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INLEIDING

Tijdens een discussie, volgend op een wetenschappelijke verhandeling van
William Brass over de problematiek van de bevolkingsprognose, moet
Grebenik - zelf een gerespecteerd demograaf - de volgende woorden heb-
ben gesproken: "...there is only one feature that all demographic predic-
tions have had in common, and that is that they have all been falsified
by events." (Brass, 1974 pag. 572). In andere - al even ironische bewoor-
dingen - kunnen we, Grebenik parafraserend, stellen dat de enige zeker-
heid waannee de demograaf bij het opstellen van zijn prognose van start
gaat, scbuilt in bet onwankelbare gegeven dat zijn voorspelling niet zal
uitkomen. Meer kernachtig is 'the state of the art' van het centrale the-
ma van de hier voorliggende studie - de bevolkingsvooruitberekening _
niet te omschrijven.

Dit perspectief - hoewel enigszins gechargeerd te noemen - lijkt nu
niet bepaald een bemoedigend startpunt voor onze studie. Kans op door-
slaggevend succes - zo zegt ons gezonde verstand - lijkt bij voorbaat uit-
gesloten. Hier staat echter tegenover dat deze sombere uitgangsstelling de
onderzoeker ruimschoots de gelegenheid biedt om te pionieren, en om
bierbij zijn voorstellingsvermogen vrij baan te laten. Naast de uitdaging
om de toekomst te verkennen op zich, was deze vrijheid om zelf te kun-
nen bepalen langs welke lijnen naar nieuwe wegen moest worden gezocht,
een der belangrijkste drijfveren tot onze expeditie.

Wij verlaten in ons onderzoek de goed geplaveide, maar Diet tot overtui-
gende resultaten leidende weg van de theorie-arme tijdreeksextrapolatie,
die in wezen berust op de premisse dat de toekomst 'rechtstreeks' in het
verlengde Iigt van verleden en beden. Wij stellen ons op het pretentieuze
standpunt dat een bevolkingsvooruitberekening, ongeacht doelstelling of
tijdshorizon, zou moeten steunen op een geexpliciteerd (en dus per
definitie discutabel) cognitief fundament; op inzichten in de achterliggende
maatschappelijke processen van sociaal-culturele, psycbologische en econo-
miscbe aard. "Savoir pour prevoir", om met August Comte te spreken.

De sociale wetenschappen echter, bezitten niet het vennogen om deze
processen - aIs waren bet wetmatigheden - in onweerlegbare, universeel
geldige theorieen vast te leggen. Van Vught - wiens standpunt wij in es-
sentie delen - verbindt hieraan de verstrekkende consequentie dat, gege-
yen deze situatie, elk toekomstonderzoek nutteloos zou zijn (Van Vught,
1985). Zover willen wij niet gaan. Op een lager niveau dan de causale
theorie is er, naar onze overtuiging, een cognitieve basis te vinden voor
de bevolkingsvooruitberekening. Dit kennisfundament zal weliswaar voor
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de voorspelling van de nabije toekomst een ander karakter hebben dan
voor de exploratie van de meer verwijderde toekomst.

De benadering die wij voorstaan dwingt ons in wezen om een stap
terug te zetten. Terug naar het doorgronden van het demografische heden.
Deze stap terug echter is dan naar onze overtuiging - om met de Fransen
te spreken - een "reculer pour mieux sauter".

Het in de voorafgaande alinea in grote Iijnen uiteengezette centrale idee
achter deze studie, heeft in zijn ontwikkelingsgang enige verwantschap
getoond met de uitkomst van een dialectisch proces. Daar is enerzijds (als
these) een 'kwalitatieve' habitus die is voortgekomen uit een studie so-
ciale wetenschappen met de focus op het begrijpen en verklaren van so-
ciaal - lees, demografisch - gedrag, gecombineerd met (als anti-these) een
specialisatie in de demografie die, destijds onder leiding van Godefroy en
Prinking, een voornamelijk kwantitatief of, meer in het bijzonder, analy-
tisch-statistisch accent had.

In onze benadering van het vraagstuk van de bevolkingsvooruitbereke-
ning hebben wij getracht nuttige elementen uit beide 'thesen' te vereni-
gen (synthese). Meer concreet luidt ons credo dat voorspelkracht en
bruikbaarheid van de bevolkingsvooruitberekening gediend zijn met het
hanteren van een methode waarin gedragselementen de grondslag vormen
van een rekenmodel, aan de hand waarvan het toekomstige bevolkings-
verloop kan worden gepostuleerd.

Wat is de strategie die we hierbij hebben gevolgd, en vanwaar deze keu-
ze? Deze vragen zijn, in het kort, het best te beantwoorden met behuip
van een eenvoudige metafoor.

Nemen we als voorbeeld een teamsport als voetbal. De essentie van het
voetbalspel (ons onderzoek) is het doe1 van de tegenpartij (de bevolkings-
ontwikkeling) te treffen (te voorspellen).

Momenteel bevindt de denkbeeldige speelbal rich in ons eigen achter-
veld (zie Grebenik's uitlatingen hiervoor). Er zijn nu verschillende tacti-
sche manoevres denkbaar om het doel van de tegenstander te bereiken.
We kunnen geruime tijd de bal in het achterveld houden om onze positie
te consolideren en te wachten tot het opportuun is de aanval te kiezen
(tot de turbulentie in het bevolkingssysteem is geluwd). Daarnaast kunnen
we vanuit de achterhoede met een, energieverslindende, solo proberen het
vijandelijk doelgebied te penetreren (dit zou echter een 'life time' inves-
tering vergen). Ook kunnen we het korte en tijdrovende combinatiespel,
waar veel techniek en samenwerking voor nodig is, verkiezen (participeren
in een groots opgezet onderzoeksprogramma). En tenslotte kunnen we het
meer riskante dieptespel opvoeren. In dit geval worden de vijandelijke li-
nies sneller bereikt, maar deze snelheid gaat doorgaans ten koste van de
nauwkeurigheid. Bovendien moeten we een beroep doen op teamgenoten in

4



de voorste linies, die bereid moeten zijn zich extra in te spannen om het
karwei af te kunnen maken.

Onze strategie is de laatste geweest. Een uitvloeisel van deze keuze is,
dat we - om de beeldspraak nog even vol te houden - geen gerichte
schoten op het doel zullen afvuren, en zelfs geen pasklare voorzetten
zullen geven. We speuren slechts naar openingen in de vijandelijke linies.
Onze studie levert dan ook geen gerede eindprodukten, doch - hopelijk
goed bruikbare - halfprodukten. Dit is dan de implicatie van een bewuste
keuze. In beginsel hadden we ons kunnen bepalen tot het concipieren en
in detail uitwerken van een enkel vooruitberekeningstype. Centraal in
onze gedachtengang echter stond - naast het hanteren van 'verklarings-
modellen' als grondslag van de vooruitberekening - het streven naar dif'-
ferentiatie; naar het ontwikkelen van naast elkaar aan te wenden, onder-
ling verschillende vooruitberekeningstypen, elk met een specifieke functie
en vorm, doch gebaseerd op identieke uitgangspunten. Dit heeft als conse-
quentie dat de ter beschikking staande onderzoeksmiddelen in de breedte
zijn geinvesteerd, en niet zozeer in de diepte,

Het basisconcept van 'gebundelde differentiatie' heeft - chronologisch
gezien - pas halverwege het onderzoek vaste vorm gekregen. Deel I,
waarin de hierboven in het kort weergegeven uitgangspunten nader zijn
uitgewerkt, is dan ook pas geschreven nadat Deel II voltooid was. Dit zal
ongetwijfeld sporen hebben nagelaten.

Gaan we nu - meer in concreto - over tot een eerste kennismaking met
de hier voorliggende, uit drie delen bestaande, studie.

Deel I draagt als titel "Naar gebundelde differentiatie".
Het eerste hoofdstuk heeft uiteraard een inleidend karakter. Na een korte
beschouwing over de aanleiding, formuleren we de doelstelling van het
onderzoek als volgt; "het ontwerpen van elementen van een bevolkings-
vooruitberekeningssysteem dat zich ten opzichte van conventionele syste-
men lOU onderscheiden in een drietal karakteristieken, te weten het han-
teren van open of verklarende modellen, methodisch gespecificeerd naar
vooruitberekeningstermijn, en gericht op het beantwoorden van verschil-
lende beleidsvragen". De resterende paragrafen dienen om de probleem-
stelling nader af te bakenen en de niet-demografen onder de lezers in te
leiden in de te bestuderen problematiek.

In hoofdstuk 2 wordt de probleemstelling vertaald naar een onder-
zoeksstrategle. Hierbij staan we in eerste instantie stil bij de vraag naar
de oorzaak van de gebrekkige voorspelkracht van de bevolkingsprognose.
Yanuit deze diagnose zoeken we naar een therapie. We motiveren daarbij
onze keuze voor het termijnspecifieke, open prognosemodel. Vanuit het
principe dat de bevolkingsvooruitberekening op zich geen nut heeft, maar
steeds - als informatiedrager - in functie gezien moet worden van een
plansysteem, wijden we een beschouwing aan de recente evolutie in de
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plan-praktijk en ontlenen hieraan een aantal vereisten voor de vooruitbe-
rekening. Meer in het bijzonder wordt een beargumenteerd pleidooi ge-
houden voor een streven naar 'gebundelde differentiatie'.

Het laatste hoofdstuk van Deel I - hoofdstuk 3 - is gericht op het
opstellen van een typologie van de bevolkingsvooruitberekening. Deze
vindt zijn oorsprong in de theoretische uitgangspunten die in de twee
voorafgaande hoofdstukken zijn ontwikkeld. De typologie produceert uit-
eindelijk 16 vooruitberekeningstypen. Een op elkaar afgestemde combinatie
van 3 typen beschouwen we dan als de concretisering van onze visie in-
zake het zoeken naar nieuwe wegen op het gebied van de bevolkingsvoor-
uitberekening. Deze 3 typen worden dan in de Delen II en III uitgewerkt
en meer of Minder provisorisch toegepast.

Deel II - getiteld "Korte termijn prognose: van verklarins tot voorspel -
ling" - is door de auteur van het hier voorliggende proefschrift gecompo-
neerd uit publikaties die zijn verschenen als verantwoording van een on-
derzoeksproject dat werd uitgevoerd in de periode 1981-1983. Het onder-
zoek kwam tot stand als eo-produkt van Jan Nelissen (econometrist van
orgine, en sinds 1981 verbonden aan de - toenmalige - vakgroep Demogra-
fie en Prognosetechnieken) en schrijver dezes, Ad Vossen. Het werd gefi-
nancierd door het - inmiddels opgeheven - Nationaal Programma voor
Demografisch Onderzoek en de voormalige Katholieke Hogeschool Tilburg,
en droeg oorspronkelijk als titel 'Splitsing van het rekenschema voor de
bevolkingsprognose in een korte- en langetermijn model'.

Omtrent de rol bij de initiering en taakverdeling bij de uitvoering van
het onderzoek, het volgende. Het onderzoeksvoorstel en de oorspronke-
lijke onderzoeksopzet werden ontwikkeld door Vossen, en vervolgens door
hem ter financiering aan het voornoemde Nationaal Programma voor De-
mografisch Onderzoek voorgedragen. Bij de uitvoering van het onderzoek
zou Vossen de meer inhoudelijk-demografische aspecten voor zijn rekening
nemen, terwijl Nelissen zich met de meer onderzoekstechnische zaken (in
brede zin) zou bezighouden. Bij het vorderen van het onderzoek vervaag-
den de oorspronkelijk vastgestelde grenslijnen; echter niet in die mate dat
de rollen volledig zouden worden omgedraaid.

Deel II van deze studie is dus - zoals gezegd - samengesteld uit eer-
der gepubliceerde verslagen van, en beschouwingen over, het getweeen
uitgevoerde onderzoek gericht op het opstellen van specifieke korte ter-
mijn prognosemodellen in de demografie. Bij de selectie die, onder andere
van omvangswege, moest geschieden hebben verschillende criteria een rol
gespeeld. Op de eerste plaats heeft beperking plaats gevonden tot die
delen van het onderzoek die betrekking hadden op de vruchtbaarheid. Dit
vanwege het feit dat Deel III - met de langere termijn als tijdshorizon
_ eveneens rond deze kernvariabele is uitgewerkt. Daamaast werd ge-
tracht selectie uit te voeren, gericht op het afscheiden van die onderde-
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len, die als zeer specifieke inbreng van Nelissen aangemerkt zouden kun-
nen worden. Dit heeft er voornamelijk toe geleid dat - voorzover de ver-
eiste verantwoording van het betoog dit toeliet - meer uitvoerige 'techni-
sche' specificaties en commentaren uit de tekst zijn weggelaten, met ver-
wijzing uiteraard naar de vindplaats in de oorspronkelijke publikaties. Met
nadruk wijzen we nogmaals op het feit dat dit niet impliceert dat de rol
van Nelissen in het onderzoek beperkt was tot die aspecten die niet inte-
graal in de onderhavige verslaggeving zijn opgenomen.

In concreto worden de hoofdbestanddelen van Deel II gevormd door
bewerkte versies van een drietal artikelen die in het tijdschrift Bevol-
king en Gezin zijn verschenen (Nelissen en Vossen, 1982; Nelissen en
Vossen, 1983a en Nelissen en Vossen, 1986), aangevuld met bewerkte delen
uit het integrale eindverslag (Nelissen en Vossen, 1983c) en uit een publi-
katie in een editie van Population and Family in the Low Countries
(Nelissen and Vossen, 1984b) [1].

VoIgt nu een korte inhoudelijke beschrijving van Deel II.
Hoofdstuk 4 draagt als titel "Grondslagen voor een korte termijn prog-

nosemodel". De meer algemene uitgangspunten die in het eerste dee I zijn
ontwikkeld worden hier toegespitst op het specifieke karakter van de
korte termijn prognose. Het model, dat uiteindelijk resulteert is gefun-
deerd op een drietal proposities, gestuctureerd naar analogie van de no-
mologisch-deductieve verklaringswijze. Tevens wordt een eerste aanzet
gegeven tot formalisering van het model.

In het volgende hoofdstuk - hoofdstuk 5 - wordt een tweetal modellen
verder uitgewerkt en toegepast. Een hooggeaggregeerd, op de Easterlin-
hypothese geinspireerd verklaringsmodel wordt als eerste beproefd. Gezien
de hieraan klevende bezwaren wordt vervolgens een meer gesophisticeerd
tweetrapsmodel ontwikkeld. In een eerste trap wordt de prognosegrootheid
(het gemiddeld kindertal) gedecomponeerd in een drietal verklarende de-
mografische variabelen, die op hun beurt - in de tweede trap - worden
verklaard door socio-culturele en economische variabelen. Nadat de re-
sulterende modellen middels post dictie projecties zijn getest, worden
prognoses opgesteld voor de periode 1980-1984. Let weI, we schrijven op
dat moment 1982.

Drie jaar nadat het onderzoek is afgesloten worden de prognoses ach-
teraf op hun voorspelkracht getoetst. In hoofdstuk 6 wordt verslag gedaan
van deze ex post evaluatie. Op basis van de uitkomsten van deze fouten-
analyse worden suggesties gedaan die tot verbetering van de voorgestelde
prognosemethodiek zou kunnen leiden.

Deel III draagt a1s titel "De lange termijn verkenning: creatieve, explici-
terende speculatie". De algemene uitgangspunten uit Deel I worden hier
uitgewerkt voor de lange termijn verkenning. Huldigden we bij de korte
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termijn prognose de stelling dat een prognose moet berusten op een we-
tenschappelijke verklaring, voor de lange termijn vooruitberekening zien
we ons genoopt een andere, minder solide, cognitieve basis te zoeken.
Deze menen wij te vinden in - zoals in de titel is aangegeven - creatieve
en expliciterende speculatie. Een methode die bij uitstek geschikt lijkt
voor deze benadering is de scenario-methode. In hoofdstuk 7 maken we
ons sterk voor een dergelijke aanpak.

De cognitieve grondslag voor de te construeren vruchtbaarheidsscena-
rio's duiden we aan met de term 'hypothetisch referentiekader'. In hoofd-
stuk 8 wordt de basisstructuur van dit kader uiteengezet. We komen tot
een onderscheid in een tweetal hoofdmodules, te weten de aspiratie-mo-
dule en de realisatie-module. De achterliggende idee luidt dat in het pro-
ces van gezinsvorming een onderscheid kan worden gemaakt tussen het
gewenst reproduktiegedrag, het verwacht reproduktiegedrag en het feite-
lijk reproduktiegedrag,

In hoofdstuk 9 wordt de aspiratie-module uitgewerkt. Centraal hierin
staat de gedachte dat de attitude ten aanzien van het ouderschap dee 1
uitmaakt van een meeromvattend preferentieprofiel dat kenmerkend is
voor een bepaald leefstijltype. Als uitvloeisel van deze opvatting dient
zich de noodzaak aan een typologie van leefstijlen te construeren. Deze
draagt in eerste aanleg een louter hypothetisch karakter. In een tweede
fase wordt bezien in hoeverre deze gedachtenconstructie correspondeert
met de uitkomsten van een tweetal, recentelijk gehouden, waardenonder-
zoeken. Een nadere uitwerking van de onderscheiden leefstijltypen resul-
teert tenslotte in een leefstijlspecifieke predispositie ten aanzien van het
ouderschap, verder aangeduid als het gewenst reproduktiepatroon.

In hoofdstuk 10 wordt de tweede hoofdmodule van het hypothetisch
referentiekader - de realisatie-module - verder uitgewerkt. Nagegaan
wordt welke exteme condities er de oorzaak van zijn dat paren het op-
portuun achten van hun oorspronkelijke reproduktieve wensen af te wij-
ken. Instituties die hierbij een centrale rol spelen zijn de arbeidsmarkt en
het overheidsbeleid.

In het laatste hoofdstuk van onze studie - hoofdstuk 11 - wordt aan-
gegeven op welke wijze het nu voltooide hypothetisch referentiekader kan
worden gebruikt bij de constructie van een vruchtbaarheidsscenario.'
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DEEL I

NAAR GEBUNDELDE DIFFERENTIA TIE





HOOFDSTUK 1
INLEIDENDE BESCHOUWINGEN

1.1 Over de inboud van dit boofdstuk

De conventies volgend beginnen we het eerste dee1 van deze studie met
enkele preliminaire beschouwingen: de lezer dient geinformeerd te worden
over de motieven die de auteur bewogen hebben tot zijn studie, het doel
dat hij nastreeft en de wijze waarop zijn verslaggeving is gestructureerd.
Deze kwesties komen aan de orde in paragraaf 1.2: Aanleiding, doel en
opzet van de studie. Terwille van de niet-specialisten op het terrein van
de bevolkingsvooruitberekening wordt in een drietal paragrafen, in enkele
grove lijnen, een schets gegeven van de plaats van de bevolkingsvoor-
uitberekening in het demografische onderzoeksveld (paragraaf 1.3), worden
terreinafbakening van de probleemstelling aan de orde gesteld en enkele
centrale begrippen geintroduceerd (paragraaf 1.4) en wordt tenslotte - nog
steeds op inleidend niveau - de bevolkingsvooruitberekening voorgesteld
als een systeem van onderling samenhangende elementen (paragraaf 1.5).

In een studie als deze kan niet voorbij worden gegaan aan de geschie-
denis van ons onderzoeksobject: zonder hierbij naar volledigheid te stre-
yen, presenteren we in paragraaf 1.6 enkele markante punten in de wor-
dingsgeschiedenis van de moderne nationale bevolkingsvooruitberekening in
Nederland.

Voornemens om de voorspelkracht van bevolkingsprognoses te verhogen
krijgen pas relief wanneer een indruk wordt gegeven van hun successco-
res in heden en verleden. In paragraaf 1.7 wordt het predictieve vermogen
van enkele recente nationale bevolkingsprognoses van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (in het vervolg af te korten tot CBS) aan een globale
evaluatie onderworpen.

1.2 AaDleiding, doel eD opzet "aD de studle

Van oudsher houdt elke menselijke samenleving zich bezig met de maat-
schappelijke vraagstukken van morgen. Planning en beleid zijn daarbij
instrumenten die mede het voortbestaan van een maatschappelijk systeem
waarborgen. Op hun beurt steunen zij in hoge mate op verwachtingen en
wensbeelden omtrent de toekomst. Toekomstonderzoek geeft middels de
constructie van toekomstbeelden vorm aan deze verwachtingen of wensen.
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Bij het ramen van de toekomstige behoefte aan voorzieningen, goede-
ren en diensten speelt de factor bevolking een belangrijke rol [2]. Denken
we aan huisvesting, het arbeidspotentieel, het energiegebruik, de capaci-
teit van de gezondheidszorg etcetera. Hierbij is het niet aileen van belang
de omvang van de toekomstige bevolking te kennen, maar ook haar sa-
menstelling naar leeftijd (vraag naar onderwijs), geslacht (de arbeids-
markt), burgerlijke staat (de sociale zekerheidsuitgaven) en huishoudensty-
pen (woningbehoefte). Demografische toekomstbeelden worden neergelegd
in bevolkingsvooruitberekeningen.

1.2.1 Aanleiding en doel

Aanleiding tot deze studie is enerzijds de beperkte trefzekerheid van het
huidige vooruitberekeningstype: in algemene termen te omschrijven als een
hoofdzakelijk op tijdreeksanalyse en gesophisticeerde trendextrapolatie
gebaseerde, verrassingsvrije prognose. Daarnaast zijn er de veranderingen
die plaatsgrijpen in het denken over en praktiseren van planning en toe-
komstonderzoek, en die tot bezinning nopen over de rol van de demogra-
fische vooruitberekening. Bevolkingsvooruitberekeningen ontlenen immers
grotendeels hun betekenis aan het functioneren binnen plansystemen en
dienen zich bijgevolg aan te passen aan de zich wijzigende vraagstellin-
gen. De pretentie die wij ons in deze studie aanmeten is zeker niet die
van een alomvattende en definitieve oplossing voor het gehele scala van
uiteenlopende problemen rond de vooruitberekening. Naast de suggesties
die hier gedaan worden zijn er zeker andere zinvolle opties [3]. Daaren-
boven is een waardevermeerdering van de bevolkingsvooruitberekening het
resultaat van een moeizaam proces van 'trial and error', van lering trek-
ken uit mislukte pogingen en stapsgewijze vorderingen en niet van het
uitvinden van een magische formule die aile problemen oplost.

Het doel van de voorliggende studie is te omschrijven als het zoeken
naar nieuwe wegen in de bevolkingsvooruitberekening: nieuwe wegen die
moeten leiden naar - wat we in het vervolg zullen noemen - een hogere
waarde, een hoger maatschappelijk nut, van de vooruitberekening. Met dit
thema betreden we een spanningsveld dat wordt opgeroepen door twee
krachtige polen. Enerzijds het onbetwistbare gegeven dat de toekomst -
strikt genomen - niet gekend kan worden, anderzijds de even onbe-
twistbare noodzaak te anticiperen op de toekomst (Van Vught, 1986).
Daarnaast zullen we hierbij moeten laboreren in een werkklimaat dat zich
kenmerkt door een zeker dedain voor toekomstonderzoek van de aanhan-
gers van dogmatische kennis-theoretische wetenschapsopvattingen, door
een begrijpelijke scepsis van een breder lekenpubliek dat de prognostiek
nauwelijks heeft kunnen betrappen op voorspellingen die uitkomen, en
zich - last but not least - laat karakteriseren door eisen van overvra-
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gende planners en beleidsvoerders die, soms tegen beter weten in, een
onbetwistbare en uiterst nauwkeurige voorspelling verlangen, bij voorkeur
voor de lange termijn.

1.2.2 Opzet van de studie

Waardeverhoging van de bevolkingsvooruitberekening - de centrale
doeIstelling van onze studie - kan via verschillende wegen worden bereikt.
Wij richten onze aandacht op een tweetal aspecten. Op de eerste plaats
kan waardeverhoging bereikt worden middels een verhoging van de trefze-
kerheid van de prognose. Daarnaast kan de waarde van de vooruitbereke-
ning stijgen door een (nauwere) integratie tussen de bevolkingsvooruitbe-
rekening en het plansysteem waarbinnen zij een rol als informatiedrager
speelt. Duiden wij hier op deze, meer institutionele aspecten van de
waarde van de vooruitberekening, dan spreken we in het vervolg van de
gebruikswaarde.

Realisatie van de (sub)doelstellingen van verhoogde trefzekerheid en
gebruikswaarde moet uiteindelijk vorm krijgen in een nieuw bevolkings-
vooruitberekeningssysteem: een stelsel van onderling samenhangende demo-
grafische toekomstbeelden. Met deze studie beogen wij een stap in deze
richting te zetten. De contouren van dit nieuwe systeem zullen in de
hoofdstukken 2 en 3 van dit deel van het onderzoeksverslag worden uit-
gewerkt. De toepassingen krijgen hun beslag in de delen II en III. Voor-
uitlopend op een verdere elaboratie presenteren we hier, ter verduidelij-
king van de opzet van de studie, de drie hoofdpijlers waarop - naar onze
ideeen - het nieuwe bevolkingsvooruitberekeningssysteem gefundeerd zou
moeten worden:

I) de cognitieve grondslag van elke bevolkingsvooruitberekening moet
idealiter gezocht worden in de kennis van het bevolkingssysteem. Aan
deze kennis dient vorm gegeven te worden middels open model/en: 'ver-
klaringsmodellen', gestructureerd op basis van naar 'gedragsinhoud' ge-
expliciteerde relaties tussen de prognosegrootheid en haar demografische,
maar in het bijzonder ook niet-demografische predictoren.

2) de cognitieve grondslag van de vooruitberekening voor de nabije
toekomst is van een andere predictieve aard dan de cognitieve grondslag
van de vooruitberekening op de langere termijn. Er dienen bijgevolg ter-
mijnspecifieke vooruitberekeningsmethoden te worden ontwikkeld: de cog-
nitieve grondslag voor kortere termijn vooruitberekeningen is een bevol-
kingstheorie, die voor de tangere termijn het toekomstscenario. Onder een
toekomstscenario verstaan we hier een coherent en consistent geheel van
gedachtenconstructies betreffende de toekomst.
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3) terwille van een betere integratie van de vooruitberekening in zich
steeds vernieuwende plansystemen, is het zaak differentiatie te bewerk-
stelligen in de vooruitberekeningstypen. Het is zeker niet uitgesloten dat
in de toekomst - meer dan dat in het verleden het geval geweest is -
sprake zal zijn van een 'population-influencing' beleid in plaats van het
tot nu toe gevoerde 'population-responding' beleid [4]. In een modern
bevolkingsvooruitberekeningssysteem moeten daarom voorzieningen bestaan
om antwoorden op verschillende vragen (wat zal er, wat kan er en wat
behoort er te gebeuren?) te bundelen tot een coherente beleidsvisie. We
spreken in deze zin dan ook van gebundelde differentiatie.

Vatten wij - terwille van het overzicht - het doel van deze studie en de
middelen die tot de realise ring van het doeI kunnen leiden, in een zin
samen. Centraal in onze studie staat het methodisch zoeken naar zekerhe-
den - zowel in termen van mogelijkheden als onmogelijkheden - en het
verkennen van onzekerheden in het toekomstige bevolkingsverloop. Met
dit adagium vinden wij aansluiting bij de titel van een bekende publikatie
van de Interfuturesgroep van het OECD, luidende 'Facing the future:
mastering the probable and managing the unpredictable' (OECD, 1979).
Schematisch, en meer in detail is de tweesporige hoofdstructuur van het
onderzoek in Figuur 1.1 voorgesteld.

