van informatie en die een actieve bijdrage hebben in de constructie, selectie
en interpretatie van informatie. Dit leidt tot de uitwerking van cognitieve schema’s (de mentale
organisatie van informatie) en individuele consideratie (de subjectieve informatie-elementen
die ten grondslag liggen aan gedrag) als centrale concepten in de theorie van individueel
gedrag.
De toepassing van een keuzetheoretische benadering van individueel gedrag in Hoofdstuk 4
houdt niet in dat alle gedrag opgevat wordt als uitsluitend de uitkomst van expliciete en
weloverwogen besluitvorming. Gesteld wordt echter dat een keuzebenadering als referentie-
kader een adequaat analytisch instrument kan zijn om individueel gedrag te interpreteren en te
begrijpen. Hiertoe wordt in Hoofdstuk 4 een keuzeconcept geformuleerd dat breder is dan de
conceptualisering in de gangbare rationele keuze tradities in verschillende disciplines. Drie
strategieën zijn hierbij gevolgd:

a. keuze wordt geplaatst in een breder cognitief perspectief;
b. keuze is gebaseerd op een breder rationaliteitconcept;
c. keuze wordt expliciet gesitueerd in een informatiecontext.

De uitwerking van dit keuzeconcept omvat voorts de formulering van individuele consideratie
in termen van keuzeruimte (problem space), motivatiestructuur, besluitvormingsstijl en
veronderstelde beheersing van gedrag (perceived control). Tenslotte wordt de formulering
van keuze verder toegesneden op vruchtbaarheidsgedrag door de integratie van de notie van de
‘proximate determinants of fertility’.

Hoofdstuk 5 bevat een conceptuele uitwerking van de context van individueel gedrag. Een
interpretatie van de (sociale, culturele, economische, politieke) context is in elke situatie van
doorslaggevende betekenis voor inzicht in vruchtbaarheidsgedrag en mogelijke veranderingen
daarin. Een algemeen interpretatiekader moet daarom een abstracte weergave van de context
kunnen bieden die ingevuld kan worden aan de hand van de tijd- en plaatsgebonden situatie.
De uitdrukking van context in termen van een structuur van sociale instituties biedt deze
mogelijkheid. Sociale instituties worden hierbij opgevat als complexen van betekenisgevende
en normstellende regels, die worden geconstrueerd, gereproduceerd en omgevormd door de
interactie tussen individuen (Secties 5.2 en 5.3). De structuur die instituties geven aan de
sociale omgeving wordt weergegeven in termen van contextuele niveaus, de inhoudelijke
dimensie van institutionele regels en hun invloed op specifieke levensterreinen (Sectie 5.4).
Deze cognitieve en interactionistische interpretatie van sociale instituties biedt voorts een
uitstekende mogelijkheid om een brug te slaan tussen het macroniveau van de sociale omge-
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ving en het micro-niveau van individueel gedrag en besluitvorming door de identificatie van de
mechanismen waarmee de context betekenis krijgt voor de individuele actores (Sectie 5.5).

In Hoofdstuk 6 wordt het belang van het element tijd toegelicht. Gedrag, gebeurtenissen of
situaties worden opgevat als uitkomsten van processen die inherent zijn aan een tijdspad of een
ontwikkeling die is doorgemaakt. In een algemeen interpretatiekader voor vruchtbaarheid is er
sprake van verschillende tijdsdimensies. In Sectie 6.2.2 worden historische, institu-tionele,
sociale en individuele tijd en tijd in elementaire processen onderscheiden.
Hoofdstuk 6 geeft een verdere uitwerking van de levensloop als een aan individuele  tijd
gerelateerd organiserend principe voor gelijktijdige en opeenvolgende aspecten van individuele
levens (Sectie 6.3). In een poging om meer inhoud te geven aan het ‘lege’ levensloopconcept
worden een aantal ontwikkelingspsychologische theorieën geëvalueerd (Sectie 6.4). De
psycho-analytische benaderingen van Erikson en Havighurst, de cognitieve ontwikkelingstheo-
rie van Piaget en, met name, sociale leertheorie bieden een aantal belangrijke handvatten voor
de interpretatie van de ontwikkelingsachtergronden van indivi-dueel gedrag in nauwe relatie
met de conceptualisering van keuze en context.