Figuur 1.1 De onderzoeksopzet in schema

Hoofddoel Sub-doel Middel

waardever-
hoging van
de bevol-
kingsvoor-
uitberekening

verhoging
voorspel-
kracht

nieuw vooruit-
berekeningssysteem
3 pijlers:

• open model
• termijnspecifiek
• gebundelde

diff erentiatie

verhoging
gebruiks-
waarde
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1.3 De bevolkingsvoorultberekening als object van de demografie

1.3.1 De demografie en baar materieel object

De bevolkingsvooruitberekening behoort tot het domein van de demografie.
De eerste definitie van de demografie zou uit 1855 stammen. De Fransman
Guillard omschrijft dan de demografie als de studie naar het totaal der
'wetten waaronder de mensheid zijn voortgang maakt, zijn voortgang
allereerst in kwantiteit, vervolgens in geletterdheid, in moraliteit, in
deugd, in welzijn' (Van Peppel, 1974).

In het Multilingual Demographic Dictionary van de International Union
of the Scientific Study of Population (IUSSP) treffen we een duidelijk
ingeperkte , meer eigentijdse definitie aan: "Demography is the scientific
study of human populations primarily with respect to their size, their
structure and their development; it takes into account the quantitative
aspects of their general characteristics". (IUSSP, zonder datum, pag. 15).

Een der belangrijkste promotoren van de demografiebeoefening hier te
lande, Godefroy, omschrijft de demografie als de wetenschap die aantals-
verschijnselen van menselijke bevolkingen beschrijft en verklaart. Deze
aantalsverschijnselen zijn dan 'de groei der bevolking en haar voortdurend
veranderende structuur, d.w.z. haar samenstelling naar bepaalde kenmerken
van de individuen die van de bevolking deel uit maken' (Godefroy, 1962).

Hoewel niet essentieel van de voorafgaanden te onderscheiden, definie-
ren wij de demografie in ruime zin, en weI als de wetenschap die zich
bezighoudt met de studie naar oorzaken en gevolgen van de bevolkings-
groei in verleden, heden en toekomst. Kortheidshalve kunnen we de demo-
grafie dus omschrijven als de wetenschap van het bevolkingssysteem.

1.3.2 De demografie en baar onderzoeksvelden

In de loop der tijd hebben zich binnen de demografie een aantal specia-
lismen geprofileerd. In samenhang hiermee heeft zich een bepaalde verka-
veling in het onderzoeksveld voltrokken. Het Iijkt ons zinvol om terwille
van een nadere plaatsbepaling van de te behandelen onderwerpen, een
globale schets te geven van deelterreinen binnen de demografie. Nuttig in
dit verband is een figuur die in demografische kring circuleert als het
'cirkelschema van Davis' [5]. Het cirkelschema is afgedrukt als Figuur 1.2.

Het schema is verdeeld in vier cirkelsegmenten. De bovenste twee heb-
ben betrekking op de bevolking als totaal, terwijl de onderste segmenten
de bevolking beschrijven op het niveau van deelpopulaties die op grond
van demografische (de bejaarden, de gescheidenen, een-oudergezinnen) of
niet-demografische - in het schema semi-demografische en sociaalecono-
mische variabelen genoemd - kenmerken (werkenden, schoolgaanden) een
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sub-populatie binnen de bevolking als totaal vormen (P.Q.R.S.). In de lin-
kerhelft van het schema is de relatie: maatschappelijke determinanten ->
bevolkingsontwikkeling uitgewerkt, in de rechterhelft de relatie: bevol-
kingsontwikkeling -> maatschappelijke gevolgen.

Figuur 1.2 Het cirkelschema

demografische processen en hun
.,.Itschappelijke achte'llronden

v__ chI. demogrlfische ontwikkelinllen
en hun .,.Itschlppelijke lIevolgen
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In de linkerhelft vinden we relaties die middels wetenschappelijk on-
derzoek moeten leiden tot kennis van het bevolkingssysteem of een van
de onderscheiden sub-systemen. Het verwerven van kennis in deze vindt
plaats op twee niveaus. Op het verklarende niveau worden verbanden ge-
legd tussen de buitenste schil (4) en de aanpalende schil (3): verbanden
tussen maatschappelijke achtergronden en de zogenaamde intermedierende
variabelen die relevante elementen uit de omgeving naar het bevolkings-
systeem sluizen. Dit is het werkterrein van een aantal sub-disciplines,
waaronder de sociale demografie en de economische demografie tot de
belangrijkste gerekend moeten worden: sub-disciplines die aldus hun mate-
rieel object vinden in de interrelaties van de demografie en de sociologie
respectievelijk de economie. De analytische demografie - opererende op
het beschrijvende niveau - bestudeert de relaties tussen schil 2 en schil 1
(niveau 2): de wisselwerking tussen demografische in- en uittredingspro-
cessen en de bevolkingsstructuur. In het onderscheid tussen de verkla-
rende en beschrijvende demografie zijn wij hier nogal strikt: in onze pro-
bleemstelling gaat dit verschil een belangrijke plaats innemen [6].

In de rechterhelft van Figuur 1.2 wordt schematisch aangegeven op welke
wijze verwachte veranderingen in de totale bevolking of een onderschei-
den sub-populatie zullen doorwerken in de sfeer van 'maatschappelijke
gevolgen'(4). In feite berusten deze taxaties op bevolkingsvooruitbereke-
ningen (1) die te beschouwen zijn als de rekenkundige uitkomsten van
verwachtingen omtrent toekomstige intredings- en uittredingsbewegingen
(2) die op hun beurt steunen op de verwachte ontwikkelingen in de inter-
medierende variabelen (3). Wanneer de overheid de verwachte maatschap-
pelijke gevolgen van de toekomstige bevolkingsontwikkeling als ongunstig
zou beoordelen, bestaat er in principe via een terugkoppelingsmechanisme
de mogelijkheid om zodanig in een aantal condities in te grijpen dat de
autonome ontwikkeling (voorgesteld door de oorspronkelijke vooruitbere-
kening) wordt omgebogen naar een gewenste ontwikkeling [7].

1.4 Begrippen en terreinafbakening

1.4.1 Begrippen en definities

Onder een bevolkingsvooruitberekening verstaan wij in deze studie: 'een
op wetenschappelijke basis weergegeven numerieke uitdrukking omtrent de
omvang, en doorgaans ook de samenstelling van de bevolking op een toe-
komstig tijdstip'.

Hoewel we ons in hoofdstuk 3 in extenso zullen bezighouden met het
onderscheiden van verschillende typen van vooruitberekeningen is het
voor een goed begrip van het navolgende van belang hier reeds 2 hoofd-
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typen te introduceren. Uitgangspunt hierbij is de omschrijving die wordt
aangetroffen in het Multilingual Dictionary van de IUSSP: "Population
projections are calculations which show the future development of a po-
pulation when certain assumptions are made about the future course of
population change, usually with respect to fertility, mortality and migra-
tion. They are in general purely formal calculations, developing the impli-
cations of the assumptions that are made. A population forecast is a pro-
jection in which the assumptions are considered to yield a realistic pic-
ture of the probable future development of a population" (IUSSP, niet
gedateerd, pag. 90).

Ret gebruik van de term 'projection' in de literatuur is echter niet
ondubbelzinnig: enerzijds fungeert ze (zoals in het bovenstaande) als koe-
pelterm voor aIle typen van de bevolkingsvooruitberekening, anderzijds
refereert ze vaak aan een specifiek type [8]. Om in deze nu misverstan-
den te voorkomen maken wij met de lezer de volgende afspraak. De term
bevolkingsvooruitberekening gebruiken we als verzamelnaam, dus in die
situatie waarin we geen bijzondere eigenschappen op het oog hebben. Be-
volkingsvooruitberekeningen die de pretentie hebben het meest plausibele
demografische toekomstbeeld te schetsen noemen we bevolkingsprognoses
[9]. AIle vooruitberekeningen die niet een uitgesproken pretentie hebben
om de meest waarschijnlijk ontwikkelingsgang te schetsen zullen worden
aangeduid als bevolkingsprojecties. Zoals gezegd zal in hoofdstuk 3 een
nadere verbijzondering van dit onderscheid plaatsvinden.

Welke zekerheden kunnen demografische vooruitberekeningen in het alge-
meen gesproken bieden? We kunnen met honderd procent zekerheid voor-
spellen dat er komend jaar mensen zullen sterven; we kunnen met een
aanzienlijk geringere zekerheid prognostiseren dat het gemiddeld kindertal
over tien jaar lager zal zijn dan het huidige, terwijl het aan het onzin-
nige grenst te suggereren betrouwbare uitspraken te doen over het aantal
gescheiden vrouwen van 35-39 jaar op een termijn van veertig jaar.

In de constructie van elk van deze toekomstuitspraken schuilen drie
essentiele elementen. Op de eerste plaats vormen zij qua betrouwbaarheid
een aflopende reeks. Betrouwbaarheid definieren wij in dit verband met
Van Dantzig simpelweg als de kans dat de voorspeUing uit zal komen
(Van Dantzig, 1952). Daarentegen vormen zij qua nauwkeurigheid (het
tweede element) een oplopende reeks: van uiterst vaag tot zeer specifiek.
Dit zelfde geldt voor het derde element, de lengte van de vooruitbereke-
ningstermijn.

De relaties tussen de drie elementen onderling formuleren we voorlopig
in een tweetal premissen. Primo: er bestaat een omgekeerd evenredig ver-
band tussen de lengte van de vooruitberekeningsperiode enerzijds en de
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de uitspraken anderzijds. Secundo:
er bestaat eveneens een omgekeerd evenredig verband tussen betrouw-
baarheid en nauwkeurigheid.
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Een der belangrijkste - maar tevens moeilijkste - opgaven in de prog-
nostiek is in feite het bepalen van een optimum situatie in de com-
plementariteit betrouwbaarheid-nauwkeurigheid. Het belang van inspraak
van de prognosegebruiker in deze lijkt evident. Niettemin is er in de
praktijk - met name op het nationale niveau - nauwelijks sprake van ef-
fectief geinstitutionaliseerd overleg tussen beide partijen.

1.4.2 Naar een terreinafbakening

De bevolkingsvooruitberekening is als zodanig weer te beschouwen als een
specimen van de veelomvattende categorie van geconstrueerde toekomst-
beelden. Naast haar specifieke materiele object - en de daaruit voort-
vloeiende kennistheoretische, methodologische en onderzoekstechnische as-
pecten van wetenschapsbeoefening - onderscheidt de bevolkingsvooruitbe-
rekening zich van een aantal andere typen van toekomstconstructies door
haar uitgesproken numerieke uitdrukking. Hiermede worden demografische
toekomstuitspraken verifieerbaar en voldoen ze als zodanig aan het crite-
rium van controleerbaarheid (Van Dantzig, 1952).

Bestaat er omtrent de begripsinhoud van de term 'bevolkingsomvang'
nauwelijks aanleiding tot meningsverschil ('het totaal aantal personen op
een bepaald tijdstip woonachtig in een nader omschreven territorium'),
geheel anders ligt dit wanneer gesproken wordt over de 'samenstelling van
de bevolking'. Onder de samenstelling van de bevolking verstaat men
doorgaans de geleding die ontstaat wanneer we individuen op grond van
gemeenscbappelijke demografische kenmerken groeperen. De discussie gaat
nu uiteraard der zaak om de vraag welke variabelen de demografie tot de
hare mag of moet rekenen [10]. Een veel gehoord antwoord, dat het pro-
bleem even wei niet oplost maar slechts verschuift, luidt die variabelen
die van invloed zijn op de groei en territoriale spreiding der bevolking.
Soms wordt daarbij een nuancering aangebracht door een onderscheid te
maken tussen directe en indirecte beinvloeding (Godefroy, 1962). Zoals zo
vaak is begripsverwarring slechts te voorkomen door duidelijke afspraken
met de lezer te maken. Deze weg volgen we ook hier. Ais samenstelling
van de bevolking beschouwen we de geleding der individuen naar hun
kenmerken leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en lidmaatschap van een
huishouden [II].

Een andere afbakening van ODS onderzoeksobject heeft plaats gevonden
met betrekking tot het bestuurlijke schaalniveau. Wij schenken geen aan-
dacht aan het specifieke karakter van de vooruitberekening op sub-natio-
naal niveau, die vaak wordt samengevat onder de titel 'de regionale be-
volkingsvooruitberekening' [12]. Evenmin gaan wij in op de vooruitbereke-
ning van zogeheten categorale populaties (beroepsgroepen, woningbehoefti-
gen, onderwijsvragenden, de arbeidsmarkt-populatie etcetera). De belang-
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rijkste reden hiervoor ligt in het feit dat hierbij het materiele object van
de demografie, zoals wij dat eerder afgebakend hebben, wordt overschre-
den.

1.5 De beyolkingsvooruitberekening als systeem

Nadat wij in de vorige paragraaf de bevolkingsvooruitberekening en hier-
mee verwante begrippen gedef'inieerd hebben, gaan we vervolgens over tot
een beknopte systeem-analytische beschouwing van ons studie-object.
Hiertoe geven we een procesmatige voorstelling van de vooruitberekening,
als een stelsel van elkaar opvolgende wetenschappelijke activiteiten. De
functie hiervan is beperkt. We willen slechts de aspecten van de voor-
uitberekening die wij voor onze studie selecteerden in een ruimer, meer
omvattend en coherent kader situeren; dit om hun betekenis in het geheel
beter te kunnen beoordelen. Onderwerpen die in het vervolg nog meer
expliciet aan de orde gesteld zullen worden, krijgen daarom in het onder-
staande een niet meer dan marginate aandacht.

We onderscheiden de volgende stappen in het vooruitberekeningsproces:
I de systeem-identificatie, II de modelconstructie, III de bepaling der toe-
komstige parameterwaarden, IV de uitvoering van de vooruitberekening en
V de evaluatie.

1.5.1 De systeem-identificatie

I. De eerste fase wordt gevormd door de systeem-identi/icatie en is
hoofdzakelijk van conceptuele aard. Het onderwerp van studie - in casu
de bevolking - wordt definitorisch vastgelegd en haar omgeving wordt af-
gebakend. De elementen van het systeem zijn doorgaans niet de individuen
maar aggregaten van individuen die demografische kenmerken met elkaar
gemeen hebben (bijvoorbeeld geboortecohorten, leeftijdsgroepen).

Bij de systeem-identificatie wordt een onderscheid gemaakt in de be-
schrijving van de toestand waarin het systeem zich bevindt (de bevol-
kingsaggregaten op een bepaald tijdstip) en in de beschrijving van de
verandering die het systeem tussen twee tijdstippen ondergaat. De dyna-
miek van het systeem wordt beschreven aan de hand van demografische
veranderingsprocessen die de wijziging in de omvang van de systeemele-
men ten in de tijd veroorzaken. Centraal in het concept staan de zoge-
noemde intrede- (geboorte en immigratie) en uittredeprocessen (sterfte en
emigratie) [13].

Ryder typeert de dynamiek van het bevolkingssysteem op kernachtige
wijze als volgt; "The basic concept of a population has been characterized
as spatiotemporal. Accordingly, two types of change may be distinguished:
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metabolism, or replacement in time, characterized by the process of fer-
tility and mortality; and migration, or replacement in space." (Ryder, 1964,
pag.456).

1.5.2 De modelconstructie

II. Nadat het vooruit te berekenen object op conceptueel niveau is
vastgelegd, dient zich de fase van modelconstructie aan. Ten behoeve van
uiteenlopende wetenschappelijke activiteiten, zoals beschrijven en verkla-
ren, dient gezocht te worden naar het model: een abstractie van het sys-
teem in min of meer operationele vorm.

Een operationeel model, waarmee numerieke exercities ondernomen
kunnen worden, bestaat uit twee constituerende elementen: de modelstruc-
tuur en de aan de parameters toe te kennen numerieke waarden. De
kwaliteit van een model is grotendeels afhankelijk van een adequate con-
ceptualisering van het systeem, de abstracte uitdrukking ervan in de mo-
delstructuur en, niet op de laatste plaats, van de kwaliteit van de data
die nodig zijn om de parameterwaarden te bepalen.

Het is gebruikelijk een onderscheid te maken in beschri jvende en
verklarende modellen. Het meest gangbare moderne demografische vooruit-
berekeningsmodel - het cohorte-componentenmodel - is van beschrijvende
aard en is gebaseerd op een stelsel van balansvergelijkingen [14]. In de
beschrijvende modellen zijn de parameterwaarden der modelvergelijkingen
te beschouwen als resultanten van een complex netwerk van demografi-
sche, maar met name ook, niet-demografische determinanten. Deze achter-
liggende factoren worden modelmatig echter genegeerd. Dit dan in tegen-
stelling tot de verklarende modellen waarin juist getracht wordt hun cau-
sale relatie tot de prognosegrootheid in model te brengen. Een verklarend
demografisch model verruimt bijgevolg het inzicht in het bevolkingssys-
teem. Het vervangen van een beschrijvend model door een verklarend mo-
del, als grondslag van de bevolkingsvooruitberekening, is een der belang-
rijkste oogmerken van onze studie. Wij komen met name in Deel II, maar
daarnaast ook in paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2, uitgebreid op deze doel-
stelling terug.

Wanneer het model gevalideerd is kan een gevoeligheidsanalyse worden
uitgevoerd. Een dergelijke analyse stelt ons in staat inzicht te verwerven
in de dynamiek van het systeem en in het bijzonder in de 'gewichten' van
de constituerende modelvariabelen [15].
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1.5.3 Bepaling der toekomstige parameterwaarden

III. Het uitvoeren van de bevolkingsvooruitberekening is in wezen niets
anders dan het voeden van het vooruitberekeningsmodel met de voor de
toekomst bepaalde parameters. Het bepalen van de toekomstige parameter-
waarden is het meest cruciale moment in de prognose: het toekomstbeeld
van de bevolking dat geschetst wordt hangt in overheersende mate af van
de assumpties of hypotheses die ten aanzien van de toekomstige para-
meterwaarden worden gepostuleerd (Ascher, 1978). Met de keuze van deze
parameterwaarden wordt strikt genomen het wetenschappelijke pad van de
vooruitberekening tijdelijk verlaten: een breed scala van kennis-substitu-
ten vormt dan de inspiratiebron [16].

Het proces van assumptievorming dat aan de vooruitberekening van de
parameters ten grondslag ligt is doorgaans sequentieel opgebouwd waarbij
vanuit het algemene naar het bijzondere wordt gewerkt. Een desbetreffend
schema van Pittenger enigszins modificerend, komen wij tot de volgende
fasering (Pittenger, 1977):

a) algemene hypothesen: deze bevatten veronderstellingen van, demo-
grafisch relevante, algemeen-maatschappelijke aard ('naast het traditionele
gezin zullen andere samenlevingsvormen een grotere rol gaan spelen').
Voorbehouden en algemene hypothesen worden in louter verbale termen
opgesteld.

b) kernhypothesen: zij doen uitspraken in termen van samenvattende
demografische indicatoren ('de gemiddelde levensverwachting voor zowel
vrouwen als mannen zal licht stijgen'). Kernhypothesen worden, nadat zij
verbaal zijn geformuleerd, numeriek uitgedrukt.

c) gedetailleerde hypothesen: deze tenslotte beschrijven kwantitatief de
verwachte ontwikkeling van de parameters in de vooruitberekeningsperio-
de, en wei op het specificatieniveau van het model.

Naast bovenstaande classificatie introduceren we hier een in de methodo-
logie gangbaar schema. waarin wetenschappelijke uitspraken naar abstrac-
tieniveau worden gestratificeerd in een 4-lagen model. Aldus wordt-
enigermate generaliserend - doorgaans de volgende indeling aangehouden:

a) de meta-theorie
b) hypothesen op theoretisch niveau
c) hypothesen op empirisch niveau
d) uitspraken op concreet niveau.

Onder meta-theorie verstaan we - simpel gesteld - de wetenschap van de
wetenschap. Hypothesen op theoretisch niveau vormen in zekere zin de
abstracte bouwstenen van het conceptueel model (voorbeeld: hoe ouder
werklozen zijn, hoe geringer hun kans op herintrede). Hypothesen op
empirisch niveau zijn te beschouwen als de operationele uitdrukking van
hypothesen op theoretisch niveau (voorbeeld: mensen ouder dan 40 zullen
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moeilijker werk vinden dan mensen jonger dan 40). Uitspraken op con-
creet niveau tenslotte, betreffen zogenoemde 'Protokoll Satze': uitspraken
over een particulier geval (voorbeeld: deze persoon is ouder dan 40 en
zal moeilijk aan werk kunnen komen).

Een verdere uitweiding en toelichting achten wij op deze plaats minder
relevant. Wij volstaan hier met de opmerking dat dit classificatieschema
als referentiepunt kan fungeren bij het identificeren van 'zwakke plekken'
in het proces dat uiteindelijk moet voeren naar een wetenschappelijke
uitspraak.

Bij de kwantitatieve uitdrukking van het verloop in de parameters van het
bevolkingsmodel wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van oftewel
extrapolatietechnieken (trend prognoses), danwel interpolatietechnieken
(taakstellende projecties). De wiskundige statistiek biedt een ruim scala
van extra- en interpolatietechnieken. Een keuze hieruit moet soms op vrij
arbitraire gronden worden gemaakt. Het criterium van 'goodness of fit',
dat in het geval van extrapolatie ogenschijnlijk een neutrale standaard is,
kan - zoals uit ervaringsgegevens blijkt - een misleidende indicatie bie-
den. De premisse van de historische continuiteit waarop trendextrapolatie
steunt ('de toekomst ligt in het verlengde van het verleden') leidt door-
gaans tot behoudende toekomstbeelden (Van Doorn en Van Vught, 1978).
Om uitdrukking te geven aan de onzekerheid die inherent is aan het
prognostiseren, worden vaak verschillende varianten doorgerekend. Meestal
worden een hoge, een midden- en een lage variant gepresenteerd, waarbij
de midden variant doorgaans de meest waarschijnlijk geachte ontwikkeling
aangeeft. De gebruiker kan - op welke basis dan ook - bepalen welke
variant hem het meest plausibel lijkt. Meer gesophisticeerd nog is het aan
de prognose toevoegen van betrouwbaarheidsintervallen, waaruit men kan
aflezen hoe groot de kans is dat, bijvoorbeeld, de bevolkingsomvang in
het jaar x za1 liggen tussen de aantallen y en z. Een producent van goe-
deren of diensten kan - beschikkende over een op bedrijfseconomische
principes gebaseerde verliesfunctie - deze informatie benutten om zijn
optimale produktie-omvang te berekenen (Vossen, 1978). In de meeste be-
volkingsprognoses zijn de varianten te beschouwen als onzekerheidsvarian-
ten, als 'iets meer of iets minder' van een richtinggevend toekomstbeeld
en staan zij niet - in tegenstelling tot wat we in de scenario-constructies
tegenkomen - voor structureel uiteenlopende, beredeneerde toekomstbeel-
den.

1.5.4 De uihoering un de vooruitberekening

IV. Logischerwijze is de volgende stap gelegen in de feitelijke uitvoering
van de vooruitberekening: in wezen de minst spectaculaire fase in het
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gehele proces. Doorgaans wordt op basis van het cohorte-componentenmo-
del een boekhoudkundig doorschrijfsysteem gehanteerd dat geprogram-
meerd wordt, zodat de computer de berekeningen kan uitvoeren. Aan de
presentatie van de resultaten dient de nodige zorg worden geschonken. De
gebruikers zijn vaak niet als zodanig bekend, maar het is niet moeilijk in
te zien dat zij niet aileen in verschillende mate demografisch geschoold
zijn, maar daarnaast varieren in belangstelling ten aanzien van betrouw-
baarheid en nauwkeurigheid van de vooruitberekeningsresultaten.

1.5.5 De evaluatie

V. De laatste fase van het vooruitberekeningsproces duiden wij aan als de
evaluatie. Daar in het laatste hoofdstuk van Deel II uitgebreider wordt
ingegaan op evaluatieprocedures, bepalen we ons hier tot enkele hoofdlij-
nen.

Evaluatie vindt plaats tijdens de prognoseperiode, Tot voor kort was
het zo, dat na enige jaren werd bezien in hoeverre de prognose spoorde
met de feitelijke bevolkingsontwikkeling. Werd het verschil (te) groot
geacht, dan was dat aanleiding om een nieuwe vooruitberekening op te
stellen. Vrij recent is de ontwikkeling van monitoring. Monitoring is -
zoals we eerder zagen - een meer omvattend, permanent bewakingssys-
teem, opgebouwd uit meerdere procedures, dat afwijkingen tussen prog-
nose en realiteit signaleert, analyseert en evalueert.

Het uitvoeren van evaluatieprocedures is enerzijds bedoeld om even-
tuele fouten in de modelstructuur op het spoor te komen en anderzijds
om onjuiste assumpties te traceren. Luidt de conclusie dat het model aan-
passing vereist, dan moet worden teruggekeerd naar de tweede fase, om
van daaruit de cyclus opnieuw te doorlopen. Geeft de evaluatie aanleiding
tot het bijstellen van de hypotheses, dan vindt terugkoppeling plaats naar
de derde fase en wordt de procedure vanaf dat moment herhaald.

De vorm van evaluatie die wij hiermee beschreven hebben wordt ook
weI ex post evaluatie genoemd. Dit dan omdat de kwaliteit van de
prognose, na haar verschijnen, wordt afgemeten aan de gebleken voor-
spelkracht. Vrij recent is de ontwikkeling van de ex ante evaluatie: het
'waarderen' van de vooruitberekeningsresultaten v66r het verstrijken van
de vooruitberekeningstermijn. In een meer geformaliseerde vorm treffen
we ex ante evaluatie aan in 'impact assessment' (zie paragraaf 2.4.2),
effecten-onderzoek en consequentie-analyse (zie paragraaf 2.5.1). Ex ante
evaluatie in de zeer ruime zin der betekenis van 'uitspraken over de te
verwachten trefzekerheid van de prognose die door de opsteller vooraf
kunnen worden gedaan' zijn doorgaans nauwelijks geformaliseerd. Ex ante
evaluatie in ruime zin plegen wij in deze studie met name in hoofdstuk 5
[17].
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Tot zover een beknopte beschrijving van het vooruitberekeningsproces in
fasen. Zoals gezegd is hierbij wat langer stilgestaan bij die onderdelendie
verder niet, of slechts marginaal in deze studie ter sprake komen. Ter-
wille van het overzicht wordt in Figuur 1.3 een schema gepresenteerd
waarin niet aIleen de verschillende fasen zijn onderscheiden, maar waarin
daarnaast zowel de oorspronkelijke route ( -» alsook de terugkoppe-
lingsroute ( •.» is aangegeven [18].