In Hoofdstuk 7 wordt een geïntegreerd interpretatiekader voor de studie van vruchtbaarheid
gepresenteerd, op basis van de uitgangspunten van Hoofdstuk 2 en een synthese van de
conceptualisering van keuze, context en tijd (ontwikkeling) in Hoofdstukken 4, 5 en 6.
Figuur 7.1 biedt een weergave van de verschillende modelcomponenten en hun onderlinge
relaties en onderliggende causale processen. Deze figuur en de achterliggende gedachten
bieden de handvatten om relevante verklaringselementen van fertiliteit op een samenhangende
wijze te identificeren en te interpreteren. Meer dan als een volwaardige en allesomvattende
vruchtbaarheidstheorie moet het gezien worden als een manier van kijken dat op wetenschaps-
theoretische gronden inzicht verschaft in fertiliteit en fertiliteitverandering.
De belangrijkste toegevoegde waarde van dit model is gelegen in de volgende kenmerken:
S Het is een algemeen toepasbaar kader voor het onderzoek naar en de interpretatie van

vruchtbaarheid, in te vullen aan de hand van situatiespecifieke analyse. De benadering is
echter ook bruikbaar voor de verklaring van ander demografisch gedrag, zoals migratie.

S Het biedt een multi-level perspectief, dat het aandeel in een volledige verklaring erkent van
de afzonderlijke niveaus van intra-individuele processen (keuze, perceptie, leren, biologische
processen), individueel gedrag en (verschillende niveaus van) de macro-context.

S De procesbenadering introduceert de rol van tijd en ontwikkeling als cruciale ver-klarings-
grond en plaatst de verschillende conceptuele elementen in een dynamisch perspectief.

S Het model vertegenwoordigt een verdere ontwikkeling van een aantal bestaande theo-
retische denkbeelden binnen de demografie en voegt een aantal nieuwe concepten toe uit
relevante aangrenzende disciplines. Daarmee vertegenwoordigt het model een inter-discipli-
naire benadering.

S Er is sprake van een verregaande integratie en synthese van denkbeelden door model-
componenten te interpreteren in termen van informatie en informatieverwerking en door het
consequent hanteren van een expliciet mensbeeld.

Hoofdstuk 8 omvat een toepassing van het interpretatiekader op het gebied van fertiliteit en
reproductieve gezondheid op basis van secundaire gegevens over India. Het wil daarmee
illustreren hoe de abstracte concepten uit het model - zoals sociale instituties, regels, keuze,
motivatie - ingevuld kunnen worden in een concrete situatie en kunnen bijdragen aan dieper
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inzicht in fertiliteit en de mogelijkheden interveniërend beleid en activiteiten te formuleren. In
praktische zin levert het hoofdstuk aanbevelingen op het gebied van contextuele analyse en
doelgroep onderzoek, identificatie van inhoud en kanalen van informatievoorziening, en
levenslooponderzoek.

In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek gerecapituleerd. Naast
de sterke punten van algemene toepasbaarheid, ontwikkeling en integratie van denkbeelden van
binnen en buiten de eigen discipline, en de multi-level en procesbenadering, heeft het model
ook een aantal zwakke kanten, vooral waar het gaat om de veelomvattendheid en de operatio-
nalisering van het interpretatiekader. Geconcludeerd wordt echter dat het model voor vrucht-
baarheid zoals uitgewerkt in Hoofdstuk 7 een gedragswetenschappelijke verdieping van de
demografie betekent en handvatten biedt voor de ontwikkeling van programma’s en beleid.