Figuur 1.3 Het bevolkingsvooruitberekeningsproces in fasen

•••••••••••••••••
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1.6 Beknopte geschiedenis van de bevolkingsvooruitberekening

In een verhandeling over de bevolkingsvooruitberekening mag een histori-
sche beschouwing niet ontbreken. Onze opzet is echter beperkt: wij ne-
men ons niet voor een minitieuze beschrijving te geven van de voUedige
ontwikkelingsgang, maar bepalen ons tot het aangeven en becommenta-
rieren van enkele markante feiten.

De aspecten die - door elkaar - aan de orde gesteld worden zijn res-
pectievelijk, de maatschappelijke en/of institutionele context van waaruit
de vooruitberekening wordt opgesteld, de methode die gehanteerd wordt
en de wijze waarop de toekomstige waarde van de prognosegrootheden
wordt vastgesteld.

Wij beperken ons in het overzicht tot gepubliceerde vooruitberekenin-
gen van de nationale bevolking en verder - vanaf het moment waarop zij
hun intrede doen - tot de 'ambtelijke' of off'iciele overheidsvooruitbereke-
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ningen die worden opgesteld door, wat tegenwoordig heet, de hoofdafde-
ling Bevolkingsstatistieken van het CBS.

Een aantal feitelijkheden uit het navolgende overzicht ontlenen wij
aan CBS (1951), Smulders en Verhoef (1973) en CBS (l982a) [19]. De be-
treffende CBS vooruitberekeningen duiden wij kortheidshalve, bijvoorbeeld
aan als 'Prognose 1970', waarbij het jaartal be trekking he eft op het be-
ginjaar van de vooruitberekeningstermijn.

1.6.1 De voorultberekealng in de eerste helft Y8n deze eeuw

De geschiedenis van de moderne Nederlandse bevolkingsvooruitberekening
laat men doorgaans aanvangen in 1921, het jaar waarin Verrijn Stuart in
een artikel in Economisch-Statistische Berichten zijn verwachtingen neer-
schrijft over het toekomstig bevolkingsverloop. Tot aan het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog verschijnen op gepaste tijdsafstanden 10 bevol-
kingsprognoses, waaronder een opgesteld door het Statistisches Reichsamt
in Berlijn (1928).

De bevolkingsvooruitberekening behoorde in deze periode tot het do-
mein van economen, ingenieurs en actuarissen. Het waren doorgaans geen
ambtelijke vooruitberekeningen, expliciet in functie van een planmatig
handelende nationale overheid opgesteld, maar uit wetenschappelijke be-
langstelling geboren toekomstverkenningen. De methoden waren in het
algemeen technocratisch van aard: de extrapolatietechniek, in velerlei va-
rianten uitgevoerd, was het overheersende instrument. De sociaal-weten-
schappelijke onderbouw ontbrak nagenoeg geheel. In de meeste vooruitbe-
rekeningen werd de bevolkingsgroei reeds uiteengelegd in de componenten
geboorte en sterfte. Pas veel later, in de zeventiger jaren, wordt de bui-
tenlandse migratie op reguliere wijze in de prognoseschema's (van het
CBS) opgenomen. Eerder gebeurde dat slechts op ad hoc basis en enigs-
zins terzijde van de natuurlijke aanwas prognose. In enkele gevallen was
er reeds sprake van een heus cohorte-componentenmodel; met name daar
waar de zogeheten sterftetafel methode werd toegepast, zodat niet aIleen
de bevolkingsomvang, doch ook de leeftijdsopbouw vooruitberekend kon
worden. Typerend voor de 'mechanistische' en natuurwetenschappelijke
benadering was het gebruik van de voor die tijd zeer gesophisticeerde
mathematische extrapolatiemodellen als de exponentiele kromme, de ortho-
gonale hyperbool en de logistische functie.

Tijdens de oorlog worden vier nationale prognoses opgesteld: twee er-
van werden in 1944, onafhankelijk van elkaar, opgesteld door twee aan
internationale organisaties verbonden buitenlandse auteurs (Collin Clarke
en Frank Notestein). De twee overige, respectievelijk in 1942 en 1945
vervaardigd, zijn de eerste proeven op dit gebied van het CBS: zij werden
echter nooit gepubliceerd. Dit laatste geldt ook voor de eerste na-oor-
logse prognoses van de overheid, opgesteld door het Centraal Planbureau
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(1947 en 1948) en de Centrale Directie voor de Wederopbouw en de
Volkshuisvesting (1949).

1.6.2 De jaren vijltig en zestig

Nadat in 1950 de Population Division van de UNO een vooruitberekening
voor Nederland uitbrengt, die een jaar later gevolgd wordt door de eerste
particuliere, en op moderne leest geschoeide na-oorlogse prognose (die
van Godefroy in 1951), breekt het tijdperk aan van de off'iciele ambtelijke
bevolkingsvooruitberekening. De eerste verschijnt dan in 1951 (Prognose
1950), die relatief kort daarna in 1954 - wat de assumpties betreft -
grondig wordt herzien (Prognose 1951). De bevolkingsdynamiek wordt dan
nog steeds vanuit het transversale perspectief geconcipieerd, terwijl het
rekenschema gebaseerd is op het cohorte-componentenmodel. De echtelijke
geboorten worden berekend uit naar leeftijd gespecificeerde gehuwde
vrouwen, die weer bepaald worden middels geextrapoleerde 'burgerlijke
staat verdeelsleutels'.

Een belangrijke ontwikkeling in de prognostiek grijpt plaats in de zes-
tiger en zeventiger jaren. Elf jaar na de laatste vooruitberekening, ver-
schijnt in 1965 Prognose 1965 die het begin inluidt van een 'roerige' pe-
riode. Prognose 1965, die qua methode weinig afweek van Prognose 1951,
voorzag in het jaar 2000 een bevolkingsomvang van 21 miljoen. Ais gevolg
van de niet verwachte terugloop van de geboorten na 1965 was er aanlei-
ding reeds in 1967 met een herziening te komen, nog steeds in grote lij-
nen gebaseerd op de methode van Prognose 1951. De daling der geboorten
die plaatsvond tussen 1964 en 1967 werd in onvoldoende mate als structu-
reel beoordeeld zodat ook de voorspelkwaliteit van deze prognose na en-
kele jaren sterk terugliep,

1.6.3 De jaren zeventig

Mede onder invloed van de slechte resultaten van Prognose 1965 werd in
1967, op initiatief van het CBS, de Werkgroep Methodologie Bevolkings-
prognose in het leven geroepen. Deze bestond uit vertegenwoordigers van
het CBS, de RPD en het CPB, aangevuld met de demografen Godefroy en
Frinking van de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg. Een der be-
langrijkste adviezen van de werkgroep, het introduceren van een longitu-
dinale opzet voor de vruchtbaarheid, werd in Prognose 1970 in praktijk
gebracht de ontwikkeling van de huwelijkssluiting in de geboortegenera-
ties en die van gezinsvorming in de huwelijksgeneraties, werd de grond-
slag van de geboorteprognose. Daarnaast werd voor het eerst, en weI ter-
wille van deze geboorteprognose, de nuptialiteit voor de vrouwen geen-
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dogeniseerd: de burgerlijke staatsopbouw wordt binnen het model bepaald
middels het invoeren van parameters betreffende huwelijkssluiting en -
ontbinding. Tien jaar later, in Prognose 1980, wordt de burgerlijke
staatsontwikkeling voor Mannen geendogeniseerd. Hoewel het in beide ge-
vallen een duidelijke methodische verbetering betekende, bleef de voor-
spelkwaliteit bescheiden: ook nu, evenals in de twee jaar later gepubli-
ceerde Prognose 1972, werden in gang zijnde processen met name op het
gebied van gezinsvorming onvoldoende onderkend. Uitdrukking van onze-
kerheid hieromtrent krijgt gestalte in het presenteren van varianten, het-
geen in latere prognoses gebruikelijk blijft.

De slechte resultaten van de prognoses van de zestiger en begin ze-
ventiger jaren op de korte termijn, gecombineerd met een toenemende
aandacht van overheidszijde voor het bevolkingsvraagstuk op nationaal
zowel als op internationaal niveau - welke voor een belangrijk deel werd
gevoed door een, zoals achteraf blijkt sterk overschatte, verwachte be-
volkingsgroei - had merkbare gevolgen. De in 1972 door de toenmalige
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene ingestelde Staatscommissie
Bevolkingsvraagstuk, kreeg mede als taak "een onderzoek in te stellen
naar de voor de komende decennia te verwachten ontwikkeling van de
omvang en de samenstelling van de Nederlandse bevolking ten gevolge van
geboorte, migratie en sterfte en van de factoren die op deze ontwikkeling
van invloed zouden zijn" (Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk, 1977,
pag.l). Deze laatste toevoeging (...en van de factoren ...) is niet van bete-
kenis ontbloot: erkend wordt hiermee dat een verdere verwetenschappe-
lijking van de prognose moet steunen op demografische theorievorming.
Mede in het licht hiervan werden - aanvankelijk bescheiden - surveys
opgezet, of werd geparticipeerd in surveys, gericht op het verzamelen van
gegevens omtrent voorgenomen gezinsvorming.

Verder ging, maar dan meer in organisatorisch opzicht, een belangrijke
impuls uit van een rapport dat werd opgesteld door de toenmalig voor-
lopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid «v)WRR, 1974).
Naast het advies mankracht en middelen van de betreffende CBS afdeling
te verruimen, werd het voorstel gedaan een samenwerkingsverband te
creeren tussen het CBS, het CPB, de RPD, het SCP en het NIDI (Neder-
lands Interuniversitair Demografisch Instituut) met als taak onder andere
het CBS bij haar prognostische taken terzijde te staan. Tevens adviseerde
de VWRR, gezien de toenemende betekenis, de buitenlandse migratie
voortaan stelselmatig in de prognose op te nemen. Dit was tot nu toe,
zoals we al zagen, slechts incidenteel het geval geweest. In 1975 werd
dan de Commissie van Advies voor de Bevolkingsprognose ingesteld. Rond
deze commissie werden een aantal werkgroepen georganiseerd waarvan er
een - de Werkgroep Nationale Bevolkingsprognose - zich specifiek zou
bezighouden met vraagstukken van de nationale vooruitberekening. De
commissie en de werkgroepen zijn nog steeds in functie.
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In 1976 publiceert het CBS Prognose 1975, een prognose die onder
auspicien van de Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk werd opgesteld en
waarbij meer dan voorheen aandacht werd geschonken aan de wetenschap-
pelijke onderbouwing van de in te voeren assumpties. Suggesties hiervoor
waren aangedragen in deelstudies, die verricht werden door werkgroepen
binnen de staatscommissie.

In 1977 wordt uitvoering gegeven aan een der aanbevelingen van de
Commissie Muntendam - zoal de staatscommissie in de wandelgangen naar
de naam van haar voorzitter werd aangeduid - in de vorm van de instal-
latie van de Interdepartmentale Commissie Bevolkingsbeleid door de Minis-
ter van Volksgezondheid en Milieuhygiene. Op verzoek van deze commissie
heeft het CBS in 1979 enkele bevolkingsprojecties gepubliceerd: experi-
mente Ie berekeningen waarin tijdpaden naar een toekomstige stationaire
bevolking werden uitgezet [20].

1.6.4 De jareD tachtlg

Ons chronologisch overzicht vervolgende maken wij gewag van Prognose
1980, die in het jaar 1982 verschijnt. Er is inmiddels een periode aange-
broken waarin de ingrijpende structurele veranderingen, zowel qua inten-
siteit als lokalisatie, van huwelijkssluiting en vruchtbaarheid uitgewerkt
raken. Er lijkt sprake te zijn van een zekere mate van stabilisatie: een
der belangrijkste condities voor een geslaagde prognose. Daarentegen wor-
den nu de echtscheiding en de buitenlandse migratie de probleemkinderen.
In een afzonderlijk, en enige tijd later verschenen, deel II wordt - voor
het eerst op dergelijke schaal - een uitgebreide verantwoording gegeven
van zowel de gehanteerde methodiek alsook van de overwegingen die ten
grondslag lagen aan de assumpties (CBS, 1984a). Nieuw ten overstaan van
de vorige prognose is de longitudinale opzet van de echtscheidings- en
hertrouw modules. Beide zijn naar geboortejaar geindiceerd. Vermeldens-
waard is eveneens dat bij de berekening der echtelijke geboorten de va-
riabele huwelijksduur als 'voorspeller' van de huwelijksvruchtbaarheid
wordt vervangen door de variabele leeftijd van de vrouw. De assumpties
zijn gebaseerd op uitkomsten van het Onderzoek Gezinsvorming van het
CBS, en tevens steunen zij op een uitgebreide literatuurstudie die speciaal
hiervoor werd ondernomen. Ook voor latere prognoses blijven surveys een
belangrijke inspiratiebron.

In 1985 verschijnt Prognose 1984, dit vanwege het feit dat de vorige
prognose als achterhaald werd beschouwd. De wijzigingen die worden
aangebracht betreffen voornamelijk de assumpties. Steeds meer nauwgezet
worden voorspellingen en realisaties met elkaar vergeleken en worden de
afwijkingen geanalyseerd en geevalueerd: monitoring - voorlopig nog op
bescheiden schaal - doet zijn intrede. De automatisering van de bereke-
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ningen is daarnaast inmiddels zover gevorderd dat het voornemen wordt
gemaakt elk jaar, in sobere uitmonstering weliswaar, een herziene prog-
nose te publiceren. De eerste proeve is dan Prognose 1985 die in het jaar
1986 verschijnt. Hiermede bij het heden aangekomen, beeindigen wij het
korte historische overzicht.

1.7 Voorspelkracht gemeten: een beknopte evaluatie

Het evalueren van een bevolkingsprognose kan aan de hand van verschil-
lende demografische out put factoren plaatsvinden. Men kan toetsen in
welke mate de bevolkingsgroei juist voorspeld is (Keyfitz, 1981), inhoe-
verre de geprognostiseerde leeftijdsopbouw afwijkt van de gerealiseerde
(Keilman, 1985), en daarnaast kan men nagaan of de afzonderlijke compo-
nenten van de bevolkingsgroei zich volgens verwachting ontwikkeld heb-
ben (CBS, 1971;Van den Brekel, 1978;CBS, 1979b;CBS, 1980;Bartlema en
Vossen, 1987).

1.7.1 Vraagstelling en meetwijze

De evaluatie die wij voorstaan heeft een beperkte intentie. Wij streven op
deze plaats niet naar een uitputtende foutenanalyse, maar willen volstaan
met een globale indruk, passende bij het inleidende karakter van dit
hoofdstuk [21]. Op dit moment zoeken we naar een antwoord op de vol-
gende vragen:

a) is er sprake van een significant verschil in voorspelfouten tussen de
groeibepalende demografische componenten?

b) is er, in de tijd gezien, een duidelijke ontwikkeling te bespeuren in
de voorspelfouten per afzonderlijke component?

Alvorens een antwoord te geven op beide vragen maken wij nog de vol-
gende kanttekeningen. Uit vraag a) blijkt dat de evaluatie zal plaatsvin-
den op het niveau van de primaire groeicomponenten vruchtbaarheid,
sterfte en migratie. In aanvulling hierop betrekken we de huwelijkssluiting
in de beschouwing. Zowel terwille van het overzicht alswel gezien de be-
perkte functie van deze analyse, zal de evaluatie op geaggregeerd niveau
plaatsvinden; met dien verstande dat er geen nadere specificatie van eve-
nementen voorgenomen zal worden (dus bijvoorbeeld geen uitsplitsing van
de geboorten naar leeftijd en/of huwelijksduur, naar rangnummer of bur-
gerlijke staat). De evaluatiegrootheden zijn dan ook de jaarlijkse aantal-
len geboorten, sterfgevallen, huwelijken en de jaarlijkse migratiesaldi. Hun
getalswaarden zijn in feite saldi van over- en onderschattingen in onder-
liggende reeksen.
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De graadmeter voor de kwaliteit van de prognose noemen we de bruto-
voorspelfout. Het adjectief 'bruto' hanteren we om aan te duiden dat we
niet de zuivere voorspelfout zullen meten, en dit vanwege de aanwezige
- maar moeilijk te bepalen - interactie-effecten tussen de componenten.
Zo zal een fout in de prognose van de huwelijkssluiting het verwachte
geboorteverloop belnvloeden, zal een fout in de geboorteprognose het
verwachte verloop der overledenen medebepalen en zal een fout in de
migratieprognose het verwachte verloop van het aantal huwelijken bein-
vloeden. Binnen onze analyse hebben we de interactie-effecten zoveel
mogelijk trachten te reduceren door de evaluatieperiode beperkt te houden
tot de eerste vijf jaren van de prognosetermijn. Dit laatste houdt in dat
Prognose 1980 de meest recente vooruitberekening is die wij aan evaluatie
kunnen onderwerpen.

Een tweede selectiecriterium was de overeenkomst in de vooruitbere-
keningsmethode: immers, om een zo zuiver mogelijk antwoord te krijgen
op de gestelde vragen is het zaak alle overige verschillen (waaronder dus
de gehanteerde methodiek) zoveel als mogelijk te neutraliseren. Uiteinde-
lijk werden in de beschouwing opgenomen de CBS Prognoses 1970 (CBS,
1971), 1972 (CBS, 1973), 1975 (CBS, 1976) en 1980 (CBS, 1982). Hun
methodische gemeenschappelijkheid hebben we gevonden in de longitudi-
nale beschouwingswijze van vruchtbaarheid en nuptialiteit, die - zoals we
in paragraaf 1.6 kunnen lezen - in Prognose 1970 voor het eerst werd
geimplementeerd. Prognose 1970 is de enige vooruitberekening in onze
serie waarbij niet gewerkt is met varianten. In Prognose 72 en Prognose
75 zijn steeds een a en een b variant berekend, die als uitersten worden
gezien van een trendgebied. Wij zijn in onze analyse uitgegaan van het
gemiddelde van beide varianten. In Prognose 80 zijn respectievelijk een
hoge, een midden- en een lage variant doorgerekend: in dit geval kozen
we voor de middenvariant.

Voorspelfouten kunnen op velerlei wijzen worden gedefinieerd [22]. De
bruto-voorspelfout die wij hier hanteren kent de volgende constructie: we
bepalen het verschil van de som der gerealiseerde aantallen evenementen
van de eerste vijf jaren van de prognoseperiode (R) en de som der voor-
spelde aantallen evenementen van de zelfde periode (P) en delen vervol-
gens dit verschil (R - P) door R. Deze uitkomst wordt dan met 100
vermenigvuldigd zodat we een uitdrukking in procenten krijgen. Is de
voorspelfout positief dan is er - gemiddeld over de vijfjarige periode -
sprake van onderschatting (P<R), is het teken min dan is er sprake van
overschatting (P>R).
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1.7.2 Resultaten en c:onclusies

Uit de cijfers van Tabel 1.1 moet opgemaakt worden dat we vraag a) be-
vestigend kunnen beantwoorden: uit de over aile prognoses gemiddelde
voorspelfout met name, blijkt duidelijk dat er van aanzienlijke verschillen
tussen de fouten sprake is. De voorspelfout in het migratie-saldo is ge-
middeld veertien maal hoger dan de voorspelfout in het aantal overlede-
nen. De gemiddelden betreffende geboorten en huwelijken liggen dichter
bij elkaar. Per afzonderlijke prognose blijkt hun correlatie echter beperkt
te zijn.

Tabel 1.1 Bruto-voorspelfouten over de eerste vijf jaren (%)

Geboorten Overledenen Huwelijken Migr.Saldo

Prognose 70 - 19.1 - 2.7 - 5.0 •
Prognose 72 - 15.2 - 4.6 - 12.0 •
Prognose 75 + 1.2 - 5.6 - 16.5 + 47.2
Prognose 80 - 6.0 - 0.7 - 7.5 - 48.1

Gemiddeld 10.4 3.4 10.3 47.7
(ongeacht teken)

• In Prognose 1970 en 1972 werd nul-migratie verondersteld

Het verschil in voorspelfouten zal ongetwijfeld samenhangen met de uit-
eenlopende aard der componenten. Globaal gesproken worden ontwikkelin-
gen in vruchtbaarheid en nuptialiteit primair bepaald door socio-culturele
factoren, ontwikkelingen in de sterfte primair door socio-medische en
medische factoren en ontwikkelingen in de buitenlandse migratie primair
door economische en politieke factoren. In de traditionele bevolkingsprog-
nostiek worden geen of nauwelijks methodische consequenties verbonden
aan deze verschillen: trendextrapolatie is in aile gevallen de dominante
prognosetechniek. Wij zullen ons in het verloop van deze studie herhaalde
malen afvragen inhoeverre differentiatie geboden en - zo ja - mogelijk is.

Terug nu naar vraag b), waarin we ons afvroegen of er in de tijd gezien
sprake was van een systematische ontwikkeling in de voorspelfout per
component. Het antwoord moet voor het merendeel der componenten ont-
kennend luiden. Er is - afgezien van de geboorteprognose - geen duide-
lijke lijn te onderkennen: eerder is er sprake van reeksen aleatoire ele-
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menten. Verder mogen we hieruit afleiden dat er geen absoluut en direkt
omgekeerd evenredig verband bestaat tussen materiele en immateriele in-
vesteringen in de bevolkingsprognostiek en de hoogte van de voorspelfou-
ten.

Opvallend is het teken van de voorspelfouten: in 12 van de 14 gevallen
is het teken min, hetgeen op een haast systematische onderschatting
wijst. Achteraf is gebleken dat de onderschatting van de geboorten en
huwelijken voor een deeI is toe te schrijven aan een beoordeIingsfout van
de aard en de duur van veranderingsprocessen betreffende vruchtbaarheid
en nuptialiteit (Janssen en Vossen, 1986). Met name de reikwijdte van
veranderingen in de lokaIisatiepatronen - in casu de stijging van de ge-
middelde huweIijksleeftijd en gemiddelde moederschapsleeftijd - in de ge-
boortegeneraties is niet ten volle onderkend. Anderzijds prikkelt de haast
systematische onderschatting tot de vraag naar de psychologie van het
prognostiseren. In hoeverre kunnen individuele en institutionele condities
de blik op de toekomst mede determineren? Is de prognosticus een van
nature conservatief ingesteld mens die een latente hang vertoont naar
status quo, naar evenwichtsherstel, naar ten hoogste geleideIijke en gra-
duele maatschappeIijke veranderingen? Is het zijn eigen normen- en
waardensysteem, zijn politieke overtuiging, die de wens tot de vader van
de prognose maakt? Is het een ambtelijke context die hem tot behoud-
zucht dwingt en restricties oplegt aan zijn creatieve vermogens? Of is het
de methode van trendextrapolatie die nauwelijks zijn fantasie en creativi-
teit vermag te stimuleren?

Ondanks het feit dat het hier zeer interessante en relevante vragen
betreft gaan we niet verder in op deze achtergronden [23].
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HOOFDSTUK 2

VAN PROBLEEMSTELLING NAAR ONDERZOEKSSTRATEGm

2.1 Over de inboud van dit boofdstuk

Deze studie richt zich - zoals we in het vorige hoofdstuk uiteengezet
hebben - op het ontwerpen van elementen van een bevolkingsvooruitbe-
rekeningssysteem dat zich ten opzichte van conventionele systemen zou
onderscheiden in een drietal karakteristieken, te weten: het hanteren van
open modellen, gespecificeerd naar vooruitberekeningstermijn, en gericht
op het beantwoorden van verschillende beleidsvragen. In dit hoofdstuk
wordt de probleemstelling verder uitgediept, hetgeen resulteert in aanzet-
ten tot een te volgen onderzoeksstrategie. Implementatie hiervan vindt
plaats in de delen II en III.

In paragraaf 2.2 proberen we een antwoord te vinden op de vraag naar
de grondoorzaak van de bescheiden trefkans van bevolkingsprognoses. In
een kennis-theoretische reflectie staan we stil bij de relatie tussen ken-
nen en voorspellen en de rol die de theorie speelt in de prognostiek. Na
geconstateerd te bebben dat theorievorming in de bevolkingswetenschap-
pen als onderontwikkeld moet worden beschouwd, proberen we een beeld
te vormen van de achterliggende oorzaken. We concluderen bierbij dat een
toegenomen complexiteit en conjunctuurgevoeligheid van het bevolkings-
systeem de theorievorming, en daarmee de voorspelbaarheid, zodanig bena-
deelt dat het rendement van wetenschappelijke onderzoeksinvesteringen
nauwelijks verzilverd wordt.

In de navolgende paragraaf 2.3 vragen wij ons af of de aard der maat-
schappelijke ontwikkelingen zich in de toekomst zo zal wijzigen dat de
voorspelbaarbeid van het bevolkingsverloop zou kunnen toenemen. Na deze
vraag ontkennend te hebben beantwoord, verdiepen we ons in de discussie
betreffende de cognitieve grondslag van de vooruitberekening. We maken
bierbij de afweging tussen, op (gebrekkige) verklaring berustende kennis
enerzijds, en op inhoudsloze beschrijving berustende 'kennis' van het be-
volkingssysteem anderzijds. Een keuze, met andere woorden, tussen een
open en een gesloten model. Mede vanwege het feit dat open modellen
belangrijke additionele voordelen bieden (bevordering theorievorming, gro-
tere beleidsrelevantie), opteren we voor open modellen. In het besef dat
bevolkingstheorleen - hoe wetenschappelijk zij ook mogen zijn - steeds
een tijdgebonden karakter zullen dragen, zal de cognitieve grondslag van
de midden en lange termijn vooruitberekening niet de verklaring kunnen
zijn maar moeten we een beroep doen op rationeel geconstrueerde, en op
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verwachtingen danwel wenselijkheden gebaseerde, toekomstbeelden oftewel
scenario's. Aldus pleiten we voor een termijnspecifieke benadering in een
bevolkingsvooruitberekeningssysteem.

We zijn vertrokken vanuit de stellingname dat het nut van bevolkings-
vooruitberekeningen mede afhangt van de wijze waarop zij aansluiten bij
bestaande plansystemen: of ze dus, met andere woorden, een adequaat
antwoord geven op verschillende beleidsvragen. In paragraaf 2.4 schetsen
wij in kort bestek de ontwikkeling in het planningsdenken vanaf de
zestiger jaren, uitmondend in het plansysteem dat zich op dit moment als
veelbelovend manifesteert, namelijk de strategische planning. Nagegaan
wordt hierbij welke specifieke eisen strategische planning aan de bevol-
kingsvooruitberekening stelt. De conclusie luidt dat er, onder andere,
sprake moet zijn van differentiatie in vooruitberekeningstypen, met dien
verstande dat er naast de prognose (wat zal er gebeuren?) behoefte is aan
beleidsprojecties (wat kan er, of wat behoort er te gebeuren?).

In een afsluitende paragraaf ondernemen wij een poging, vanuit een
ideaal-typische benadering, tot een concretisering van het beginsel van
gebundelde differentiatie te geraken.

2.2 Diagnose van een gebrekldge voorspelkracbt

2.2.1 Kennen en voorspellen

De bevolkingsprognostiek steunt op twee hoofpijlers: kennis van het be-
volkingssyteem en verbeeldingskracht. Beide moeten binnen een vooruit-
berekeningssysteem in harmonieuze verhouding tot elkaar staan. Het feit
dat wij ten behoeve van een prognose een beroep moe ten doen op onze
verbeeldingskracht is in feite toe te schrijven aan de gebrekkige kennis
waarover wij beschikken. In wezen zijn kennis en verbeeldingskracht als
complementair te beschouwen: zou onze kennis in aile opzichten volmaakt
zijn dan was kennen en voorspellen identiek. Grauman adstrueert deze
stellingname aan de hand van het verschil tussen een prognose en een
projectie: "Projections into the future can be predictions if the system of
facts is sufficiently comprehensive. The ideal of a completely self-con-
tained system of facts is attained in mathematics, where the assumption
is implicit that no factors other than those defined enter the system.
When a mathematical function is solved, prediction is reduced to a logical
identity." (Grauman, 1959, pag. 544). Met andere woorden, indien het be-
volkingssysteem - als een 'system of facts' - voldoende reikwijdte zou
bezitten (voldoende omvattend zou zijn), en daamaast zou bestaan uit,
naar buiten toe, onafhankelijke elementen, dan zou de bevolkingsprognose
in feite een tautologie zijn: kennen zou voorspellen impliceren. Feit is
echter, zoals wij verderop zullen betogen, dat het bevolkingssysteem zich
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niet laat abstraheren tot een 'comprehensive' en volledig 'self-contained'
systeem van feiten, maar via complexe netwerken, in steeds wisselende
verbanden, verbonden is met andere systemen.

Lipset vergelijkt de situatie in de sociale wetenschappen - waartoe we
met Godefroy de demografie rekenen (Godefroy, 1962) - met de meteoro-
logie: "It has become increasingly evident that for good methodological
reasons we are still in a situation comparable to that of the meteorolo-
gists - they can describe what is happening to produce a cold wave or a
drought; they can look at yesterday's weather and predict tomorrow's; but
they do not understand enough about the complex relations among the
many forces that produce diverse weather to make reliable long-term pre-
dictions." (Lipset, 1979, pag. 2).

Kennis dus als vertrekpunt van de prognose. Vanuit de desiderata der
wetenschapsleer moet kennis de status van een theorie hebben: een op
feiten steunend, logisch consistent beeld van (een fragment van) de wer-
kelijkheid. Voor vele wetenschappers is in dit opzicht de deductief-nomo-
logische verklaringswijze van Popper tot ultiem ideaal verheven. Volgens
dit verklaringsmodel wordt de te verklaren gebeurtenis (het explanandum)
logisch gededuceerd uit algemene wetmatigheden (theorieen en hypothesen)
en randvoorwaarden (antecedentsvoorwaarden). Deze laatste twee vormen
de explanans. Bij het opstellen van de verklaring is het explanandum be-
kend en wordt naar de explanans gezocht.

Verklaren en voorspellen kunnen onder een noemer worden gebracht
aan de hand van de zogenaamde structuur-identiteit these, inhoudende dat
de logische structuur van voorspellen gelijk is aan de logische structuur
van verklaren (Van Seventer en Vossen, 1979; Albert, 1965; Van Vught,
1985). In het volgende schema, dat wij ontlenen aan Opp, wordt deze
structuur-identiteit voorgesteld [24J.

Figuur 2.1 De structuur-identiteit in schema

verklaring element van het kenproces prognose

gezocht wetten / theorieen gegeven

gezocht randvoorwaarden gegeven

gegeven feiten / gebeurtenissen gezocht
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Bij de prognose is dus de explanans gegeven en wordt het explanandum
gezocht. In dit licht is de definitie van de prognose, zoals wij die aan-
treffen in het 'Philosophisches Worterbuch' verduidelijkend: "Prognosen
sind wissenschaftlich begrundete Aussagen tiber bisher nicht bekannte,
real mogliche oder wirkliche Sachverhalte, die im Rahmen einer wissen-
schaftlichen Theorie aus bekannten Gesetzesaussagen und Aussagen tiber
gewisse Anfangs- und Randbedingungen des zu prognostizierenden Pro-
zesses mit Hilfe eines logischen Schlusses abgeleitet werden." (Philoso-
phisches WOrterbuch, 1975, pag. 978 ). Hoewel, onder andere uit de woor-
den van Lipset, blijkt dat we in de praktijk van het sociaal-wetenschap-
pelijk onderzoek niet kunnen tippen aan de voorwaarden die vervuld moe-
ten zijn wil er sprake zijn van een ideale prognose, biedt deze definitie
aanknopingspunten voor het ontwikkelen van een onderzoeksstrategie die
gericht is op het zoeken naar nieuwe wegen in de bevolkingsvooruitbere-
kening. In het bijzonder zullen we ons hierbij laten leiden door de ver-
wijzing in de definitie naar de behoefte aan een theoretisch kader van
waaruit de toekomstuitspraken ontwikkeld zouden moeten worden.

Ondanks het feit dat de logische structuur van voorspellen gelijk is
aan de logische structuur van verklaren, bestaat er met het oog op de
prognose een belangrijk inhoudelijk verschil. Dit verschil schuilt in de
antecedentsvoorwaarden die als een produkt van de verklaring in principe
gekend kunnen zijn, maar bij de voorspelling geprognostiseerd moeten
worden. De ideale basis voor een prognose is aldus een alomvattende
'grand theory' van het bevolkingssysteem, opgebouwd uit een stelsel van
geldig bevonden nomologische uitspraken en slechts een minimum aan
aritecedentsvoorwaarden. Hiermee benaderen we een situatie die we in de
wiskunde kunnen construeren en die voorspellen reduceert tot het logisch
schake len van op basis van causaliteit geordende kenelementen (Grauman).
Nu zijn demografische 'verklaringen' vaak oftewel niet veel meer dan em-
pirische generalisaties, zodat het nomologisch karakter twijfelachtig is, Of
ze zijn op een zodanig boog abstractieniveau geformuleerd dat ze slecbts
onder zeer specifieke condities of randvoorwaarden gelden, dan wel zo
fragmentarisch dat ze maar een gedeelte van bet bevolkingssysteem
verklaren. In bet eerste geval impliceert dit dat de prognose steunt op
een zeer wankele theoretische basis. In het tweede geval, dat de prognose
gebaseerd is op een complex van niet-demografiscbe prognoses: voorspel-
lingen betreffende condities waaronder een demografiscbe uitspraak van
nomologiscb karakter geldig is. Het derde geval tenslotte bevat de impli-
catie dat er zodanig substantiele hiaten in bet kennissysteem overblijven
dat er geen goed zicht over bet gebeel mogelijk is.

Zoals elke maatschappijwetenschap vordert de demografie slechts lang-
zaam op het pad der tbeorievorming. Tegenkracbten, zo zullen we in de
volgende paragraaf betogen, doen de moeizaam bebaalde winst vaak teniet.
Daar komt bij dat er op bepaalde terreinen rivaliserende theorieen ont-
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wikkeld zrjn (vruchtbaarheid, echtscheiding), zodat de prognostiserend
demograaf, meestal op twijfelachtige gronden, gedwongen wordt een 'theo-
retische' grondslag van zijn bevolkingsmodel te kiezen.

2.2.2 Oorzaken van onderontwikkelde theorievorming

Laten we kort stilstaan bij de oorzaken van de gebrekkige theorievorming
in de bevolkingswetenschap. In dit verband is het zinvol een onderscheid
te maken tussen, voor de sociale wetenschappen in het algemeen geldende
belemmerende condities van epistemologische aard, en op meer in concre-
to, historisch bepaalde, specifieke karakteristieken van het bevolkingssys-
teem terug te voeren oorzaken.

De vraag in hoeverre het binnen de sociale wetenschappen mogelijk is
tot strikte theorievorming te geraken, is in de wetenschapsleer van ouds-
her een prominent dispuut geweest. Hoewel er nauwelijks discussie is over
de (on)haalbaarheid van de absolute, onvoorwaardelijke theorie, wordt er
meer genuanceerd gedacht over de mogelijkheden om 'conditional laws' te
formuleren. Boudon - in dit verband sprekend van het 'nomologisch voor-
oordeel' - is zeer stellig in zijn opvatting dat het zoeken naar universeel
geldige wetmatigheden in het sociaal gedrag in de weg wordt gestaan door
zich 'at random' voordoende, niet nader te specificeren condities die voor
de wetenschap oncontroleerbaar zijn (Boudon, 1984). Populair gezegd ver-
oorzaken deze condities (door Boudon aangeduid met het symbool k) sys-
teem-ruis. Het zou in zijn visie beter zijn het dwangmatig zoeken naar
wetten te staken en in plaats hiervan 'modellen' te construeren. In de-
zelfde kritische geest laat Lindenberg zich uit (Lindenberg, 1983).

Naast deze beknopte, algemene bespiegelingen op het niveau van de meta-
theorie (zie het 4-1agen model in paragraaf 1.5.3) kunnen we - op Minder
abstract niveau - oorzaken van de gebrekkige theorievorming zoeken in
de sfeer van de kwaliteit van de hypothesen op theoretisch en empirisch
niveau.

Onze basisveronderstelling in dit verband luidt dat de hoofdoorzaak
van het feit dat de kwaliteit en reikwijdte van demografische theorievor-
ming zich niet hebben ontwikkeld in evenredigheid met de in de loop der
tijd gepleegde materiele en immateriele investeringen, toe te schrijven is
aan veranderingen in het bevolkingssysteem zelf.

In de literatuur vinden we pogingen te over om deze wijzigingen te
beschrijven en te verklaren (Van Overbeek, 1977; United Nations, 1973;
HOhn and Mackensen, 1982) [25].

In de maatschappijwetenschappen pleegt men het complex van veran-
deringen dat zich sedert - globaal gesproken - de Industriele Revolutie
afspeelt, aan te duiden als modernisering. De materiele exponenten laten
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zich vertalen in termen als welvaart, verstedelijking, industrialisatie, com-
municatie, enzovoort. Centraal in de sociale pendant van modernisering
plaatsen wij de individualisering die haar historische wortels vindt in de
Verlichting (Lesthaeghe, 1983). Individualisering is weer te beschouwen als
de drijvende kracht achter emancipatie, een beweging die, onder andere
de maatschappelijke positie van de vrouw sterk heeft gewijzigd en die
uiteindelijk heeft geleid tot essentiele veranderingen in de structuur van
het bevolkingssysteem. In de loop der tijd hebben individualisering en
emancipatie hun maatschappelijke neerslag gevonden op een drietal ni-
veaus. Dit geldt voor meerdere maatschappelijke systemen maar niet op de
laatste plaats voor het bevolkingssysteem. Geven wij nu een beknopte
typering. Individualisering heeft op de eerste plaats op macro niveau ge-
leid tot een sterk toegenomen pluriformering in demografische gedrags-
typen (Van den Akker, 1982; Frinking, 1982; Schmid, 1987). Geruggesteund
door de toegenomen welvaart (denken we aan de opbouw van de verzor-
gingsstaat) en medisch-technologische ontwikkelingen (geboorteregeling en
sterilisatie) ontstaat er een breed scala van primaire samenlevings- en ge-
zinsvormingspatronen (Buunk, 1982; Shorter, 1975; Langeveld, 1986). Was
in de agrarisch-ambachtelijke fase (het beginstadium van het modernise-
ringsproces) het bevolkingssysteem vrij transparant, in de huidige tijd is
het aantal demografische mutaties per individu zodanig toegenomen dat
modellering van het bevolkingssysteem een groot beslag legt op de demo-
grafische onderzoekscapaciteit.

Complementair aan de zich manifesterende individualisering voltrekt
zich op meso-niveau een ontwikkeling die we aanduiden als de-institutio-
nalisering: de tussen het individu en de maatschappij intermedierende,
gedragsregulerende instituties als overheid, kerk en gezin eroderen sterk
(Bartlema and Vossen, 1984).

Het meest manifest doet zich de individualisering gevoelen op het mi-
cro-niveau. Demografisch gedrag krijgt steeds meer het karakter van de
uitdrukkelijke wilsbeschikking van het individu. De ratio van het handelen
stoelt niet langer meer op, middels cultuuroverdracht geinternaliseerde,
normen- en waardensystemen, maar steeds meer op opportuniteit, op wel-
overwogen berekeningen en ver doorgevoerde kosten-baten analyses. Het
is dan ook niet voor niets dat er zich in de zestiger en zeventiger jaren
economisch-demografische stromingen aandienen die school maken onder
de vlaggen van 'new home economics' en de 'relative income hypothesis'
(Siegers, 1985) [26]. Veelzeggend in dit verband is ook de typering van De
Swaan die spreekt over de verschuiving van bevelshuishouding naar on-
derhandelingshuishouding (De Swaan, 1979).

Individualisering heeft geleid tot een maatschappelijk systeem dat door
Kingsley Davis op treffende wijze als voigt wordt getypeerd: "In the ab-
sence of societal foresight, individuals flail as best they can, seeking
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some solution to their personal situation under the circumstances of the
day. Taken en masse, these individual flailings foot up to social change,
but it is blind social change." (Kingsley Davis, 1979, pag.63).

Welnu, de hierboven in telegramstijl geintroduceerde moderniseringspro-
cessen - alle hun oorsprong vindend in een voortschrijdende individua-
lisering - te weten pluriformering, de-institutionalisering en het toene-
mend gewicht van de opportuniteitsratio hebben enkele vitale karakteris-
tieken van het bevolkingssysteem gemodificeerd. Als de twee belangrijkste
structurele kenmerken van het huidige systeem noemen we de grotere
complexiteit en de, hier niet los van te beschouwen, toegenomen conjunc-
tuurgevoeligheid [27]. Grotere complexiteit betekent in feite dat het aan-
tal raakpunten, en daarmee het aantal potentiele interacties, van het be-
volkingssysteem met omgevingselementen is toegenomen en dat hierdoor
haar afhankelijkheidsgraad is gegroeid: het bevolkingssysteem wordt min-
der 'self-contained'. Ongehuwd samenwonen bijvoorbeeld, als geaccepteer-
de vorm van primaire relatie naast het traditionele huwelijk, kan op ge-
heel andere wijze dan het huwelijk beinvloed worden door wijzigingen in
het sociale zekerheidsstelsel. Opportuniteit als leidend beginsel bij het
handelen heeft vervolgens het systeem op onderdelen conjunctuurgevoelig
gemaakt. Gevolg hiervan is een toenemende intensivering der interacties
met andere sub-systemen.

Als belangrijkste pre-requisieten van verklaren en voorspellen gelden
doorgaans eenvoud van systeemstructuur en stabiliteit. In de hierboven
kort uiteengezette moderniseringstendenties die, in structuurkenmerken
samenvattend, werden benoemd als complexiteit en conjunctuurgevoelig-
heid, zoeken wij de belangrijkste verklaring voor de povere resultaten van
de demografische theorievorming. Daarnaast - en dit is toch van niet te
onderschatten betekenis - moeten we een steeds groeiende 'time lag' con-
stateren tussen de zich in hoog tempo voltrekkende veranderingen in het
bevolkingssysteem en de adequate meting, middels de ambtelijke statistiek,
van deze processen. We kunnen dan ook, met andere woorden, stellen dat
tenminste twee realiteiten naast en door elkaar bestaan: een tentatief
geobserveerde de facto realiteit en een, soms op basis van achterhaalde
concepties geconstrueerde, statistische realiteit [28].

Concluderen we ter afsluiting van het hierboven geschetste, dat ondanks
een aantal positieve ontwikkelingen (investeringen in mankracht, in on-
derzoeksfaciliteiten, in data-verzameling en -verwerking), de tegenstroom
der maatschappelijke contrafactoren zodanig krachtig is gebleken, dat er
de laatste decennia nauwelijks sprake geweest is van een significante
verhoging van de voorspelkracht van de bevolkingsprognose [29]. Dit in-
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zicht heeft in de loop der jaren bijgedragen tot een belangrijke verschui-
ving in het planningsdenken. De orientatie in plansystemen - en daarmee
de rol van de prognose - is veranderd. Zoals we eerder reeds stelden
dient de prognose niet zozeer meer als instrument om zekerheden te
verschaffen, maar eerder om onzekerheden te verkennen en toekomstbeel-
den te construeren. Vooruitlopend op een meer uitgebreide reflectie die
zal plaatsvinden in paragraaf 2.4 kunnen we hier reeds stellen dat eind-
doelplanning zich via procesplanning ontwikkelt tot strategische planning.
Verbeeldingskracht wordt uitgedrukt in scenario's, die qua voorspelkracht
Minder pretentieus zijn dan prognoses.

Betekent dit alles dat we geen illusies mogen koesteren via weten-
schappelijk onderzoek tot een hogere voorspelkracht te geraken? Naar
onze ideeen zeker niet. In de volgende paragraaf willen wij, als vervolg
op de diagnose van het gebrekkige predictieve vermogen van de huidige
bevolkingsprognose die in de onderhavige paragraaf is gesteld, een thera-
pie voorstellen waarvan de kern wordt gevormd door de toepassing van
theoretische verklaringsgronden in de prognostiek.

2.3 Een therapie: naar termijnspecifieke, open prognosemodellen

2.3.1 Naar een prognose van de prognose

In deze paragraaf zullen we, voortbouwend op de hieraan voorafgaande
diagnose, elementen van een therapie aandragen: een therapie die gericht
is op de realisatie van een der doelstellingen binnen onze tweesporen
strategie, namelijk het verhogen van de voorspelkracht van de prognose.

In onze beschouwing omtrent de voorspelbaarheid van demografische
processen werd gesteld dat de idea Ie grondslag van de bevolkingsprognose
was gelegen in een verklaringssysteem van het kaliber van een alomvat-
tende en valide 'grand theory' met een hoog specificatiegehalte. Dat we
er ondanks alle inspanningen nog niet in zijn geslaagd een dergelijke
theorie te formuleren werd toegeschreven aan epistemologische problemen
op het niveau van de meta-theorie enerzijds, en aan de ontwikkeling van
een tweetal eigenschappen van het bevolkingssysteem, die we beschouwden
als pre-requisieten van theorievorming, te weten eenvoud van structuur en
stabiliteit anderzijds. We hebben in dit verband betoogd dat onder invloed
van een zich uitkristalliserend individualiseringsproces en een toenemende
welvaart het netwerk van systeem-interne en -externe interacties waaruit
het bevolkingssysteem is opgebouwd complexer van aard en - in de ruime
zin van de betekenis - meer conjunctuurgevoelig werd.

De logisch hierop aansluitende vraag moet luiden of er binnen de af-
zienbare toekomst redelijkerwijze uitzicht bestaat op theorievorming van
een dergelijke allure dat prognostiseren niet meer dan routinematig, door
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de computer uitgevoerd, rekenwerk wordt. Wanneer we ons hiermee impli-
ciet wagen aan een prognose van de prognose zouden we in eerste instan-
tie verwachtingen moeten uitspreken over de toekomstige evolutie in com-
plexiteit en stabiliteit van het bevolkingssysteem. Vragen als de navol-
gende - die niet meer zijn dan een willekeurige greep - zouden hierbij
beantwoord moeten worden. Zal de overheid - bedoeld of onbedoeld, en al
of niet ingegeven door een mogelijk teruglopende welvaart - middels een
restrictief inkomenstransferbeleid of emancipatie-onvriendelijk arbeids-
marktbeleid, initiatieven op het terrein van relatie- en gezinsvorming
frusteren en op die wijze de-pluriformering of retiniformering in de hand
werken? Kunnen spontane restauratieve bewegingen de traditionele status
en het oorspronkelijke prestige van het gezin in de samenleving herstellen
en op die wijze impulsen van reinstitutionalisering bewerkstelligen? Zullen
berekening en rationele afweging van voor- en nadelen naar de achter-
grond gedrongen worden om plaats te maken voor een meer groepsgerich-
te en altruistische waardenorientatie?

Het spreekt voor zich dat we hier en nu niet in staat zijn een precies
en betrouwbaar antwoord te geven op deze vragen. Genoopt echter om in
deze positie te kiezen, willen we ons tot de volgende meer algemene stel-
lingname bepalen. Voor zover nu valt te overzien zullen de impulsen tot
individualisering zoals die eerder geschetst werden, zich waarschijnlijk
ook in de toekomst blijven manifesteren zodat vanuit deze optiek gezien
er in absolute zin, wellicht noch van vereenvoudiging, noch van restabili-
sering van het bevolkingssysteem sprake zal zijn [30]. Bijgevolg is het -
in weerwil van de vele inspanningen - illusoir te verwachten dat men erin
zou slagen een alles verklarende 'grand theory' op te stellen die
voorspellen tot een pure tautologie maakt. In het bijzonder geldt dit
perspectief ten aanzien van midden- en lange termijn ontwikkelingen.
Voor de kortere termijn kunnen actuele ontwikkelingen waarin de nodige
mate van regelmaat te bespeuren is, een zinvol vertrekpunt vormen [31].

Wanneer we het recente verloop in bepaalde demografische processen
onder de loep nemen stellen we vast dat er sprake is van een zekere sta-
bilisering. Met name geldt dit voor de ontwikkeling van de reproduktie in
de generaties. Er lijkt zich een patroon te manifesteren dat zich laat
kenmerken door een relatief hoge mate van ongehuwd samenwonen in
plaats van, of als voorstadium van een op hogere leeftijd te sluiten huwe-
Iijk, een relatief hoge proportie van kinderloze huwelijken naast het do-
minante twee-kinds gezin, en een relatief hoge ontbindingsfrequentie van
een kleurrijke verscheidenheid aan samenlevingsvormen. Oat de ontwikke-
ling naar deze demografische constellatie nu pas duidelijk wordt, terwijl
een evolutie in deze richting reeds decennia gaande is, is toe te schrijven
aan de beperkte zeggingskracht van onze transversale of cross-sectionele
meet- en analyse instrumenten (Janssen en Vossen, 1986). De relatief sta-
biele fase waarin we ons momenteel bevinden schept een, vergeleken met
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de transitionele na-oorlogse ontwikkelingsgang (gekenmerkt door schijnbe-
wegingen op het terrein van nuptialiteit en vruchtbaarheid), weliswaar
gunstiger klimaat voor theorievorming, toch kunnen onze verwachtingen at .
snel te hoog gespannen zijn. Het lijkt ons zeer te betwijfelen dat de be-
trekkelijke luwte waarin we ons nu (de eerste helft van de tachtiger ja-
ren) bevinden, een permanent of zelfs duurzaam karakter zal hebben.

Moeten we uit het vorengaande concluderen dat ook een verdere ver-
wetenschappelijking van de prognostiek uitgesloten kan worden? Geenszins
menen wij. Zaak is het weI de aspiraties tot reele proporties terug te
brengen en geduld te betrachten.

2.3.2 Verklaren versus bescbrijven

Demografisch onderzoek dat gericht is op uitbreiding van kennis van het
bevolkingssysteem speelt zich af op twee niveaus: het verklarende niveau
en het beschrijvende niveau.

Het ideaal van het op verklaring gerichte onderzoek is - zoals we eer-
der zagen - te komen tot een theorie waarin een netwerk van causale re-
laties tussen verschijnselen en hun determinanten wordt gedefinieerd. Het
onderzoeksmodel bestaat uit gedragsvergelijkingen en heeft een uitgespro-
ken open karakter. Met dit laatste bedoelen wij dat er een geexpliciteerd
en bij voorkeur geformaliseerd verband wordt uitgedrukt tussen de te
verklaren variabele en de verklarende variabelen. Deze laatste zullen
kenmerken van bet systeem zelf, maar ook eigenschappen van van andere
systemen representeren.

Demografisch onderzoek op beschrijvend niveau daarentegen is Minder
pretentieus en zoekt niet zozeer naar causale wetten. De onderzoeker ziet
meer hell in in het speuren naar numeriek uit te drukken constanten in
de dynamiek van het bevolkingssysteem, en onderzoekt daartoe demogra-
fische trends op regelmaat. Het onderzoeksmodel dat hieraan ten grond-
slag Iigt noemen we gesloten. Immers, demografische grootheden worden
hierbij als het ware als autonoom, als 'self contained' beschouwd en -
weliswaar verbijzonderd naar leeftijd of een andere demografische varia-
bele - slechts uitgedrukt als functie van de tijd. Genegeerd wordt het feit
dat ze in wezen als resuItante te beschouwen zijn van een veelheid van
maatschappelijke en, in mindere mate, van natuurwetenschappelijke pro-
cessen.

De voorkeur van onderzoekers voor een beschrijvende benadering be-
rust natuurlijk niet op naieviteit, op gebrek aan besef dat hun resultaten
een kennisniveau van lagere orde genereert, maar simpelweg op een ge-
brek aan fiducie in de verklarende benadering (Lee, zonder datum; Ryder,
1984). A fortiori speelt de scepsis ten overstaan van het nut van de ver-
klarende benadering door in de prognostiek. Afgaand op de praktijk van
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de bevolkingsvooruitberekening moeten we concluderen dat het aantal
aanhangers van de beschrijvende benadering het aantal voorstanders van
de verklarende benadering in ruime mate overtreft. Bepalen wij nu onze
positie in deze.

De keuze tussen de verklarende en de beschrijvende benadering in de
prognostiek is niet los te zien van de attitude van de onderzoeker. Een
voorkeur voor de verklaring als grondslag van de vooruitberekening wijst
op een meer idealistische en academische orientatie, een voorkeur voor de
beschrijving verraadt een realistische, meer pragmatische grondhouding
ten overstaan van de voorspelbaarheid van het bevolkingssysteem. Dit
verschil in uitgangspunt vindt uiteraard uitdrukking op het operationele
niveau: modellen die gebaseerd zijn op de verklarende benadering noemden
we open modellen, modellen die berusten op de beschrijvende benadering
noemden we gesloten modellen.

De onderzoeksstrategie die wij in het navolgende voorstellen vertrekt
vanuit de idealistische en academische attitude. Van belang voor deze
positiebepaling is het bezwaar dat wij willen inbrengen tegen een belang-
rijk argument van cognitieve aard dat ons door voorstanders van de be-
schrijvende benadering wordt voorgehouden. Hun standpunt betreffende de
kenbaarheid en voorspelbaarheid van het bevolkingssysteem duidt op een
fundamentele scepsis betreffende de mogelijkheid om tot demografische
theorievorming te geraken en in het verlengde hiervan voorspellingen te
doen. Deze scepsis vindt in wezen haar oorsprong in een gevoel van on-
Macht van de menselijke geest ten overstaan van een complexe en veran-
derlijke sociale realiteit, die zich niet in wetten zou laten vastleggen. Ais
substituut wordt gekozen voor het opsporen van constanten, van regel-
maat in produkten van demografisch gedrag op (soms hoog) geaggregeerd
niveau. Welnu, tot het vinden van constanten in de dynamiek van het
bevolkingssysteem zal men, in extremis gesproken, slechts dan geraken
wanneer er sprake is van een onveranderlijke of constant veranderende
relatie tussen de demografische grootheden en hun ongekende determinan-
ten. In elk ander geval is de parameterwaarde van de betreffende groot-
heid de resultante van een veranderend relatiepatroon tussen de afhanke-
lijke en de onafhankelijke variabelen en zullen er bijgevolg geen constan-
ten te bespeuren zijn. In het eerste geval is er nog een gerede kans dat
deze regelmaat buiten zicht blijft doordat - wat we in deze context de
beschrijvende demografie noemen - ofweI niet beschikt over de juiste data
dan wei niet beschikt over adequate meet- en analyse instrumenten. Zo is
de beschrijvende demografie niet bij machte gebleken de na-oorlogse ge-
boortegolf (niet te verwarren met de geboortepiek van de jaren 1946-
1948) van de jaren vijftig, zestig en begin zeventig te voorzien. Achteraf
beschouwd is deze geboortegolf voornamelijk het produkt geweest van een
verandering in het spreidingspatroon van de vruchtbaarheid in de geboor-
tegeneraties (Janssen en Vossen, 1986). In het tweede geval - waarin sta-
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biliteit en regelmaat ontbreken - staat de beschrijvende demografie per
definitie machteloos en kan zij ten hoogste door compensatie-effecten
gegenereerde schijnregelmaat optekenen.

Wat zijn nu de merites van de verklarende demografie in beide situa-
ties? Is er sprake van stabiliteit en regelmaat dan zijn hiermee de pre-
requisieten van verklaren en voorspellen gegeven en moet in beginsel
theorievorming mogelijk zijn. Deze zal echter, in zijn algemeenheid ge-
sproken - omdat zij ontwikkeld is vanuit een relatief stabiele situatie -
niet het specificatieniveau benaderen van de ideale 'grand theory' en
daarmee als verklaringsinstrument niet opgewassen zijn tegen turbulentie
in het bevolkingssysteem die zich in een latere fase voor kan doen. Des-
alniettemin is een 'middle-range', of zelfs 'lower-range' theorie superieur
te achten aan de 'black box' benadering van de pure beschrijving. Beter
een onvolmaakte theorie dan geen theorie; hetgeen niet hetzelfde is als
'beter een slechte theorie dan geen theorie'.

2.3.3 Naar een open vooruitberekeningsmodel

Ontbreekt regelmaat in het bevolkingssysteem dan zal elke theorie van
een lagere orde dan de 'grand theory' in een gebrekkige en beperkt gel-
dige verklaring en prognose resulteren. Het voordeel ten overstaan van de
beschrijving in deze situatie is het best te verduidelijken op het niveau
van het onderzoeksmodel dat we in de verklarende benadering 'open' ge-
noemd hebben en in de beschrijvende benadering 'gesloten'. Ondanks een
insuff'iciente theoretische basis heeft een open model - en we rich ten ons
nu met name op de toepassing binnen de prognostiek - duidelijke voor-
delen boven een gesloten model. We noemen de volgende:

1) Het hanteren van een open model verplicht tot een controleerbare,
beredeneerde visie, dit vanwege het feit dat men gedwongen wordt (toe-
komstige) relaties met onafhankelijke variabelen of predictoren expliciet
te stipuleren. Zo zal bijvoorbeeld een uitspraak gedaan moeten worden
over de rol van arbeidsparticipatie van de vrouw in haar patroon van ge-
zinsvorming, nu en in de toekomst.

2) Toepassing van een open model draagt bij tot het tot stand komen
van een, interdisciplinair gezien, consistent toekomstbeeld. Suggesties om-
trent, bijvoorbeeld, de toekomstige arbeidsparticipatie kunnen ontleend
worden aan een door deskundigen ontwikkeld economisch perspectief', zo-
dat van een en hetzelfde basis-scenario wordt uitgegaan.

3) De uitkomsten die door een open model geproduceerd worden zijn
van een aanzienlijk hogere beleidsrelevantie dan uitkomsten van een ge-
sloten model. Bij een negatief verband tussen arbeidsparticipatie en
vruchtbaarheid zal een anti-natale beleidsdoelstelling gerealiseerd kunnen
worden door participatie te bevorderen.
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4) En - last but not least - zal een op theorie gebaseerd open progno-
semodel, middels een in te bouwen terugkoppelingsmechanisme, bijdragen
tot uitbreiding en verbetering van deze theorie. Monitoring wijst, met
name middels de procedure waarin de prognose wordt geconfronteerd met
de realisatie, de theorie op haar tekortkomingen en geeft hiermee wegen
aan die tot verbetering kunnen leiden.

Resumeren wij kort de overwegingen op grond waarvan wij aanleiding
vonden onze voorkeur uit te spreken voor de verklarende benadering,
implicerende het aanwenden van een open prognosemodei:
- is er sprake van regelmaat in de dynamiek van het bevolkingssysteem

dan moet het mogelijk zijn de prognose te baseren op een theorie.
Open modellen die een operationele uitdrukking zijn van deze theorie
hebben - zoals wij hierboven betoogden - duidelijk inhoudelijke als
praktische voordelen boven gesloten modellen.

- is er geen aantoonbare regelmaat in de ontwikkeling van demografische
processen, dan garandeert het gebruik van een open model op zich
geen hogere voorspelkracht dan het gesloten model (tenzij, maar dat is
pure fictie, het open model is afgeleid van een 'grand theory'), maar
vindt dan haar bestaansrecht met name in de hierboven onder 4) opge-
voerde kwaliteit.

Onze stellingname, zoals hier verkondigd, moge gratuit klinken: weg met
de beschrijvende benadering, produceer theorieen en het kernprobleem van
de prognostiek is opgelost. Zo simpel liggen de zaken uiteraard niet. Ter-
wille van de duidelijkheid zijn de twee benaderingswijzen wellicht te na-
drukkelijk als elkaar uitsluitende en beconcurrerende contrahenten
voorgesteld, hierbij voorbijgaand aan de mogelijkheid van nuttige co-exis-
tentie [32]. Een barriere kan de beschrijvende demografie met haar geslo-
ten modellen echter nooit nemen en dat is een betrouwbare prognose op-
stellen op basis van onregelmatige en invalide basisreeksen.

Bij de promo tie van de op theorie gebaseerde open modellen dienen we
wat specifieker te worden, willen we de doelstelling achter deze paragraaf
- het formuleren van aanzetten tot een onderzoeksstrategie - nader ge-
stalte te geven.

De constructie van open modellen dient te worden beschouwd als een
ontwikkelingsproces. Ret kennissysteem dat in eerste aanzet als cognitief
fundament van het model gaat dienen zal aanvankelijk van rudimentair
karakter zijn en zeker niet voldoen aan de eisen die de wetenschapsleer
stelt aan een theorie. Het is daarentegen - via het ingebouwde terug-
koppelingsmechanisme - een, zowel in reikwijdte als in kwaliteit, zichzelf
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toetsend en zichzelf uitbreidend kennissysteem. Om dit proces op gang te
brengen is het zaak demografische onderzoekers te interesseren voor po-
gingen tot theorievorming specifiek in functie van de constructie van
open vooruitberekeningsmodellen. Hun animo kan worden geprikkeld door
te wijzen op continue toetsingsmogelijkheden die een goed uitgebouwd
monitoringsysteem inhoudt. In eerste instantie zal en mag een dergelijk
kennissysteem feilen vertonen in haar nomologische basis, haar omvat-
tendheid en haar specificatieniveau. Op den duur zal zich hierin verbete-
ring voordoen. De benodigde data zullen met name aan survey-onderzoek
moeten worden ontleend. Bij voorkeur zouden data uit longitudinale pa-
nelstudies in verband gebracht moeten worden met data uit transversale
'cross sectional' studies; dit in correspondentie met de filosofie achter de
eerder gememoreerde Age-Period-Cohort modellen. Dit is echter voorals-
nog niet te realiseren en moeten we genoegen nemen met een minder
gesophisticeerde aanpak.

2.3.4 Specificatie aaar vooruttberekenlagstermlju

Een andere vitale pijler van onze onderzoeksstrategie is de introductie
van een termiln-specifteke vooruitberekeningsmethodiek, Het uitgangspunt
hiervoor zoeken we in een onderscheid dat gemaakt kan worden in de
aard van de veranderingen die maatschappelijke systemen ondergaan. In
het licht van het streven naar het ontwikkelen van termijn-specifieke
methoden onderscheiden we graduele en fundamentele veranderingen. In
model-termen gesproken verstaan we onder graduele veranderingen, wijzi-
gingen in de parameterwaarden van de modelvariabelen (veranderingen in
de intensiteit van covariantie of causaliteit), terwijl we onder fundamen-
tele veranderingen wijzigingen in de structuur van het systeem verstaan
(het verdwijnen van bestaande of het verschijnen van nieuwe 'verklaren-
de' variabelen). Veranderingen die geen fundamenteel karakter dragen
maar slechts van graduele aard zijn noemen we trends [33].

Prognoses - vooruitberekeningen die de pretentie hebben de meest
waarschijnlijke toekomst te schetsen - dienen gebaseerd te zijn op het
verlengen van historische trends die op hun beurt een uitdrukking zijn
van graduele veranderingen die in systeemvariabelen plaatsvinden. Als
regel negeert hiermee de prognose het mogelijkerwijs voorkomen van fun-
damentele veranderingen. Aangezien deze - uit kennisarmoede geboren -
propositie slechts (en dan nog in beperkte mate) realiteitswaarde heeft op
de kortere termijn, ligt het in de rede uitspraken betreffende de meest
waarschijnlijk te achten ontwikkeling te beperken tot de nabije toekomst.
Onder verwijzing naar het in de vorige sub-paragraaf gevoerde pleidooi
voor open modellen zouden niet de demografische prognosegrootheden zelf
geextrapoleerd dienen te worden ('blinde' extrapolatie), maar zouden de
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predictoren van de prognosegrootheden geprojecteerd dienen te worden.
Het kennissysteem van de korte termijn prognose zou - zoveel als moge-
Iijk - moeten steunen op een stelsel van verklaringsgronden, bij voorkeur
van het kaliber van een theorie.

Voor de algemene regel dat prognoses fundamentele systeemverande-
ringen noodgedwongen negeren moeten we echter een uitzondering maken.
In een beperkt aantal gevallen kan een fundamentele verandering zich te
voren aankondigen. Met name denken we aan min of meer voorspelbare
effecten van beleidsmaatregelen (bijvoorbeeld wijzigingen in de echtschei-
dingswetgeving). Implementatie van deze regelgeving vergt in de praktijk
vaak een zodanige termijn dat in de prognose geanticipeerd kan worden
op de inwerkingtreding van de maatregel. Fundamentele veranderingen die
niet, zoals in bovenstaand voorbeeld, hun schaduwen duidelijk vooruit-
werpen kunnen in beginsel niet geprognostiseerd worden. Gepostuleerde
fundamentele veranderingen zijn dan het produkt van op voorstellingsver-
mogen of wenselijkheid gebaseerde gedachtenconstructies. Tezamen met
die trendmatige ontwikkelingen die we kennen als 'tendances lourdes' (De
Jouvenel) vormen deze gedachtenconstructies de belangrijkste cognitieve
ingredienten van de lange termijn vooruitberekening.

Samenvattend kunnen we stellen dat naar onze mening de pretentie tot
voorspellen of prognostiseren zich zou moeten beperken tot de korte ter-
mijn. De precieze lengte van een dergelijke termijn laten we vooralsnog
in het midden. Later komen we hierop terug. Het methodisch accent bij
de prognose zou moeten liggen op de trendextrapolatie van parameters uit
een open model. Bepaalde determinanten van demografische ontwikkelingen
voor de nabije toekomst manifesteren zich nu reeds en hebben in zekere
mate een voorspelbare continuiteit, met name wat de richting van hun ef'-
feet betreft. Voor de langere termijn is het veel moeilijker - zo niet on-
mogelijk - te voorzien of deze determinanten zowel qua intensiteit als
richting nog een vergelijkbaar effect zullen sorteren. In vooruitberekenin-
gen voor de langere termijn zou daarom op expliciete wijze aandacht
moeten worden geschonken aan mogelijk of wenselijk te achten fundamen-
tele veranderingen. Het methodisch zwaartepunt verschuift hierbij van
trendextrapolatie naar op wetenschappelijk verantwoorde wijze geprodu-
ceerde gedachtenconstructies. Met deze stelling name sluiten we ons in
grote lijnen aan bij Cole, die het karakteristieke verschil tussen korte en
lange termijn vooruitberekeningen als volgt kenschetst "Thus, in the
short term most factors may be assumed to be fixed, for example the
structure of political systems and other social and economic relationships,
and these assumptions are implicitly made in most of the methods
developed for short-term forecasting. Long-term forecasting on the other
hand usually takes the view that the future is more open to the effects
of human action." (Cole, 1978, pag. 58).
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2.4 Planning in beweging: consequenties voor de bevclklagsvcorultbere-
Ic.ening

2.4.1 Van blauwdruk naar strategische planning

Bij de toelichting op het doel van deze studie hebben we in paragraaf 1.1
(hoofdstuk 1) betoogd dat de gebruikswaarde van de bevolkingsvooruit-
berekening verhoogd kan worden door het bundelen van de uitkomsten
van verschillende vooruitberekeningstypen: het tweede spoor van onze
onderzoeksstrategie. In dit verband werd de term gebundelde differentiatie
gebezigd. In de praktijk van planning en beleid op het nationale niveau
nemen in dit verband bevolkingsprognoses nagenoeg een monopoliepositie
in. Niet meer dan incidenteel, zoals in het kader van de werkzaamheden
van de Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk, worden andere bevolkings-
vooruitberekeningstypen aangewend.

De behoefte aan nieuwe of alternatieve typen moet door demografen
kunnen worden afgeleid uit veranderende planconcepties. In die zin be-
schouwd is het nuttig een beknopt expose te geven van recente ontwikke-
lingen in het planningsdenken en aan te geven hoe het demografisch on-
derzoek hierop zou kunnen anticiperen.

We beginnen ons overzicht in de jaren zestig die zich laten kenmerken
door wat gemeenlijk genoemd wordt de blauwdrukplanning, die in de an-
gelsaksische literatuur wordt omschreven als 'rational-comprehensive plan-
ning'. Typerend voor deze planningsstijl zijn onder andere haar omvat-
tendheid, haar lange termijn gerichtheid en haar orientatie op een eind-
situatie (De Vries, 1985; Quene, 1986). De achterliggende premisse houdt
in dat de wetenschap over vermogens zou beschikken betrouwbare lange
termijn prognoses op te stellen die een belangrijke rol zouden kunnen
spelen in de beleidsvoorbereiding [34]. In deze planconceptie past de tra-
ditionele bevolkingsprognose zoals wij die met name in de paragrafen 1.3
en 1.4 hebben geschetst. Centraal hierin ligt de verwachting besloten dat
het bevolkingsverloop over langere tijd voorspeld kan worden. Het verlies
van de geloofwaardigheid van de blauwdruk- of einddoelplanning is mede
bepaald door het falen van de bevolkingsprognoses in de zestiger jaren
die, naar al snel bleek, de bevolkingsgroei sterk zouden overschatten [35].
Een reactie blijft dan ook niet uit. In het begin van de zeventiger jaren
dient zich de zogenoemde procesplanning aan. Kenmerken van procesplan-
ning zijn flexibiliteit, een cyclisch verloop en een middellang tijdsperspec-
tief (De Vries, 1985). Een vooropgestelde eindsituatie ontbreekt in deze
meer procedurele planningsstijl, in welke de rol van de overheid dominant
is [36]. Van een aanwijsbare invloed op de nationale bevolkingsvooruitbe-
rekening is geen sprake, Men is zelfs eerder geneigd om de in dit decen-
nium prominent aanwezige vooruitberekeningen die onder auspicien van de
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Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk zijn opgesteld, als specimen van
blauwdrukplanning te bestempelen. Denken we in dit verband aan het cen-
trale einddoel van een stationaire bevolking en het lange termijn karakter
van de berekeningen (Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk, 1976).

Ais gevolg onder andere van de kritiek op de overheersende rol die de
overheid speelt bij het vaststellen van de planningsdoelen, ontwikkelen
plantheoretici eind zeventiger, begin tachtiger jaren een nieuwe benade-
ring die wordt aangeduid met strategische planning. De Vries omschrijft
strategische planning als volgt; "Planning is in deze conceptie Diet langer
gericht op het realiseren van tevoren vastgestelde doelen, maar op het
vaststellen van de doelen zelf .... De functie van planning wordt hiermee
het aanreiken van mogelijke perspectieven, waarop het doelgericht hande-
len kan worden afgestemd. Doelen worden in onderhandelingen over te
maken keuzen tussen betrokkenen geformuleerd." (De Vries, 1985, pag.
95). De aandacht gaat niet meer zozeer uit naar gedetailleerde totaalplan-
nen, maar richt zich eerder op een beperkt aandachtsveld. De hoofdlijnen
worden dan vastgelegd in onderhandelingen tussen betrokken actoren.

Willekens karakteriseert strategische planning als voigt "Strategic
planning emphasizes decisions broken down into successive short-term
commitments and periodic adjustments to dynamic fuzzy goals ... In stra-
tegic planning, with its emphasis on flexibility, guidance of the develop-
ment process has priority above achievement of end results. Precise long-
range goals are not required at the outset, but adjectives are adjusted
throughout the planning process, and the information available to the
planner is not required to be as reliable in the long term as it is in the
short term." (Willekens, 1984, pag. 358).

2.4.2 Strategische planning en bevolkingsyooruitberekening

Welke consequenties voor de bevolkingsvooruitberekening kunnen we ver-
binden aan de, hierboven geschetste, veranderende plan-filosofie? Naast
een behoefte aan permanente informatie omtrent actuele demografische
trends, de behoefte aan monitoring en 'early warning systems', stelt stra-
tegische planning volgens Willekens nieuwe eisen aan de betrouwbaarheid,
flexibiliteit en pluriformiteit van demografische vooruitberekeningen. Op
weg naar een nadere specificatie bespreekt Willekens vervolgens een stu-
die van Naylor die zich expliciet heeft verdiept in de rol van de vooruit-
berekening binnen de strategische planning, zoals gepraktiseerd in de in-
dustriele plansector. Hij vertaalt de bevindingen van Naylor naar het de-
mografische onderzoek en verbindt hieraan 4 implicaties die wij met in-
stemming hier kort weergeven.

1) De aandacht binnen het demografisch onderzoek, tot nu toe een-
zijdig gericht op het opstellen van de 'perfecte prognose', moet worden
verlegd naar het ontwerpen van een bevolkingsvootuitberekeningssysteem
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waarbinnen uiteenlopende typen van vooruitberekeningen kunnen worden
vervaardigd. Met name noemt Willekens de typen 'forecasting' ('...may
relate to the most likely path of system parameters and external events'),
'policy impact assesment' (' ...may relate...to a sequence of planning
decisions one intends to take, ...') en 'sensitivity analysis' (' ...may re-
late...to hypothetical external events, ...').

2) Er is behoefte aan de ontwikkeling van een goed functionerend mo-
nitoring systeem dat waarschuwt wanneer de vooruitberekening ontspoort
en vervolgens corrigerend handelt.

3) Er is behoefte aan de ontwikkeling van een goed hanteerbare en
flexibele procedure voor het formuleren van assumpties betreffende de
toekomstige ontwikkeling van de parameters van het vooruitberekenings-
model. Een dergelijke procedure is enerzijds vereist om planners in het
vooruitberekeningsproces te kunnen betrekken en anderzijds om monito-
ring procedures uitvoerbaar te maken.

4) In functie van de verhoging van de gebruikswaarde van de voor-
uitberekening dient ruime aandacht te worden geschonken aan de presen-
tatie. Bedacht dient te worden dat ze slechts een element in een complex
beslissingsproces vormen en op eenvoudige wijze hierbinnen geintegreerd
moeten kunnen worden.

De pluriformering of differentiatie waar Willekens vanuit de conceptie van
de strategische planning voor pleit, treffen we ook aan bij Keyfitz. In
een beschouwing, getiteld: "Population projections as an aid to the for-
mulation and implementation of population policies". stelt deze dat in het
kader van planning en beleid, een bevolkingsvooruitberekening drie func-
ties kan vervullen (Keyfitz, 1984, pag. 17). Op de eerste plaats kan zij de
gedaante aannemen van een "...concrete or unconditional forecast - that
simply asserts what the future population will be". Daarnaast kan een
bevolkingsvooruitberekening fungeren als een "... self-annuling forecast
- primarily intended as a warning of what will happen unless something is
done to prevent it.". En tenslotte wijst hij op de mogelijkheid van de
"sensitivity analysis", met als functie te demonstreren "The difference
what a policy under consideration will make".

Het zal duidelijk zijn dat zowel Willekens' als Keyfitz' pleidooi voor
differentiatie in de vooruitberekening geheel in de lijn ligt van onze eer-
der weergegeven gedachtengang omtrent mogelijkheden ter verhoging van
de gebruikswaarde van de bevolkingsvooruitberekening. In zowel de navol-
gende paragraaf alsook in hoofdstuk 3 van dit deel van onze studie zullen
we de pluriformering van vooruitberekeningstypen en hun positie binnen
het plansysteem nader concretiseren.

51



2.5 Naar gebundelde differentiatie

2.5.1 Een ideaal-typiscbe benadering

De bevolkingsvooruitberekening, zo hebben we eerder gesteld, dient zich
qua vorm en inhoud aan te passen aan veranderende plansystemen. In de
vorige paragraaf is strategische planning geintroduceerd als een moderne
vorm van planning en is nagegaan welke consequenties ten aanzien van de
vooruitberekening getrokken kunnen worden. In aile duidelijkheid blijkt
hieruit dat gestreefd moet worden naar gebundelde differentiatie, naar het
hanteren van verschillende typen van bevolkingsvooruitberekeningen,
waarin telkens vanuit uiteenlopende optiek naar het toekomstige bevol-
kingsverloop wordt gekeken. Hieruit moet tens lotte een integrale visie
groeien. In het navolgende presenteren wij de contouren van een bevol-
kingsvooruitberekeningssysteem - een stelsel van verschillende typen van
vooruitberekeningen - waarin de meest kenmerkende eigenschappen van
strategische planning zijn verwerkt.

Ons vertrekpunt is een gegeneraliseerde voorstelling van het plansys-
teem als pure gedachtenconstructie en nadrukkelijk gezien vanuit de op-
tiek van de bij het planproces betrokken demograaf. Het plansysteem is
- op geaggregeerd niveau - schematisch weergegeven in Figuur 2.2, en
wordt voorgesteld als proces: als een temporele sequentie van op elkaar
afgestemde plan-elementen in interactief verband. Dit interactieve verband
is een uitdrukking voor het proceskarakter dat, zoals wij onder andere bij
De Vries zagen, kenmerkend is voor strategische planning. Ook de be-
perkte omvattendheid van strategische planning - eerder incrementeel dan
holistisch - vinden we in de navolgende uitwerking terug. Daarnaast is
gepoogd het sterk doelzoekende karakter van deze moderne plantheorie
gestalte te geven.

Lichten we nu Figuur 2.2 toe. In het algemeen gesproken zullen planners
en beleidsvoerders in eerste instantie vragen naar de meest waarschijnlijk
te achten ontwikkeling van de bevolking, in een situatie waarin geen
sprake is van een nadrukkelijk gevoerd bevolkingsbeleid. Met andere
woorden, zij zullen vragen om een bevolkingsprognose (unconditional fore-
cast). In het schema is de vervaardiging van deze prognose geplaatst in
blok (I), terwijl de uitkomsten in blok (2) worden voorgesteld. De route
in het schema luidt dus: (1) ->(2). Het bevolkingsvooruitberekeningssys-
teem (blok (1» kan, globaal genomen, worden uiteengelegd in een bevol-
kings model en een stelsel van assumpties betreffende vruchtbaarheid,
sterfte en migratie (en soms ook relatie- en huishoudensvorming), waar-
mee dit model gevoed dient te worden [37]. Het betreft in dit geval
veronderstellingen waaraan de hoogste realiteitswaarde wordt toegekend.
Deze veronderstelllingen noemen we hier a priori-veronderstellingen. Ver-
derop wordt duidelijk waarom.
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Figuur 2.2 Bevolkingsvooruitberekening en plansysteem
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De beleidsvoerder zal zich op basis van de geprognostiseerde bevolking
p[t+n] (blok (2» een oordeel willen vormen over de vraag of de voorge-
stelde demografische ontwikkeling een bedreiging zou kunnen inhouden
voor het realiseren van politiek bepaalde maatschappelijke doelstellingen
(welzijn, welvaart, veiligheid, milieu, etcetera). Hiertoe kunnen consequen-
tie-analyses worden uitgevoerd (blok (3». In een consequentie-analyse
(een verruiming in feite van wat Keyfitz een 'self-annuling forecast'
noemt) wordt de geprognostiseerde bevolking gekoppeld aan een prognose
van een of meerdere andere maatschappelijke systemen M[t+n] (blok (4».
We volgen dan de route (2) -> (3) <- (4). Vullen we bij wijze van voor-
beeld 'het andere maatschappelijke systeem' in met het sociale zeker-
heidsstelsel en dan met name uitgedrukt als uitkeringen die zijn gespecifi-
ceerd naar leeftijd (M[x]). Dit laatste om het effect van de bevolkings-
veroudering te kunnen bestuderen. Vermenigvuldiging van de - eveneens
naar leeftijd gespecificeerde - geprognostiseerde bevolking op tijdstip t+n
(p[x,t+n]) met de geprognostiseerde leeftijdsspecifieke sociale zekerheids-
uitgaven op tijdstip t-n (M[x,t+n]), geeft een prognose van de kosten van
het sociale zekerheidssysteem in de toekomst.

Wanneer het te riskant geacht wordt om de reeks M[x] te prognosti-
seren dan zal de consequentie-analyse het karakter van een status quo-
projectie dragen. Dit houdt in deze situatie in dat M[x] niet wordt ge-
prognostiseerd maar constant wordt verondersteld op, bijvoorbeeld, het
huidige niveau (M[x,t]). Het produkt van p[x,t+n] en M[x,t] geeft dan niet
een prognose van de toekomstige sociale zekerheidsuitgaven, maar pro-
jecteert deze onder 'realiteitsarme' condities: het constant houden van de
uitkeringsbedragen en de inrichting van het stelsel [38]. De projectiere-
sultaten geven een beeld van het demografisch effect op de sociale zeker-
heidsuitgaven in de toekomst.Zo zou kunnen blijken dat de geprognosti-
seerde bevolkingsveroudering, ceteris paribus, leidt tot een sterk verhoog-
de uitgave van AOW-uitkeringen.

De hier geschetste status quo-projectie kan eveneens dienen om demo-
grafische gevoeligheidsanalyses (sensitivity analysis) uit te voeren. In dit
verband zou dit kunnen inhouden dat al simulerende nagegaan wordt met
hoeveel procent, bijvoorbeeld, een x-procent stijging van de vruchtbaar-
heid - die remmend werkt op het verouderingsproces - de AOW-Iastendruk
zou verminderen. Deze informatie kan voor het beleid uitermate relevant
zijn [39].

Keren we terug naar de situatie waarin we veronderstellen dat we op
redelijke gronden een prognose of scenario kunnen opstellen van het so-
ciale zekerheidsstelsel (M[x,t+n)) en we deze resultaten koppelen aan de
uitkomsten van de bevolkingsprognose (p[x,t+n)). In de evaluerende lase
(blok (5» zal het produkt van p[x,t+n] en M[x,t+n] geconfronteerd worden
met de maatschappelijke doelstellingen of de ter beschikking staande mid-
de/en (route (3) -> (5». Veelal zal zich dan de situatie voordoen waarin
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niet onmiddellijk sprake is van een acceptabel evenwicht tussen de voor-
ziene consequenties enerzijds en de beleidsdoelstellingen anderzijds. In
ons voorbeeld zou kunnen blijken dat binnen het geschetste toekomstbeeld
de bevolkingsveroudering een zodanige omvang zal aannemen dat de ac-
tieve bevolking in de toekomst via premieheffing een inacceptabel groot
deel van haar inkomen moet afstaan om de AOW-uitkeringen van de ge-
pensioneerden te kunnen financieren. Dit zou dan weer strijdig kunnen
zijn met een inkomenspolitieke beleidsdoelstelling van de overheid, inhou-
dende dat de premiedruk op lonen in de toekomst niet mag toenemen.

Er zijn nu in deze situatie in beginsel drie mogelijkheden om het
evenwicht tussen consequenties (lastendruk sociale zekerheid) en beleids-
doelstellingen (niet groeien van de lastendruk) tot stand te brengen.
Middelen hiertoe zijn beleidsmaatregelen (blok (7» die in feite allerlei
terugkoppelingsprocessen zullen genereren. Vanaf nu volgen wij de onder-
broken lijnstukken (- -» in het schema.

Deze beleidsmaatregelen kunnen op de eerste plaats leiden tot herzie-
ning van de beleidsdoelstelling (route (7) --> (6». Hiermee geven wij dus
uitdrukking aan het doelzoekend karakter van het systeem. In dit geval
betekent dit acceptatie van de gehele of gedeeltelijke lastendruk die in
het vooruitzicht is gesteld.

Een tweede optie impliceert het ingrijpen in het betreffende maat-
schappelijke systeem, in casu het sociale zekerheidsstelsel (route (7) -->
(4». Men kan het stelsel zelf structureel wijzigen en overstappen van het
omslagprincipe naar het kapitaaldekkingsprincipe, men kan de toelatings-
drempels verhogen (het optrekken van leeftijdsgrenzen), de uitkeringen
verlagen of hogere premies heffen. Deze maatregelen zijn bij wijze van
een taakstellende projectie vervolgens te vertalen in een nieuwe reeks
M'[x,t+n] die gecombineerd kan worden met de bestaande prognose
p[x,t+n] (route (2) -> (3) <-- (4».

Een derde optie veronderstelt stuurbaarheid van het bevolkingssysteem
(route (7) --> (1». Beleidsmaatregelen, verpakt als bevolkingsbeleid, moe-
ten leiden tot bijstelling van de in de prognose voorziene ontwikkeling
van vruchtbaarheid en/of sterfte en/of migratie. Gevoeligheidsanalyse in
de vorm van een demografische projectie kan ook op deze plaats, binnen
het bevolkingssysteem dus, inzicht geven in die demografische factoren
die als de belangrijkste oorzaak van de veroudering beschouwd moeten
worden (de vruchtbaarheidsdaling). Op grond van de op deze wijze ver-
kregen inzichten, in combinatie met een taxatie van het feitelijk effect
van de in stelling te brengen maatregelen (uitbreiding kinderopvang, te-
gemoetkoming in de kosten van de opvoeding etcetera), worden taakstel-
lende assumpties ten aanzien van de demografische kernvariabele(n) ge-
postuleerd. Deze assumpties, die we a posteriori-assumpties noemen, wor-
den weer ingevoerd in het vooruitberekeningsmodel dat al of niet kan
worden aangepast. Dit type vooruitberekening noemen we een taakstel-
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lende of normatieve prajectie (route (1) --> (2». Koppelen we de routes
(7) --> (1) en (I) --> (2) dan hebben de berekeningen tezamen het karak-
ter van, wat Willekens omschreef als, een 'policy impact assesment'. De
resultaten van de bevolkingsprojectie (P'[x.t-snj) worden dan weer inge-
bracht in de consequentie-analyse, waar ze of wei geconfronteerd worden
met M[x,t+n] of met M'[x,t+n] (route (2) --> (3) <- (4) danwel route (2)
--> (3) <-- (4». Een hernieuwde evaluatie (route (3) --> (5» moet uit-
sluitsel geven over de vraag of het middels de taakstellende projectie(s)
uitgestippelde beleid strookt met de al of niet bijgestelde beleidsdoel-
stellingen. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt de cyclus opnieuw
doorlopen.

2.5.2 Differentiatie en de praktijk

Het planproces, zoals we dat door de bril van de demograaf hebben beke-
ken, is in het bovenstaande in een aantal opzichten gestileerd en vereen-
voudigd. De bedoeling van deze ideaal-typische voorstelling lag primair in
het verkennen van de mogelijkheden tot gebundelde differentiatie. In het
bijzonder hebben we hierbij vorm willen geven aan het interactieve ka-
rakter van de samenhang tussen verschillende vooruitberekeningstypen.

In de praktijk wordt de plancyclus echter meestal afgebroken bij blok
(2) of blok (3). Een drietal oorzaken kunnen we hiervoor aanwijzen. De
eerste oorzaak schuilt in het feit dat andere maatschappijsystemen
M[x,t+n] doorgaans nog moeilijker te prognostiseren zijn dan de bevolking
zelf (de economie, het socio-culturele systeem, de technologie), zeker
wanneer we ze willen inbrengen in een alomvattend stelsel van simultane
vooruitberekeningen (een comprehensief multi-sector systeem). Ais zodanig
is dit probleem in strikte zin, nu noch in de toekomst, oplosbaar. Het
volledig negeren van de interrelaties der systemen zal echter van beleids-
wege zeker tot 'Fehlinvestierungen' leiden. Daarom zal er naar werkbare
substituten moeten worden gezocht. Onze ideeen gaan in dit verband uit
naar de zogenaamde scenario-benadering [40].

De tweede oorzaak zoeken wij in het feit dat de informatieve beteke-
nis van andere demografische vooruitberekeningen dan de prognose, in het
plansysteem nog te weinig wordt onderkend. De instrumentele functie van
de bevolkingsvooruitberekening is, in de Iijn van de veranderende plan-
filosofie, uitgebreid. Was het tot voor kort een (overschat) middel om
zekerheden te verschaffen omtrent het toekomstige bevolkingsverloop,
langzamerhand groeit bij opstellers zowel als bij gebruikers het besef dat
de pretentie - tenminste als we spreken over de middenlange en de lange
termijn - niet verder kan reiken dan het verkennen van een ruime range
van onzekerheden. Het leren beheersen van deze onzekerheden wordt de
belangrijkste opdracht van planning. De functie van de vooruitberekening
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in de planning wordt door Willekens op treffende wijze als voigt ver-
woord: "Planning involves decision-making under conditions of uncertainty.
Forecasting is basicly a strategy for reducing the uncertainty and hence
the risks involved in decision-making." (Willekens,1984, pag 374).

De derde oorzaak die we als verklaring zien voor het feit dat het te-
rugkoppelingsmechanisme - dat een centrale functie vervult in ons schema
- in de praktijk van de planning niet in werking treedt is van structu-
reel-institutionele aard. De hoofdafdeling Bevolkingsstatistieken van het
CBS - de instantie die onze nationale prognoses vervaardigt - staat insti-
tutioneel gezien buiten het plansysteem [41]. De in de meeste gevallen
toch bescheiden demografische expertise bij de planners, beperkt de mo-
gelijkheden om zowel ten aanzien van de prognose, maar zeker ook ten
aanzien van taakstellende projecties, een rol van betekenis te spelen.
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HOOFDSTUK 3

NAAR EEN TYPOLOGIE VAN DE BEVOLKINGSVOORUITBEREKENING

3.1 Over de inhoud van dit hoofdstuk

In hoofdstuk 2 zijn mogelijkheden aangedragen die in het licht van ons
onderzoeksdoel kunnen bijdragen tot vernieuwing van het bevolkingsvoor-
uitberekeningssysteem. Het systeem zou moeten rusten op een drietal pij-
lers. Zowel ter bevordering van de voorspelkracht als ter verhoging van
de gebruikswaarde zouden open in plaats van gesloten modellen gebruikt
moeten worden, zou voor een termijn-specifieke opzet gekozen moe ten
worden en zouden de uitkomsten van verschillende vooruitberekeningsty-
pen in functie van hun beleidsrelevantie gebundeld moe ten worden.

In het onderhavige hoofdstuk beogen we tot een concretisering te ge-
raken van de geopperde ideeen in de vorm van nader omschreven vooruit-
berekeningstypen. Een en ander impliceert dat we andere aspecten van de
vooruitberekening - kenmerken dus die nog niet eerder onze aandacht
hadden, maar desalniettemin significant geacht moeten worden - op con-
sistente wijze moeten verenigen met de hoofdkenmerken waartoe we ons
tot nu toe bepaalden. Het methodisch instrument dat we hiervoor kiezen
is de typologie.

In paragraaf 3.2 geven we een korte uiteenzetting over de eigenschappen
van de typologie en de instrumentele betekenis die wij er in ons onder-
zoek aan toekennen. Vervolgens geven wij in paragraaf 3.3 in eerste in-
stantie een uiteenzetting betreffende de grote lijnen waarlangs wij onze
typologie opzetten om vervolgens tot de feitelijke uitwerking over te
gaan. Het vertrekpunt wordt gevormd door een zestal hoofddimensies die
aan de vooruitberekening te onderkennen zijn. Deze worden dan in het
licht van de probleemstelling gegroepeerd tot een tweetal combinaties. In
de paragrafen 3.4 en 3.5 worden dan deze combinaties uiteengelegd in 6,
respectievelijk 7 sub-dimensies. Clustering van corresponderende posities,
waarin deze sub-dimensies hun operationele uitdrukking vinden, leidt tot
de benoeming van de twee hoofdassen van de typologie, respectievelijk
representerend het 'modeltype' en de 'aard der vooruitberekening'. De
typologieconstructie resulteert in paragraaf 3.6 in een zestiental bevol-
kingsvooruitberekeningstypen. Hieruit selecteren we uiteindelijk 3 typen
die, in onderling verband geschakeld, de concretisering vormen van ons
onderzoeksdoel. In de navolgende Delen II en III van deze studie volgt
dan een nadere uitwerking en toepassing.

58



3.2 De typologie als methodisch instrument

Een bruikbaar instrument ter inventarisering en ordening van kennis is de
typologie: een abstract classificatieschema van verschijningsvormen van
het te bestuderen object. Een typologie ontstaat door combinatie van de
verschillende dimensies van een complexe eigenschap (Segers, 1977). Bin-
nen type-kenmerkende dimensies kunnen posities (of variaties) worden
onderscheiden: soms in de vorm van nauwkeurige schaalwaarden, soms
slechts in een conceptueel-vage, nominale dichotomie. Een goede typolo-
gie, waarin met name ook de relaties tussen de typen worden beschreven,
kan functioneren als een theoretisch model en als zodanig een rol spelen
als bouwsteen van theorievorming.

Het leidende ken-theoretische principe bij de constructie van een ty-
pologie is, wat - onder andere - Vercruysse noemt, de substructie oftewel
het tot abstracte grondslagen herleiden van een bepaald verschijnsel
(Vercruysse, 1966). In de 'International Encyclopedia of the Social Scien-
ce' (Vo1.16, pag. 177 e.v.) onderscheidt Tiryakian een codificerende
("...creates order out of the potential chaos of discrete, discontinuous, or
heterogeneous observations") en een predictieve functie ("But in so codi-
fying phenomena, it also permits the observer to seek and predict rela-
tionships between phenomena that do not seem to be connected in any
obvious way.").

Typologieen dienen zowel uitputtend (elke concrete vooruitberekening
moet in een der geconstrueerde typen onder te brengen zijn) als uitslui-
tend (maar mag ook slechts in een der typen worden gerubriceerd) te
zijn. Een niet onbelangrijk bijprodukt van het typologiseren is volgens
Tyriakian het heuristische moment ("The typology may have heuristic sig-
nificance in facilitating the discovery of new empirical entities."). Dit
heuristisch moment zal in onze opzet een rol spelen: het doel van het
onderhavige onderzoek is immers gelegen in het speuren naar nieuwe we-
gen (lees: typen) in de bevolkingsvooruitberekening. Deze moeten leiden
naar het ultieme ideaal: een verhoging van de waarde van de vooruitbe-
rekening.

De wijze van typologisering die wij voorstaan houdt het midden tussen
twee min of meer extreme vormen van typologisering, met - in navolging
van Gadourek (1976) - aan de ene zijde de constructief-typologische
werkwijze die op pure gedachtenconstructies berust [42], en met aan de
andere zijde de op empirische waarneming gebaseerde inductief -typologi-
sche werkwijze [43]. Onze typologie van de bevolkingsvooruitberekening
ontstaat uit een mengvorm van intuitief-theoretische elementen en een
classificatie van aan de praktijk ontleende verschijningsvormen.

Het typologiseren kent een aantal subjectieve beslismomenten. Deze
subjectiviteit kan schuilen in de selectie van de type-dimensies en hun
hierarchische rangschikking en in het operationaliseren van posities die
binnen de dimensies gedacht, dan wei empirisch vastgesteld kunnen worden.
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3.3 De grondstructuur van de typologie

3.3.1 Globale schets van de gevolgde werkwijze

Het vertrekpunt bij onze typologisering ligt in het identificeren van
hoofdeigenschappen van de bevolkingsvooruitberekening: een eerste aanzet
dus tot substructie.

Wij duiden deze eigenschappen in het vervolg aan met hoofd-dimensies.
Een zestal hoofd-dimensies wordt vervolgens teruggebracht tot 2 combina-
ties. Deze reductie vindt ten eerste plaats zodanig dat de combinaties nu
een reflectie vormen van onze beide onderzoeksdoelen: verhoging van
voorspelkracht en gebruikswaarde (zie paragraaf 1.2 van hoofdstuk 1).
Daarnaast - maar dat spreekt haast voor zich - is de reductie uitgevoerd
op basis van de samenhang tussen de hoofd-dimensies. Nadere substructie
binnen elke combinatie leidt tot een onderscheid van in totaal dertien
sub-dimensies: eigenschappen dus van de bevolkingsvooruitberekening in
algemene zin. Elke willekeurige vooruitberekening zou met andere woorden
te karakteriseren moeten zijn naar deze dertien kenmerken.

Om de 'score' van een vooruitberekening op een bepaalde sub-dimensie
te kunnen vaststellen ontwerpen we schalen, waaraan we schaalwaarden
- die we in het vervolg posities zullen noemen - toekennen. Typen zijn
dan in navolging van Gadourek (1976), te extraheren van de bundels der
intergecorreleerde eigenschappen. Verticale bundeling van correlerende
posities - dwarsdoorsneden dus - binnen de beide combinaties resulteert
in het benoemen van de twee assen of ingangscriteria van onze uitein-
delijke, twee-dimensionele typologie. Deze bundeling of clustering is te
beschouwen als een vorm van reductie, en als zodanig als schake I tussen
substructie en de uiteindelijke typologieconstructie (we volgen aldus de
sequentie: substructie --> reductie --> constructie).

3.3.2 De uitwerking

In de onderhavige opzet is aldus gekozen voor een meer-dimensionele ty-
pologie; dit om recht te doen aan de veelheid van significante aspecten
die aan een vooruitberekening te onderscheiden zijn.

Een eerste ordening, tevens de eerste trap van de substructie, leidt tot
een onderscheid in een zestal hoofd-dimensies, die wij als voigt benoe-
men:

a) kennis van het bevolkingssysteem
b) assumpties mbt de toekomst van het bevolkingssysteem
c) modellering van het bevolkingssysteem
d) vooruitberekeningstechnieken
e) functie in het plansysteem
f) beschikbare data
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De dimensies a) en b) zijn te beschouwen als de cognitieve elementen van
het vooruitbrekeningssysteem, c) en d) als methodische elementen en e)
en f) als contextuele elementen.

Deze hoofd-dimensies zijn globaal van karakter en vragen om nadere
specificatie in sub-dimensies. Deze kunnen operationeel worden voorge-
steld als een schaal waarbinnen verschillende posities worden onderschei-
den. De schalen kunnen van verschillend niveau zijn, varierend van inter-
val-niveau via ordinaal-niveau tot nominaal-niveau.

De zes hoofd-dimensies combineren we in het licht van de hierboven
geschetste doelstelling - op basis van inhoudelijke en functionele samen-
hang - tot twee samengestelde dimensies, zogenoemde combinaties, zodat
we uiteindelijk een twee-dimensionele typologie kunnen construeren, die
in feite op aspecten van zes dimensies is gebaseerd [44].

De eerste combinatie (I) is gevormd uit de hoofd-dimensies 'kennis van
het bevolkingssysteem', 'modellering van het bevolkingssysteem' en 'be-
schikbare data'. De tweede combinatie (II) bijgevolg door de dimensies
'assumpties met betrekking tot de toekomst van het bevolkingssysteem',
'vooruitberekeningstechnieken' en 'functie in het plansysteem'. De dimen-
sies uit de eerste combinatie hebben betrekking op de constructie van het
vooruitberekeningsmodel en als zodanig nog niet zozeer op de vooruit-
berekening zelf. In de tweede combinatie komen deze aspecten aan de
orde.

3.4 De eerste combinatie

3.4.1 Nadere substructie

De eerste combinatie bestaat uit een klassieke triptiek binnen de weten-
schapsbeoefening. Aan de drie-eenheid van data-model-kennis, hier ge-
noemd 'beschikbare data', 'modellering van het bevolkingssysteem' en
'kennis van het bevolkingssysteem', onderkennen we de volgende sub-di-
mensies en hun posities:

I) De eerste dimensie kan vragenderwijs als volgt worden geformuleerd:
'Is er in de modellering sprake van specificaiie van de relatie tussen de
te vooruitberekenen grootheid en zijn 'voorspellers'?' Met andere woor-
den: wordt er een poging gedaan een (veronderstelde) samenhang als
grondslag van de vooruitberekening te hanteren, oftewel - en dat is tege-
lijkertijd de andere uiterste positie op de schaal - beschouwt men de te
vooruitberekenen grootheid als een autonome, als 'self -contained', wiens
ontwikkeling exclusief berust op interne dynamiek? In het eerste geval
spreken we van een open model, in het tweede geval van een gesloten
model [45].
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Enige nuancering van het begrip 'open model' is geboden. In een open
model kunnen de verklarende variabelen geendogeniseerd worden (gefor-
maliseerd dan wei niet-geformaiiseerd) Of als exogenen worden behandeld.
Vanuit wetenschappelijk oogpunt is endogenisering te prefereren, daar
hiermede consistentie gewaarborgd is. Het spreekt voor zich dat de positie
die op deze schaal gekozen wordt, nauw correspondeert met de andere
dimensies in deze combinatie, 'kennis van het bevolkingssysteem' en 'be-
schikbaarheid van data'.

2) De tweede sub-dimensie ligt in de volgende vraagstelling verscholen:
'Wat is de omvattendheid van het achterliggende maatschappijbeeld?'

Deze vraag refereert aan de reikwijdte van de conceptie van het maat-
schappijbeeld waarin de te vooruitberekenen grootheid wordt ingebed.
Deze sub-dimensie is in feite een nadere gradatie van het open karakter,
dat in het bovenstaande is onderscheiden van het gesloten karakter.

Modellen kunnen meer of minder open zijn. Worden de relaties die
geexpliciteerd worden, beperkt tot een sub-systeem interne samenhang,
dan spreken we van een gefragmenteerd, partieel of incrementeel maat-
schappijbeeld. Wordt daarentegen een poging gedaan de grenzen van het
eigen sub-systeem te overschrijden en - in het uiterste geval - verbanden
tussen aile sub-systemen van een overkoepelend maatschappelijk systeem
te definieren, dan kunnen we spreken van een integraal of holistisch
maatschappijbeeld. De posities op deze schaal worden aldus gemarkeerd
door het begrippenpaar integraal versus partieel,

3) Een sub-dimensie die nauw verband houdt met de hierboven genoemden
is de wt! ze van uitdrukking der gepostuleerde verbanden tussen de te
vooruitberekenen grootheid en de predictoren. We maken in dit verband
een onderscheid tussen modellen waarin de relaties zijn geformaliseerd in
een wiskundige uitdrukking versus modellen waarin de uiteindelijke uit-
drukking der verbanden niet-geformaliseerd, maar op tentatieve basis,
doorgaans in verbale termen, plaatsvindt. Ook in deze sub-dimensie komt
de verwevenheid van de beide basisdimensies nadrukkelijk naar voren.

4) De vierde sub-dimensie vraagt naar de cognitieve grondslag van de mo-
dellering. De modelkeuze berust in beginsel - impliciet dan wel expliciet
- op noties betreffende verbanden tussen afhankelijke en onafhankelijke
variabelen. In de ideale situatie beschikken we over een, volgens de re-
gels der wetenschapsleer opgestelde, theorie van bijvoorbeeld nomolo-
gisch-deductief of statistisch-inductief karakter. In veel gevallen moet
echter genoegen worden genomen met gepostuleerde samenhangen van
minder wetenschappelijk niveau, zoals empirische generalisaties, zogenoem-
de 'judgments', op ervaring en intuitie stoelende assumpties etcetera [46].
Aan het uiteinde van deze schaal plaatsen we de situatie waarin elke cog-
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nitieve notie ontbreekt: we spreken van een 'blind' of een 'black box'-
model.

Deze ordinale schaal markeren we aldus met de posities theorie en
black box.

5) Een wezenlijk kenmerk van de bevolkingsvooruitberekening is de mate
van desaggregatie of decompositie die in het model wordt betracht. In
wezen is een bevolking te beschouwen als een aggregaat van individuen,
die naar demografische kenmerken en gedrag verschillen vertonen. Bevol-
kingsgroei wordt mede bepaald door de veranderende getalsmatige verhou-
dingen tussen aanwezige sub-populaties, die samengesteld zijn uit indivi-
duen die deze voor de bevolkingsgroei relevante kenmerken met elkaar
gemeen hebben. Desaggregatie beoogt dus het opsplitsen van de te voor-
uitberekenen bevolking in homogene sub-groepen. Ais homogeniteitscriteria
kunnen gelden demografische (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat) zowel
als niet-demografische criteria (inkomen, deelname arbeidsmarkt, attitude
ten aanzien van ouderschap etcetera). Mogelijkheden van een theoretisch
wenselijk geachte desaggregatie in homogene sub-groepen worden bepaald
en beperkt door factoren als: beschikbare data, de stand van de kennis
van het bevolkingssysteem, specifieke gebruikerswensen en de omvang der
sub-groepen.

Binnen deze sub-dimensie, waarbij we de nadruk leggen op desaggrega-
tie naar niet-demografische kenmerken, kunnen we schalen van hoog via
gemiddeld naar laag.

6) De zesde en laatste sub-dimensie geeft uitsluitsel over de disciplinaire
orientaiie van waaruit de kennis van het bevolkingssysteem gemodelleerd
wordt.

Het zal duidelijk zijn dat naarmate men meer openheid wenst te be-
trachten, de grenzen van het eigen sub-systeem overschreden zullen wor-
den: dit vraagt dan om een uitgesproken multi-disciplinaire orientatie (de-
mografie, socio-culturele wetenschappen, de economie, de beleidsweten-
schappen etcetera). Aan het andere uiteinde van het continuum positio-
neren we een mono-disciplinaire, puur wiskundig-staustische orientatie.
Tussenliggende posities zijn de analytisch-demografische orientatie en de
sociaal-demografische orientatie. Deze zullen in de praktijk vaak in com-
binatie voorkomen.

3.4.2 De clustering

Zoals eerder aangekondigd gaan we vervolgens over tot het samenstellen
van bundels of clusters van onderling correlerende posities binnen de
hierboven onderscheiden sub-dimensies, die weer geextraheerd zijn van
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drie hoofd-dimensies. Deze clusters brengen we onder een noemer, onder
de naam model-type waarmee we beschikken over de eerste as - of het
eerste ingangscriterium - van de typologie. Om een al te sterke opsplit-
sing te voorkomen komen in de navolgende Figuur 3.t combinaties van
posities voor. Middels de volgorde geven we een nadere accentuering aan.

Figuur 3.1 Extractie ingangscriteria: de eerste combinatie (1)

Sub-dimensie Posities

Cluster A Cluster B Cluster C Cluster D

Specificatie gestoten open en open,inform open, formeel
van de relatie exogeen en endogeen en endogeen

Omvattendheid geen partieel integraal partieel/
maatsch. beeld maatsch.bld integraal

Wijze van geformali- verbaal verbaal/ geformalis.
uitdrukking seerd geformatis.

Cognitieve geen cognit intultie/ intuitie 'theorie'
grondslag grondslag deeltheorie

Mate van
( niet-demogr.) laag laag/gemidd gemidd/hoog gemiddeld
desaggregatie

Disciplinaire wisk./stat. analyt.dem/ multi- soc.dem/
orientatie soc.dem disciplin. analyt.dem

Model type
'Gesloten'
tijdreeks
model

'Open'
tijdreeks
model

Scenario
model
(enge zin)

Verklarings-
model
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3.4.3 Toelichting bij de geconstrueerde typen

Geven wij vervolgens een korte karakteristiek van de typologisch gecon-
strueerde model-typen.

Bij een gesloten tijdreeksmodel denken we aan een benadering waarbij
het verloop van een demografische grootheid in het verleden - al of niet
analytisch gespecificeerd - wordt onderzocht op regelmaat of wetmatigheid
van wiskundig-statistische aard. Binnen deze categorie kan een onder-
scheid gemaakt worden in 'technisch' gezien naieve en meer geavanceerde
benaderingen. In de naieve modellen wordt in de vorm van een, meestal
eenvoudige, wiskundige uitdrukking de ontwikkeling in de demografische
grootheid gedefinieerd als functie van de tijd. In de meer geavanceerde
modellen vindt nadere uiteenlegging van de interne structuur plaats, die
van strikt endogene wiskundige aard is [47]. In zowel de nateve, als de
meer geavanceerde benadering wordt voorbijgegaan aan de vraag naar de
maatschappelijke determinanten van het ontwikkelingsproces. Juist in dit
opzicht onderscheiden zich gesloten tijdreeksmodellen van open tijdreeks-
modellen.

Wij beschouwen een tijdreeksmodel als open wanneer op niet-gefor-
maliseerde wijze het verloop van de demografische grootheid expliciet in
verband wordt gezien met een of meerdere verklarende variabelen. Hierbij
is het theoretisch blikveld doorgaans beperkt en worden de verbanden, als
gedachten-associaties, verbaal weergegeven: het accent ligt op de trendbe-
paling en ex post wordt gezocht naar een plausibele interpretatie van de
gevonden trend. Vandaar de classificatie 'exogeen'. De conventionele be-
volkingsprognoses steunen op dit concept. Uiteraard bestaan ook binnen
deze categorie de nodige gradaties.

Het derde cluster leidt, tot wat we genoemd hebben, het scenario-mo-
del (in enge zin). Gezien de babylonische confusie die rond het oorspron-
kelijke 'scenario-writing' is gegroeid, de volgende toelichting. Op de eer-
ste plaats ware het beter hier te spreken van een scenario-achtig model,
omdat er geen sprake is van bet of een scenario-model, begripsmatig
vastgelegd in een geautoriseerde definitie. Vaak wordt de term scenario
gebruikt als koepeiterm voor een breed scala van sterk uiteenlopende vor-
men van toekomstonderzoek. Doelen wij op deze connotatie, dan spreken
we in het vervolg over het 'scenario-model in brede zin' [48]. De vier
hier onderscheiden model-typen kunnen in beginsel onderdeel vormen van
een scenario-model in brede zin. Daartegenover staat dan het door ons op
deze plaats te hanteren 'scenario-achtig model in enge zin', voortaan te
noemen het scenario-model [49].

Een wezenlijk kenmerk van dit model ligt in het feit dat de te voor-
uitberekenen grootheid ligt ingekaderd in een rijk geschakeerd, integraal
en comprehensief maatschappijbeeld. De afzonderlijk vooruit te berekenen
demografische grootheden worden aidus op consistente wijze (gegarandeerd
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door endogenisering) vanuit een duidelijk omschreven visie gemodelleerd.
Dit modelleren geschiedt doorgaans, vanwege het ontbreken van de grote,
alomvattende 'grand theory' (zie paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2), verbaal-
descriptief (niet-geformaliseerd). Een dergelijk scenario-model heeft, juist
vanwege zijn grote reikwijdte, een uitgesproken functie voor het beleid.
Hiermee vergeleken is de praktische betekenis van een 'open' - en a for-
tiori van het 'gesloten' tijdreeksmodel - beperkt tot de pure, vaak zeer
wantrouwend gehanteerde voorspelling. Een scenario-model probeert bij-
voorbeeld de consequenties te 'voorspellen' van overheidsingrijpen in het
bevolkingssyteem voor het arbeidsmarktsysteem, voor het volkshuisves-
tingssysteem etcetera. Dit alles klinkt zeer aanlokkelijk: laat echter dui-
delijk zijn dat, zoals gezegd, de kwaliteit van het scenario-model (en
daarmee de gebruikswaarde) sterk afhangt van de geldigheid van haar
cognitieve grondslagen. Ten aanzien van dit laatste is bescheidenheid ge-
past. Het scenario-model, zoals wij dat hier omschreven hebben is te be-
schouwen als compromis tussen het streven naar een hogere beleidsrele-
van tie (reikwijdte, integraal beeld) en het streven naar een hoog weten-
schappelijk gehalte (geldigheid van cognitieve grondslagen) van de voor-
uitberekening.

Het vierde model-type, het verklaringsmodel is eveneens te beschouwen
als een compromis van beide bovengenoemde, competitieve, doelstellingen.
Hier echter domineren de wetenschappelijke aspiraties boven de bruik-
baarheidspretenties. Vooruitberekeningen die vertrekken vanuit een ver-
klaringsmodel steunen in feite op de zogeheten structuur-identiteit these,
waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat de ken-theoretische structuur
van voorspellen identiek is aan die van verklaren [50]. Het verklaringsmo-
del is een bij uitstek open model, waarin de predictoren op formele wijze
worden geendogeniseerd en waarbij de cognitieve grondslag berust op een
geldige theorie of een acceptabel substituut. Dit laatstgenoemde aspect
veroorzaakt ook meteen de beperkte ontwikkelingskansen van dit model-
type. Onze kennis van het bevolkingssysteem, neergelegd in theorieen,
vertoont (nog) serieuze lacunes en gebreken. Desalniettemin is er ons
inziens geen reden om de pogingen om verklaringsmodellen op te stellen
- die onder nader aan te geven condities kunnen fungeren als bruikbaar
uitgangspunt van een bevolkingsvooruitberekening - te staken.

Komen we tot een resume. Integratie van drie der zes onderscheiden
hoofd-dimensies in de zogenoemde eerste combinatie, en de hieruit via
substructie afgeleide sub-dimensies, leidden uiteindelijk tot het onder-
scheid in vier clusters die onder de noemer van model-typen gaan funge-
ren als ingangscriterium - als as - voor de typologie.
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Als een van de belangrijke functies van de typologie stond voor ogen
het verkennen van wegen die leiden tot een hogere voorspelkwaliteit en
een hogere gebruikswaarde van de bevolkingsvooruitberekening. In pit
licht bezien vertonen de vier typen, van links naar rechts (zie Figuur 3.1)
als het ware een stijgende graad van wetenschappelijk idealisme. Het ul-
tie me ideaal van de prognostic us immers is het beschikken over een we-
tenschappelijk verklaringsmodel als grondslag van zijn bevolkingsvooruit-
berekening. Ten aanzien van de gepretendeerde gebruikswaarde geldt een
andere rangorde. In dit opzicht scoort het scenario-model zonder meer
het hoogst. Wanneer echter de model-typen worden beschouwd naar het
realiteitsgehalte van hun pre ten ties - op dit moment wel te verstaan -
zouden we wellicht tot nog een andere rangschikking geraken.

3.5 De tweede combinatie

3.5.1 Nadere substructie

Gaan we nu over tot combinatie II die gevormd wordt uit de hoofd-di-
mensies: 'assumpties met betrekking tot de toekomst van het bevolkings-
systeem', 'vooruitberekeningstechnieken' en 'functie in het plansysteem'.

Lag bij de eerste combinatie de nadruk op de wetenschappelijke aspec-
ten van modelvorming, in de onderhavige combinatie bestaat de grootste
gemene deler uit de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de toekomst
vanuit een door de praktijk van planning en beleid geformuleerde vraag-
stelling. De navolgende sub-dimensies worden in dit verband onderschei-
den.

I) Ten eerste wordt de vraag gesteld naar het doel van de vooruitbereke-
ning. Het antwoord hierop wordt gegeven vanuit het plansysteem, in het
kader waarvan de behoefte aan informatie omtrent de toekomstige bevol-
king wordt kenbaar gemaakt. Het opstellen van een bevolkingsvooruitbere-
kening is immers - zoals wij eerder stelden - geen doel op zich, maar
moet gezien worden in functie van een nader bepaalde context [51].

Het doel van de vooruitberekening kan zijn het voorspellen van het
toekomstig bevolkingsverloop (wat zal er gebeuren?), het verkennen van
mogelijke ontwikkelingen - met name wanneer het verloop op langere ter-
mijn onderwerp van studie is (wat kan er gebeuren?) -, of het uitzetten
van een bevolkingstrace zodanig dat hiermee aan de realisatie van maat-
schappelijke doelen wordt bijgedragen (wat behoort er te gebeuren?).
Tenslotte - en hiermee verlaten we het dome in van planning en beleid -
kan het doel bestaan in het, mid deIs wetenschappelijke exercities, verga-
ren van kennis omtrent het gedrag van het bevolkingssysteem in een
louter experimentele context.
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2) De tweede sub-dimensie die onderscheiden dient te worden is de basis-
propositie ten aanzien van de toekomst.

Vertrekt men vanuit de continuiteitsgedachte, met dien verstande dat
men de toekomst beschouwt als rechtstreeks liggende in het verlengde van
het verleden (waarmee dus sprake is van van een zekere gedetermineerd-
heid van de toekomst), dan zal men bijgevolg het toekomstig bevolkings-
verloop in niet geringe mate voorspelbaar achten. Neemt men echter de
positie in dat de toekomst open is, en dat demografische processen ma-
nipuleerbaar zijn, dan staat de maakbaarheidsgedachte voorop. De schaal
die deze sub-dimensie vertegenwoordigt wordt aldus gemarkeerd door het
begrippenpaar, de toekomst is 'voorspelbaar' versus 'maakbaar' [52].

3) Een sub-dimensie die een nauwe samenhang vertoont met de vooraf-
gaande is het ideologisch uitg angspunt dat in het plansysteem, waarin de
vooruitberekening contextueel is ingekaderd, impliciet danwel expliciet,
wordt ingenomen. Het begrip ideologisch is hier in brede zin bedoeld. Op
de betreffende schaal kan onderscheid gemaakt worden tussen, aan de ene
zijde een expliciet waardevri j uitgangspunt en aan de andere zijde een
expliciet normatief uitgangspunt. De (vermeende) waardevrijheid zal met
name beleden worden in een door ambtelijke instanties uitgevoerde voor-
uitberekening. Van een meer ideologisch-normatief standpunt zal sprake
zijn wanneer planning geschiedt vanuit een politiek geengageerde context.

4) Het presenteren van alternatieven is, in algemene zin gesproken, een
uitdrukking van onzekerheid betreffende de trefkans van de vooruitbere-
kening [53]. In correspondentie met de posities die ten aanzien van de
sub-dimensies hierboven zijn onderscheiden, brengen wij met betrekking
tot de aard der alternatieven de volgende nuances aan. Alternatieven kun-
nen op de eerste plaats worden voorgesteld als graduele variant van een
'voorspelde' trendlijn. In deze zin bedoeld zullen alternatieven als onze-
kerheidsvarianten fungeren. Alternatieven zijn aldus variaties binnen een
en dezelfde structuur: er worden geen structuurbreuken verondersteld
noch totaal nieuwe toekomstbeelden geconcipieerd. Continuiteit is het
leidende beginsel.

Aan de andere zijde van het continuum bestaan de alternatieven uit
structureel verschillende, inhoudelijk normatief bepaalde, toekomstbeelden.

5) Middels de volgende sub-dimensie wordt de grondslag der vooruitbe-
rekeningstechniek aan de orde gesteld. Hiermee richten we ons niet zo-
zeer op de grote verscheidenheid in vooruitberekeningstechnieken op zich,
maar eerder op het verschil in basisfilosofie waarnaar ze terug te brengen
zijn. In dit opzicht maken we een onderscheid in een extrapolerende
grondslag en een interpolerende grondslag. Dit begrippenpaar correleert in
hoge mate met het begrippenpaar 'voorspelbaar' versus 'maakbaar', dat we
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als markerende posities onder de sub-dimensie 'basispropositie ten aanzien
van de toekomst' introduceerden.

Bij extrapolatie spelen trendmatige ontwikkelingen in het verleden een
prominente rol. Dit in tegenstelling tot interpolatie, waar het verleden als
het ware genegeerd wordt, en de vooruitberekening in feite een trace (of
een stelsel van traces) is, dat het heden verbindt met een a priori (nor-
matief) bepaald punt op een nader aangegeven tijdstip in de toekomst.

6) Demografische tijdreeksen kunnen voorgesteld worden als de numerieke
resultanten van simultaan optredende structurele en conjuncturele veran-
deringseffecten, die elkaar soms versterken en soms een afzwakkende
werking hebben. Een oordeel over het domineren van het ene effect bo-
yen het andere vormt een belangrijk beslissingsmoment bij de keuze tus-
sen een longitudinaal danwel transversaal analyse-perspectief. In het alge-
meen genomen Iigt aan conjuncturele veranderingen geen, of slechts een
bescheiden, intrinsieke wetmatigheid ten grondslag. Dit in tegenstelling
tot trendmatige, structurele veranderiogen, voorzover we uiteraard afzien
van trendbreuken. Dit maakt het 'voorspellen' van conjuncturele effecten,
die zich in feite voortdurend manifesteren, tot een moeilijke opgave. Dit
geldt a fortiori voor de wat langere vooruitberekeningstermijn [54].

7) De laatste sub-dimensie die hier naar voren gebracht wordt is de voor-
uitberekeningstermiin [55].

De lengte van de vooruitberekeningstermijn wordt doorgaans vanuit het
plansysteem gedicteerd. De conventionele termijnindeling in korte-, mid-
denlange- en lange termijn is in wezen sterk generaliserend, temeer wan-
neer in concrete tijdsduren wordt gesproken. De termijnindeling wordt
immers ten nauwste geassocieerd met de voorspelkracht van de vooruitbe-
rekening: "korte termijn vooruitberekeningen zijn betrouwbaarder dan
lange termijn vooruitberekeningen". Ter nuancering dient hierbij aangete-
kend te worden dat elke demografische grootheid zijn eigen specifieke
tijdsschaal (time-scale) heeft. Zo kan een vooruitberekening van de zuige-
lingensterfte over een periode van, stel, 10 jaar een significant hogere
voorspelkracht blijken te bezitten dan een vooruitberekening van het aan-
tal echtscheidingen over een periode van slechts 1 jaar. Ondanks de zin-
volheid van nuance ring in deze, kunnen we nauwelijks heen om een gene-
raliserende termijnspecificatie. In het vervolg van deze studie hanteren
wij in dit verband een tweedeling: we spreken van korte termijn vooruit-
berekeningen enerzijds en langere termijn vooruitberekeningen anderzijds.
De langere termijn vooruitberekening behelst dan zowel de middenlange
als lange termijn vooruitberekening.
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3.5.2 De clustering

Analoog aan de opzet die gevolgd werd in de voorafgaande paragraaf,
gaan we nu over tot 'verticale' clustering van de correlerende posities die
binnen de 7 sub-dimensies van combinatie II zijn onderscheiden.

De clusters brengen we samen onder de noemer: de aard der vooruit-
berekening. Hiermee hebben we de twee assen, of ingangscriteria, van
onze typologie bepaald.

In Figuur 3.2 een overzicht van de sub-dimensies, de schaalposities en de
hieruit intultief en logisch afgeleide clusters.

3.5.3 Toelichting bij de geconstrueerde typen

Evenals bij de eerste combinatie geraken we tot een viertal clusters: zi]
geven op kernachtige wijze het doel-karakter van de vooruitberekening
weer.

Op de eerste plaats kan een vooruitberekening predictief of voorspel-
lend van aard zijn. Binnen het plansysteem wordt aan de demograaf de
vraag gesteld naar het meest waarschijnlijk te achten toekomstig bevol-
kingsverloop, of naar de vermoedelijke omvang en samenstelling van de
be vol king op tijdstip t. Een vooruitberekening die zich richt op de beant-
woording van zulke vragen noemen we een prognose: een samenstelling
van pro gnosis, letterlijk betekenend 'vooruit weten' of 'vooruit kennen'
[56]. Dezeprognose zal - gegeven haar basispropositie ten aanzien van de
toekomst en haar ideologisch uitgangspunt - doorgaans het karakter heb-
ben van een verrassingsvrije, behoudende vooruitberekening, gebaseerd op
trends uit het verleden. Indien de opsteller beschikt over voldoende reali-
teitszin zal hij zijn voorspellende pretenties beperken tot een relatief
korte termijn. De lengte kan dan nog afhangen van de mate van stabili-
teit die hij middels feitelijke of virtue Ie translatie heeft geconstateerd in
het recente verloop van conjuncturele en structurele determinanten van
de betreffende demografische grootheid.

Minder pretentieus dan de prognose is de exploratieve vooruitbereke-
ning. Het is een door de ervaring gelogenstrafte pretentie om in dit ver-
band te spreken van een lange termijn voorspelling. De exploratieve voor-
uitberekening heeft dan ook geen voorspellende maar een verkennende
opdracht te vervullen. Onzekerheid omtrent de toekomst staat hierbij cen-
traal. Vaak is men erop uit de grenzen van mogelijke ontwikkelingen af
te tasten. Ais resultaat kunnen neutraal geconcipieerde, structureel ver-
schillende toekomstbeelden worden voorgesteld. Ontwikkelingen in het
verleden spelen hierbij een rol. Vandaar het voornamelijk extrapolerende
karakter van de vooruitberekening.
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Figuur 3.2 Extractie ingangscriteria: de tweede combinatie (II)

Sub-dimensie Posi!ies
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tav toekomst baar maar

verkenbaar
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Grondslag der extra- extra- inter- inter-
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Aard der voor- predictief exploratief normatief experimenteel
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Vanwege de nadruk die ligt op structurele systeemelementen - deze ac-
centuering is weer ingegeven door de vooruitberekeningstermijn - zal het
model in beginsel longitudinaal worden opgezet, om hiermee de logica van
de systeemdynamiek te volgen. Het zal echter vaak voorkomen dat vanaf
een zeker moment in de toekomst relatieve stabiliteit wordt verondersteld.
In dit geval kan evenzeer voor een transversaal perspectief worden geko-
zen.

Het derde cluster leidt tot wat we genoemd hebben, de normatieve
vooruitberekening, Dit type vooruitberekening zal worden uitgevoerd in
een beleidscontext waarin - op basis van een in eerste instantie uitge-
voerde en op consequenties bestudeerde prognose - wordt aangenomen dat
het bevolkingsverloop in positieve danwei negatieve zin bijdraagt aan de
realisatie van een bepaalde doe Istelling van hogere orde (verhoging van
het algemene welzijn, volledige werkgelegenheid etcetera) [57]. Het type
is aldus uitgesproken normatief. De demograaf wordt in dit verband ge-
vraagd een (of meerdere) demografisch(e) tracers) uit te zetten, resulte-
rend in de als wenselijk beschouwde demografische constellatie. De grond-
slag van de vooruitberekeningstechniek is dus duidelijk interpolerend.
Achter deze benadering schuilt de maakbaarheidsgedachte, het geloof in
de mogelijkheid om demografische processen te manipuleren. Dit impliceert
echter niet automatisch een onbegrensd geloof in de mogelijkheid tot be-
invloeding.

In cluster IV tenslotte vindt een groepering van posities plaats die
leidt tot het benoemen van de experimentele vooruitberekening: De ver-
wijzing 'vooruit' heeft hier, in tegenstelling tot de connota tie in de drie
voorafgaande clusters, geen concrete historische betekenis; de tijd ver-
vult, met andere woorden, een historisch neutrale functie. De voornaamste
reden dat we dit type hier opnemen moet gezocht worden in het feit dat
dit specimen een logisch produkt is van onze typologische aanpak.

Nadat wij uit combinatie II de vier hierboven omschreven typen hebben
geextraheerd, willen we in het kort nagaan inhoeverre hiermee een lei-
draad gevonden is die de weg kan wijzen naar de realisering van een ho-
gere gebruikswaarde: een der twee aspecten die wij bepalend achtten voor
de waarde van de vooruitberekening. Laten we, om eerder aangegeven
redenen, het vierde type - de experimentele vooruitberekening - buiten
beschouwing, dan kunnen we de eerste drie typen op de volgende wijze in
onderling verband zien.

Bevolkingsvooruitberekeningen zijn geen doeI op zich, maar ontlenen
hun betekenis aan de functie van informatiedragers binnen plansystemeo.
Deze plansystemen evolueren voortdurend en vragen daarmee om aanpas-
sing van de bevolkingsvooruitberekeniog. Dit vereist een alerte houding
van demografen, vooral in die maatschappelijke plansectoreo waar zij zelf
niet daadwerkelijk werkzaam zijn,
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Elk der hierboven onderscheiden typen geeft een antwoord op een
specifieke vraag. Een predictieve vooruitberekening of prognose preten-
deert een voorspelling te geven van het meest waarschijnlijk te achten
bevolkingsverloop. Wij zijn van mening dat deze pretentie alleen reeel is
voor de kortere termijn. In dit licht bezien hebben deze voorspellingen
voor de praktijk van planning en beleid een beperkte betekenis. Slechts
wanneer een beleid in beginsel 'population-responding' beoogt te zijn
biedt een bevolkingsprognose voldoende informatie. Aangezien ombuigingen
van demografische trends, waar het ingrijpen in wezenlijke elementen van
het normen- en waardenpatroon betreft, een lange incubatietijd plegen te
hebben, zal een zogenaamd 'population-influencing'-beleid haast per defi-
nitie een langere termijn karakter dragen. Bijgevolg vraagt een dergelijke
beleidsorientatie in eerste instantie om een exploratieve vooruitbereke-
ning, om een verkenning van mogelijke bevolkingstraces. Beleidsvoerenden
zullen zich vervolgens afvragen of een of meerdere traces een bedreiging
kunnen vormen van algemeen maatschappelijke doelstellingen. Mocht op
basis van een zogenaamde consequentie-analyse blijken dat zulks inder-
daad het geval zou kunnen zijn, dan dient een normatieve, of doelstelling
toetsende, vooruitberekening opgesteld te worden die een optimale weg
naar de realisering van hoofddoelstellingen van het overheidsbeleid uitzet.

Concluderen we uit het hierboven geopperde, dat de conventionele bevol-
kingsprognose een beperkt maatschappelijk nut heeft en dat dit onder
andere terug te voeren is op haar (begrijpelijke) geringe voorspelkracht.
Beide andere typen van de vooruitberekening, die tot nu toe op een rela-
tief geringe belangstelling van de demografie kunnen bogen, zullen naar
onze ideeen, vanuit het oogpunt van de ontwikkeling in het denken over
nieuwe inhouden van planning en beleid, zeer zeker in betekenis toenemen
[58]. Een orientatie in deze vanuit de bevolkingsvooruitberekening achten
wij derhalve zeer gewenst.

Een duidelijke verbetering lijkt ons de situatie die geent is op het
eerder door ons geintroduceerde beginsel van 'gebundelde differentiatie',
waarin integratie plaatsvindt van de drie onderscheiden typen - vanuit
een coherente visie - binnen een institutioneel kader waar de praktijk en
de wetenschappen elkaar ontmoeten en stimuleren.

3.6 De resulterende typologie

Door de twee assen die in de vorige paragrafen zijn afgeleid te kruisen,
ontstaat de typologie van de bevolkingsvooruitberekening. Deze is in Fi-
guur 3.3 afgebeeld.
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Figuur 3.3 Typologie van de bevolkingsvooruitberekening
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Hieruit maken we op dat onze meer-dimensionele typologie op logische
gronden 16 bevolkingsvooruitberekeningstypen produceert. De 4 typen die
de onderste rij vormen, vallen - in het licht van de probleemstelling -
buiten ons aandachtsveld. Gezien het feit dat we in het voorafgaande uit-
voerig hebben stilgestaan bij de elementen (en hun onderlinge relatie) van
de typologie achten we het overbodig de resulterende typen in extenso de
revue te laten passeren [59].
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Dit is niet de eerste poging om een typologie van de bevolkingsvoor-
uitberekening op te stellen. In de literatuur treffen we op verscheidene
plaatsen andere voorbeelden aan (Keyfitz, 1984; Brass, 1974; Baxter and
Williams, 1978; Ter Heide, 1973). In de meeste gevallen betreft het een-
dimensionele, of niet nader geexpliciteerde meer-dimensionele, classifica-
ties.

In hoofdstuk 1 hebben we uiteengezet dat ons streven was gericht op het
zoeken naar nieuwe wegen in de bevolkingsvooruitberekening, teneinde
zowel voorspelkracht als gebruikswaarde te verhogen. Een hiertoe te ont-
werpen vooruitberekeningssysteem zou moeten steunen op 3 pijlers (open
modellen, termijn specifieke methode en gebundelde differentiatie). In
hoofdstuk 2 zijn gedachten hieromtrent nader uitgewerkt en zijn aanzet-
ten gegeven tot een te volgen onderzoeksstrategie. De constructie van
een typologie, die in beginsel steunt op 13 dimensies (of aspecten van de
vooruitberekening), had tot doe 1 nader vorm te geven aan het te ontwik-
kelen systeem. Met name lag de opdracht in het verenigen van onze 3
uitgangspunten met andere aspecten van de vooruitberekening tot een
consistent geheel van onderling samenhangende typen.

De vraag luidt nu welke typen uit de typologie tegemoetkomen aan
onze onderzoeksdoelstelling. Op de eerste plaats - zo hebben we, ons ba-
serend op de vereisten van strategische planning, betoogd - dienen we te
zoeken naar een bundeling van verschillende typen die telkens het toe-
komstige bevolkingsverloop vanuit een verschillend perspectief bezien. Dit
houdt in dat we naast een predictieve (I) ook exploratieve (II) en norma-
tieve (III) vooruitberekeningen in het systeem opnemen. Wanneer we ons
daarnaast enkel zouden laten leiden door wetenschappelijk idealisme dan
zou een combinatie van de eerste 3 typen van de laatste kolom de basis-
structuur van dit bevolkingsvooruitberekeningssysteem moeten vormen.
Naar onze overtuiging kunnen bevolkingsprognoses opgesteld worden die
gebaseerd zijn op verklaringsmodellen. In het algemeen gesproken zal de
voorspelkracht beperkt zijn tot de korte termijn. Voor de langere termijn
zullen de predictieve pretenties echter teruggeschroefd dienen te worden
en zal orientatie plaats dienen te vinden in de richting van 'scenario' mo-
dellen, die een exploratief dan weI normatief karakter kunnen dragen.

Aldus zi jn wij van mening dat het nastrevenswaard is. binnen een na-
der te bepalen verband, een combinatie van vooruitberekeningen op te
zetten bestaande uit de typen binnen het omlijnde gedeelte van Figuur
3.3 In Deel II van onze studie gaan wij over tot de feitelijke constructie
van een specifiek open, korte termijn prognosemodel (type ID), terwijl wij
ODS in Deel m zullen buigen over de nadere ontwikkeling van de typen
IIC en me.

Wanneer we de beschrijving van de historische ontwikkeling in de be-
volkingsvooruitberekening in Nederland - zoals we die in paragraaf 1.6
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van hoofdstuk I hebben gepresenteerd - voor de geest halen, dan kan
gesteld worden dat er zich in termen van de geconstrueerde typen, een
evolutie heeft voltrokken van IA en IIA naar IB en lIB. WeI tekenen we
hierbij aan dat de opstellers van deze vooruitberekeningen niet op expli-
ciete wijze het verschil tussen het predictieve (I) en exploratieve (II)
karakter kenbaar gemaakt hebben door (zoals wij dat voorstaan) termijn-
specifieke methoden te hanteren. In hetzelfde historische overzicht (para-
graaf 1.6.3) werd gewag gemaakt van projecties die in het kader van de
activiteiten van de Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk zijn uitgevoerd
(tijdpaden naar een stationaire bevolking). Deze zijn binnen onze typolo-
gie te rangschikken onder type IlIA.
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DEEL II

KORTE TERMIJN PROGNOSE:

VAN VERKLARING TOT VOORSPELLING





HOOFDSTUK 4

GRONDSLAGEN VOOR EEN KORTE TERMIJN PROGNOSEMODEL

4.1 Inleiding

In de inleiding tot deze studie werd reeds in het kort ingegaan op de
totstandkoming van het hier voorliggende Deel II. Het is - voor een goed
beg rip - wellicht nuttig enkele punten hieruit te memoreren.

Het oorspronkelijke project is door twee onderzoekers uitgevoerd (door
Jan Nelissen en schrijver dezes, Ad Vossen). In een aantal publicaties
(het eindrapport, diverse tijdschriftartikelen, een bijdrage aan een bundel
en een congres-paper) werd eerder reeds verslag gedaan van het onder-
zoek, dat als titel droeg "Splitsing van het rekenschema voor de bevol-
kingsprognose in een korte en lange termijn model" [60].

In het onderhavige hoofdstuk 4, en in de navolgende hoofdstukken 5
en 6, wordt een selectie gepresenteerd van het onderzoeksmateriaal. Deze
selectie heeft enerzijds een thematisch karakter. We beperken ons hier
- kortheidshalve - tot dat dee I van het onderzoek dat betrekking heeft op
de ontwikkeling van een specifiek korte termijn model voor de vrucht-
baarheid. Daarnaast heeft een andere vorm van selectie plaatsgevonden.
Bij de uitvoering van het onderzoek namelijk, was sprake van een zekere
taakverdeling. Nelissen zou - grofweg gezegd - de 'technische' kanten van
het onderzoek voor zijn rekening nemen. Vossen - die eerder de pro-
bleemstelling ontwikkelde en de onderzoeksopzet uitwerkte - zou zich
bezighouden met de meer inhoudelijk, demografische aspecten van het
onderzoek. Met het verloop van het onderzoek vervaagde deze scheidslijn
echter meer en meer. Niettemin is via selectie gepoogd zoveel mogelijk
die delen van het onderzoek buiten deze verslaggeving te laten die na-
drukkelijk op het conto van Nelissen geschreven kunnen worden. Waar
nodig wordt naar de orginele verslagen verwezen.

In Deel I van deze studie zijn uitgangspunten ontwikkeld die de pijlers
zouden moeten vormen van een nieuw bevolkingsvooruitberekeningssys-
teem. Dit systeem zou moeten bestaan uit verschillende, op eikaar afge-
stemde, termijn-specifieke vooruitberekeningsmodellen. Deze modellen zou-
den dan gekenmerkt moe ten worden door een - wat we genoemd hebben
- 'open' karakter, waarmee bedoeld werd dat, voorzover mogelijk, gezocht
moest worden naar inhoudelijke verklaringsgronden, die op expliciete
wijze in het vooruitberekeningsmodel een - althans voor het korte termijn
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model - geformaliseerde plaats moesten krijgen (zie paragraaf 2.3 van
hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 werd dan als sluitstuk van de inleidende
beschouwingen een typologie van de bevolkingsvooruitberekening gecon-
strueerd waarin de eigenschappen van de verschillende typen op systema-
tische wijze werden geanalyseerd.

Ten aanzien van het specifieke korte termijn model werd geponeerd
dat er termen aanwezig waren om te veronderstellen dat de vooruitbere-
kening gebaseerd zou kunnen worden op beschikbare theoretische noties
betreffende de verbanden tussen de te voorspellen demografische variabele
en een stelsel van predictoren of onafhankelijke variabelen. Dit uitgangs-
punt wordt in het voorliggende hoofdstuk 4 verder uitgewerkt in een
drietal proposities. Nadat in paragraaf 4.2.4 de tussenbalans is opgemaakt,
beschrijven we in paragraaf 4.2.5 een eerste aanzet tot formalisering van
de specif'ieke korte termijn benadering.

In hoofdstuk 5 wordt dan de basisstructuur van het model verder uit-
gewerkt en worden er vervolgens prognoses van de vruchtbaarheid voor
de (toenmaals) komende jaren opgesteld. Op voorhand zij nu reeds gezegd
dat de pretentie hierbij beperkt was. Meer dan het doen van concrete
voorspellingen, was het de bedoeling de werking van het model - onder
weliswaar zo realistisch mogelijke condities - alszodanig te beproeven. In
hoofdstuk 6 - we schrijven dan inmiddels 1986 - evalueren we de resulta-
ten van de provisorische prognoses en maken we een eindbalans op,

Het feit dat we zeer nadrukkelijk streven naar de constructie van een op
expliciete verklaring berustend open prognosemodel voor de korte termijn,
wil niet zeggen dat we alternatieve benaderingen die zich op dit terrein
als opties voordoen, bij voorbaat diskwalificeren. In grote lijnen kan ge-
steld worden dat een korte termijn prognose gebaseerd kan worden op
een der drie navolgende methoden:

a) de door ons nader te beproeven verklarende methode, berustende op
het motto 'savoir pour prevoir' ,

b) de veeI gebruikte extrapolerende methode, waarbij optimaal gebruik
gemaakt wordt van statistische wetmatigheden die in tijdreeksen
besloten kan Iiggen,

c) de anticiperende methode die, in vruchtbaarheidsenquetes verza-
melde reproduktieve intenties, na correctie, tot prognoses transfor-
meert.

Dit deel van onze studie is er op gericht de potentie van de verklarende
methode te beproeven. Dit in het besef dat de overige twee methoden hun
eigen merites hebben, en er uiteindelijk naar gestreefd dient te worden de
sterke kanten van de afzonderlijke benaderingen optimaal te benutten.

80



4.2 Theoretische en methodische uitgangspunten

De keuze voor een prognosemodel behelst, hoewel vaak onbewust en onbe-
doeld, op zich zelf reeds prognostische elementen: een impliciete propo-
sitie over de toekomstige structuur van het bevolkingssysteem ligt, met
andere woorden, in de modelkeuze besloten. Kiest men, bijvoorbeeld, voor
een model waarin de demografische processen longitudinaal worden voor-
gesteld, dan impliceert dit in wezen de verwachting dat de veranderingen
in het bevolkingssysteem op een dominante manier cohortegewijze zullen
verlopen; of anders gezegd dat cohorten min of meer homogene sub-popu-
laties vormen die door hun historische bepaaldheid op specifieke wijze op
temporele, doorgaans exogene stimuli reageren. Dit nu verwijst - en we-
derom vaak onbedoeld - naar een opvatting over de aard en oorsprong
der veranderingsdeterminanten. Kiest men - om een ander voorbeeld te
geven - in de sfeer van de modelparameters voor een duurspecifieke be-
paling van huwelijksvruchtbaarheidscoefficienten dan duidt dit op de ver-
wachting dat duur als variabele in de toekomst sterker zal discrimineren
dan, bijvoorbeeld, leeftijd.

Keren we, na deze korte en meer algemene adstructie van de samen-
hang tussen prognosemodel en theorie, terug naar onze eigenlijke pro-
bleemstelling. Ais vertrekpunt voor het te construeren model fungeert de
vraag in hoeverre een beperkte prognosetermijn van 3 a 5 jaar, conse-
quenties heeft voor de structuur van het prognosemodel. Onderzoek hier-
naar binnen de demografie is schaars en Ievert weinig direct bruikbare
aanknopingspunten. Ook in de praktijk van het toekomstonderzoek in
meer brede zin worden - met uitzondering wellicht van de economie -
nauwelijks termijn-specifieke benaderingen aangetroffen waarin meer fun-
damenteel en uitvoerig wordt stil gestaan bij de vraag naar het wezen
van de relatie tussen termijn en model (Ascher, 1978).

Bourgeois-Pichat is binnen de demografie een der weinigen die zich in
deze expliciet uitlaat. Hij karakteriseert de korte termijn prognose als
volgt; "Short-term population projections can generally be calculated by
assuming that the demographic behavior, in its broad sense, of the popu-
lation will remain constant, or at the most by making mechanical extra-
polation of recent trends" (pag. liS). Verderop, in dezelfde tekst vervolgt
hij dan met "Demographic phenomena are slowmoving; in the short term
there are not likely to be any great changes in fertility, mortality, migra-
tion, economic activity, etc. if we assume that present conditions and
current trends will continue over a few years in the future" ( Bourgeois-
Pichat, 1981, pag. 115). Bourgeois-Pichat manifesteert zich hiermee onmis-
kenbaar als adept van de extrapolerende methode.

In deze paragraaf ontwikkelen we een drietal proposities (respectievelijk
in paragraaf 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3) die, in hun onderlinge samenhang bezien,
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als theoretische grondslag zullen dienen voor het op te stellen korte ter-
mijn model. De eerste twee proposities hebben een algemeen, nomologisch
karakter. De derde propositie betreft een beschrijving van de (toekom-
stige) antecedentsvoorwaarden. De feitelijke prognose is dan logisch af te
leiden uit een combinatie van de drie proposities [61]. Als uitgangspunt
voor de discussie over de theoretische fundamenten van het te constru-
eren korte termijn model proberen we enkele wezenlijke kenmerken van
het bevolkingssysteem te schetsen en gaan we in het kort in op de pro-
blemen die zich voordoen wanneer we dat systeem in model gaan brengen.
Meer in het bijzonder zoeken we in eerste instantie naar een antwoord
op de volgende twee vragen:

1) modelleren we het bevolkingssysteem, ten behoeve van de korte
termijn prognose, longitudinaal danwel transversaal'l

2) definieren we de dynamiek van het bevolkingssysteem in een geslo-
ten, danwei open model?

4.2.1 Longitudinaal versus transversaal

Veranderingen in het bevolkingssysteem zelf kunnen op analytisch niveau
op twee wijzen worden doorgelicht: transversaal en longitudinaal. Binnen
de methodologie van de demografische analyse heeft het hiertoe leidende
keuzeprobleem steeds ruime aandacht gekregen. Hadden historisch gezien
aanvankelijk aIle analyses een transversaal karakter, langzamerhand ge-
raakte men tot de overtuiging dat longitudinale analyses superieur waren
in het adequaat voorstellen van demografische veranderingsprocessen, met
name rond gezins- en relatievorming (zie onder andere Keilman, 1982). In
de loop van de tijd - zo menen wij - heeft de voorkeur voor een longitu-
dinale benadering een (te) absoluut karakter aangenomen, waarbij te
weinig in het oog wordt gehouden dat de keuze die in deze gemaakt dient
te worden, in feite bepaald behoort te worden op basis van inzichten in
de aard van de plaatsvindende demografische veranderingsprocessen. Men
dient, met andere woorden, de keuze binnen een concreet historisch
perspectief te plaatsen.

Laten we in dit verband een ogenblik stilstaan bij verschillende typen
van veranderingen die zich in het bevolkingssysteem kunnen voordoen.
Allereerst dienen we - impliciet hiermee naar de achterliggende oorzaken
verwijzend - een onderscheid te maken in zogenaamde structurele en con-
juncturele veranderingen. Dit verschil kunnen we betrekken op het uitein-
delijke effect van exogene stimuli op de toestand van het bevolkingssys-
teem of een te onderscheiden sub-systeem (vruchtbaarheid, relatievorming,
etcetera). Wij noemen een verandering structureel wanneer een wijziging
in de relatie tussen het systeem en haar omgeving de structuur van het
systeem duurzaam doet veranderen. Wij noemen daarentegen een verande-
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ring conjunctureel wanneer de zich wijzigende relatiestructuur slechts een
tijdelijke balansverstoring binnen het systeem veroorzaakt, die doorgaans
door evenwichtsherstel gevolgd wordt.

Wanneer we de ontwikkeling van de demografische processen als tijd-
series uitzetten, en hiermee de aandacht verleggen van de oorzaak naar
de vorm van de verandering, dan kunnen we sterk uiteenlopende ontwik-
kelingspatronen waarnemen. In bepaalde gevaUen zien we een duidelijk
trendmatig ontwikkelingspatroon: een ononderbroken, in eenzelfde richting
evoluerende, duurzame en gelijkmatige verandering in processen, zoals we
die bijvoorbeeld kunnen waarnemen wanneer we de demografische transitie
bestuderen. Trends kunnen echter, zoals uit de historie blijkt, breekpun-
ten of omslagen te zien geven (de vruchtbaarheidsontwikkeling na 1965),
incidentele onderbrekingen kennen (tijdens oorlogen) of een eenmalige
versnelling ondergaan (de echtscheiding na de wijziging in het Burgerlijk
Wetboek van 1971). Weer andere veranderingspatronen zijn, naar hun
trend patroon gezien, cyclisch van aard (het fenomeen van ergodisch be-
paalde geboortegolven). In de meeste veranderingspatronen echter zit,
althans bij een eerste inspectie, geen direct identificeerbare stuctuur en
vertonen de parameterwaarden een min of meer aleatoir karakter. Hieruit
wordt niet zelden de voorbarige conclusie getrokken dat we met toeval-
ligheden van statistische aard te maken hebben, die in principe niet ver-
klaarbaar zouden zijn.

In de praktijk van de bevolkingsprognostiek steunt de modellenbouw goed-
deels op het principe van regelmaat in demografische basisreeksen
(Godefroy, 1960). Men legt de dynamiek van het bevolkingssysteem uiteen
in demografische processen en zoekt via desaggregatie naar regelmaat in
de voorgestelde ontwikkeling (Brass, 1974). Deze regelmaat zal vooral
zichtbaar worden wanneer de veranderingen in het systeem een meer
trendmatig karakter dragen en wanneer deze van stucturele aard zijn; of
met andere woorden, wanneer er sprake is van een min of meer stabiele
ontwikkelingsgang. In deze situatie is een longitudinale voorstelling der
veranderingsprocessen te prefereren: zowel de cohorte-intensiteit als de
lokalisatie zijn in dit geval de meest zuivere maatstaf voor deze struc-
turele veranderingen. De logica die aan deze voorstelling ten grondslag
ligt is in deze situatie superieur.

We kunnen echter geen historische periode aanwijzen waarin veran-
deringen louter structureel van aard waren. Incidenteel voorkomende con-
juncturele invloeden hebben zich in de geschiedenis altijd voorgedaan
(oorlogen, epidemieen, overheidsmaatregelen, etcetera) en hebben de in
gang zijnde structurele veranderingen doorkruist. Hun invloed blijkt met
name uit de verstoring van de periode-intensiteit en het lokalisatiepatroon
der cohorten. Deze conjuncturele veranderingen kennen weinig regelmaat
in hun periodiciteit en amplitudi en zijn doorgaans niet binnen het demo-
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grafisch systeem in enge zin te verklaren: zij vinden hun oorzaken in de
- tijdelijk - verstoorde relatie tussen systeemvariabelen en hun omgeving.
Hun effect spreidt zich - weliswaar met een soms verschillende intensiteit
- uit over verscheidene, op dat moment aanwezige cohorten.

In elke historische periode zullen echter - zoals we stelden - structu-
rele en conjuncturele veranderingsprocessen simultaan voorkomen: in de
ene periode echter domineren structurele en in een andere periode con-
juncturele factoren. Conjuncturele veranderingsfactoren kunnen gezien hun
oorsprong en karakter, het meest zuiver bestudeerd worden in een trans-
versaal analyseschema.

Deze conclusie sluit aan bij andere onderzoeken waaruit gebleken is
dat over de betekenis van cohorte-analyse, en dan met name voor de
korte termijn prognose, te twijfelen valt [62].

Op grond van het vorenstaande formuleren we de volgende nomologische
propositie:
De keuze tussen een longitudinale 0/ transversale voorstelling van de be-
volkingsdynamiek dient bepaald te worden op basis van dominantie van
structurele danwel conjuncturele verandering scomponenten in het totaal
der zich voordoende demografische ontwikkelingen.

4.2.2 Gesloten versus open

De structuur van een bevolkingssysteem (niet te verwarren met het begrip
bevolkingsstructuur) bestaat uit geformaliseerde relaties tussen de sys-
teemelementen [63]. In de demografie geschiedt de modellenbouw groten-
dee Is vanuit het referentiekader van de analytische demografie. In dit
referentiekader behoren slechts die variabelen tot het bevolkingssysteem
die rechtstreeks de omvang of structuur van een populatie bepaien. Han-
tering van dit criterium bepaalt de grens tussen het bevolkingssysteem en
haar omgeving definitorisch. De veranderingen in het bevolkingssysteem
worden in de anaiytische demografie teruggebracht tot veranderingen in
exogeen beschouwde demografische parameters (bijvoorbeeld vruchtbaar-
heidscijfers en sterftekansen). De getalswaarden van deze parameters fun-
geren als numerieke resultante van het totaal der exogene determinanten.
Ais zodanig is er dus sprake van een zuiver demografisch model.

In het algemeen gesproken is een dergelijk reductionisme verantwoord
wanneer de systeemelementen op rich een hoge mate van autonomie be-
zitten (niet beinvloedbaar zijn door omgevingsfactoren) Of in constante
relatie staan met niet binnen het model gedefinieerde variabelen. Het be-
hoeft geen nadere argumentatie om te conc1uderen dat bevolkingsmodellen
die ontleend zijn aan het paradigma van de analytische demografie, in
vele gevallen een abstracte en hooggeaggregeerde afdruk zijn van een
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complexe realiteit. De veranderingen in het bevolkingssysteem worden
vanuit bovengeschetste optiek voorgesteld in de vorm van tijdreeksen,
bestaande uit de numerieke waarde der modelparameters. Het prognostise-
ren bestaat dan doorgaans uit het verlengen van deze tijdreeksen naar de
toekomst, waarbij de in het verleden gevonden regelmaat in deze reeksen
maatgevend is voor de extrapolatie.

De a prioristische keuze, in de praktijk van de prognostiek, voor een
gesloten analytisch-demografisch vooruitberekeningsmodel berust op het
argument dat de analytische demografie als wetenschap theorie-arm is;
met name zou dit gelden voor de kennis van de relatie tussen demografi-
sche en niet-demografische variabelen. En inderdaad als men in deze,
theorie opvat in de zin van een klassieke 'grand theory', a1s een allesom-
vattend, coherent en universeel kennissysteem met betrekking tot het
materieel object, dan is de demografie - evenals aIle overige maatschap-
pijwetenschappen - theorie-arm te noemen. Dit neemt niet weg dat - zo-
als we eerder ook al betoogden - theoretische kennis van het 'middle-
range' niveau (kennis die volgens de maatstaven van de wetenschapsleer
dan wei niet het predicaat 'theorie' verdient, omdat zij slechts steunt op
een beperkt referentiekader) voor de korte termijn, in beginsel, zinvol
benut zou kunnen worden. Met name zou dit kunnen gelden voor kennis
betreffende bepaalde typen van veranderingen in het systeem. Wij denken
hierbij in het bijzonder aan zogenaamde conjuncturele veranderingen die
beschouwd kunnen worden als een reactie op buiten het demografisch sys-
teem gelegen stimuli, en die a1s periode-effect vooral de lokalisatie van
demografische processen in de cohorten kunnen verstoren .

. Wanneer nu uit een analyse van de ontwikkelingen in het recente ver-
leden zou blijken dat periode-effecten voor het merendeel verantwoorde-
Iijk zouden zijn voor de veranderingen in het bevolkingssysteem en wan-
neer we geen aanleiding zouden vinden te veronderstellen dat in de nabije
toekomst de situatie duidelijk zou veranderen, dan concluderen wij hieruit
dat het zinnig is te pogen om conceptueel op 'middle-range' niveau, rela-
ties tussen demografische en niet-demografische modelgrootheden expliciet
te definieren en opteren we bij gevolg voor een open model [64].

De voorafgaande beschouwing resumeren we in de volgende nomologische
propositie:
Wanneer op plausibele gronden verwacht kan worden dat voor de korte
termijn conjuncturele veranderingsfactoren een belangri jker effect op de
demografische processen zullen uitoefenen dan structurele veranderings-
[actoren, is het geboden een open prognosemodel te hanteren.
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4.2.3 Structurele of conjuncturele dominantie in de nabije toekomst ?

We hebben nu als basis voor de te formuleren uitgangspunten voor een
specifiek korte termijn prognosemodel, twee proposities opgesteld, die het
karakter dragen van een algemene 'als-dan' uitspraak. Zij zouden dus on-
geacht plaats en tijd moe ten gelden, en fungeren als richtlijnen aan de
hand waarvan in een specifieke historische situatie (hier, anna 1983) een
aantal keuzen ten aanzien van het te hanteren model gemaakt kunnen
worden. De keuze tussen transversaaljlongitudinaal enerzijds en open/ge-
sloten anderzijds, dient uiteindelijk me de te berusten op 'prognoses' om-
trent de aard der veranderingen die binnen de prognosetermijn in de om-
geving van het bevolkingssysteem zullen plaatsvinden. Met andere woor-
den, we moeten uitspraken doen over de toekomstige antecedentsvoor-
waarden. Onze basisideeen hieromtrent willen we, in zeer gecomprimeerde
vorm, als volgt samenvatten.

Als exponent van modemisering, in de meest brede zin van de betekenis,
hebben zich in het bevolkingssysteem - met name in de sfeer van pri-
Maire relatievorm en vruchtbaarheid - belangrijke structurele veranderin-
gen voltrokken (afname gezinsgrootte, toename vrijwillige kinderloosheid,
stijging echtscheidingsfrequentie, ongehuwd samenwonen, gebruik anticon-
ceptiva, etcetera). Functieverlies en -verandering van maatschappelijke
instituties als het gezin en de kerk, de toegenomen tolerantie ten aanzien
van 'afwijkend' gedrag, onder andere tot uitdrukking komend in verrui-
ming van de wetgeving en uitbreiding van het stelsel van sociale verzeke-
ringen, hebben ertoe geleid dat mensen zich in hun demografisch gedrag
steeds meer losmaken van tradities en zich in plaats daarvan laten leiden
door beginselen als rationaliteit en opportuniteit. Hiermee is een klimaat
ontstaan waarbij mensen bij beslissingen omtrent bijvoorbeeld het moment
van huwelijkssluiting en gezinsuitbreiding in toenemende mate. als homo
economicus, zullen anticiperen op de opportuniteit van de sociaal-econo-
mische conjunctuur. Deze wordt direct weerspiegeld in werkgelegenheid en
de rentestand, en indirect in uitbreiding of inperking van het voorzie-
ningenpakket van de overheid (bijstandsregelingen, huursubsidie, zwanger-
schapsverlof', etcetera).

Let weI: hiermede wil zeker niet gezegd zijn dat de trendmatige,
structurele veranderingen in de nabije toekomst geen rol van betekenis
zullen spelen. Wij formuleren als hypothese dat hun effect echter - mede
gezien de stabiliserende tendens in de laatste jaren - voor de nabije toe-
komst minder moeilijk te voorspellen zal zijn dan het effect van conjunc-
turele veranderingsfactoren.
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Op basis van het bovenstaande formuleren wij de volgende antecedents-
propositie, die - het zij nogmaals gezegd - historisch gedetermineerd is,
en die wij in deze geldig achten voor de eerste helft der tach tiger jaren:
Stucturele veranderingen in het bevolkingssysteem, zoals die zich de laat-
ste decennia in de meeste westerse landen hebben voltrokken, hebben
geleid tot een groeiende conjunctuurgevoeligheid,

Deze derde en laatste propositie is op twee manieren nader empirisch
getoetst. Op twee manieren is nagegaan of er in het meer recente verle-
den aanwijsbaar sprake was van dominantie van structurele dan wei con-
juncturele invloeden.

De eerste vorm van toetsing vond plaats, door met behulp van een
separatiemodel van Oppenheim-Mason, Mason, Winsborough en Poole
(1973), de vruchtbaarheidsontwikkeling in Nederland vanaf 1950 analytisch
uiteen te leggen in afzonderlijke leeftijds-, periode-, en cohorte-effecten.
Hierbij zouden periode-effecten conjuncturele invloeden representeren en
cohorte-effecten zouden op al of niet trendmatige, structurele invloeden
duiden. De resultaten van de uitgevoerde analyses - die in Nelissen en
Vossen, 1983c uitvoerig staan beschreven - samenvattend, moeten we
stellen dat gezien de zich manifesterende multicollineariteit geen absolute
uitspraak mogelijk was over de dominantie van het cohorte-effect danwel
het periode-effect in het recente verleden. WeI kan opgemerkt worden dat
de toegepaste separatiemethode niet erg geschikt lijkt om - gelet op het
verloop van het cohorte-effect gedurende het laatste deel van de schat-
tingsperiode - de ontwikkelingen in de afzonderlijke effecten voor de
toekomst te voorspellen. Dit laatste wijst ook al op de beperkte betekenis
van cohorte-analyse voor voorspellingen op de korte termijn. Immers, over
de ontwikkeling in de jongere cohorten, die voor de vruchtbaarheidsont-
wikkeling op korte en middellange termijn het meest belangrijk zijn, kan
men weinig zinvols zeggen, daar geen goede schatting van het uiteinde-
lijke cohorte-effect van de betreffende jongere cohorten mogelijk is [65].

Voor de tweede empirische toetsing werd vertrokken van het uitgangspunt
dat de trefzekerheid van een longitudinaal opgezette korte termijn prog-
nose, voor een groot deel afhangt van de voorspelbaarheid van de lokali-
satie-aspecten der demografische processen, en met name voor die genera-
ties die in de meest nabije toekomst numeriek gezien de belangrijkste
bijdrage aan de demografische ontwikkeling zullen leveren. Binnen een
longitudinaal, gesloten en puur demografisch model is een betrouwbare
prognose voor de korte termijn slechts mogelijk wanneer de veranderingen
in het lokalisatiepatroon der generaties van structureel-trendmatige aard
zijn. In welke mate dit in het recente verleden het geval was, is voor de
Nederlandse situatie nagegaan aan de hand van de vruchtbaarheidsontwik-
keling na 1945.
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Figuur 4.l De vruchtbaarheidsontwikkeling na 1945
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De empirische samenhang tussen de transversale en longitudinale voor-
stelling maken we duidelijk door de twee voorstellingen op elkaar te leg-
gen. Vergelijkbaarheid wordt bij benadering bewerkstelligd door tussen
geboortegeneratie en kalenderjaar een time lag van 28 jaar (een eenheid
'gemiddelde generatieafstand') in acht te nemen. Een en ander is nader
geillustreerd in Figuur 4.1: het gemiddeld kindertal in de kalenderjaren
gemeten (TFR) is geprojecteerd op het gemiddelde kindertal in de geboor-
tegeneraties gemeten (CFR) [66].

Bij de interpretatie van de verschillen moeten we voor ogen houden
dat de lijnen identiek zouden zijn indien het lokalisatiepatroon in de ge-
neraties in de betreffende tijdsruimte constant zou zijn geweest. Anders
gezegd: het verschil tussen longitudinale waarneming en de corresponde-
rende transversale waarneming is het gevolg van de wijzigingen die zich
in concreto in de timing van de geboorten in de generaties heeft afge-
speeld. Middels een eenvoudige ratio, die we de 'inflatie/deflatie-index'
noemen (berekend door de TFR te delen op de CFR), krijgen we een in-
druk van de perioden waarin het transversale gemiddeld kindertal in de
kalenderjaren niet representatief was voor het eigenlijke (longitudinale)
vruchtbaarheidsniveau.

De figuur beziend is er een periode te onderscheiden waarin de trans-
versale vruchtbaarheid hoger is dan de longitudinale, naast een periode
waarin het omgekeerde het geval is. In de eerste situatie is er sprake van
inflatie: het gemiddeld kindertal in de kalenderjaren wordt opgeblazen
door een wijziging in de lokalisatie. Deze betreft dan een verjonging van
de moederschapsleeftijd. In tweede instantie is er sprake van een deflatie-
verschijnsel: een stijgende moederschapsleeftijd leidt transversaal gezien
tot een onderschatting van de feitelijke longitudinale vruchtbaarheidsin-
tensiteit.

Het verloop van de inf'latie/deflatie-Index in Figuur 4.1 getuigt van de
geringe stabiliteit van het lokalisatiepatroon in de generaties. Uit het
verloop van deze grootheid is echter niet te concluderen dat de oorzaak
hiervan zou schuilen in voornamelijk conjuncturele effecten. Vast staat
dat er zich in de betreffende periode zeker ook structurele veranderingen
hebben voorgedaan in het lokalisatiepatroon der cohorten (Janssen en
Vossen, 1986).

4.2.4 Een tussenbalans

In het vorenstaande hebben we een theoretisch kader ontwikkeld voor de
korte termijn prognose van de geboorten. Het kader wordt gevormd door
een drietal proposities: de eerste twee dragen een nomologisch karakter,
terwijl de derde een uitspraak doet over de randvoorwaarden die gepostu-
leerd moesten worden om uiteindelijk een uitspraak mogelijk te maken
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over de grondstructuur van het prognosemodel. De plausibiliteit van de
laatste propositie - inhoudende een te verwachten toenemende conjunc-
tuurgevoeligheid - werd getoetst door empirisch na te gaan in hoeverre er
in het recente verleden sprake was van het domineren van periode-effec-
ten over cohorte-effecten. Onze analyses leidden niet tot een onmisken-
baar dominantie-patroon van conjuncturele veranderingsfactoren. Hier
staat tegenover dat we op basis van de aangevoerde 'circumstantial evi-
dence' een toenemende conjunctuurgevoeligheid verdedigbaar achten. Als
compromis zullen we in de hierna te ontwikkelen verklaringsmodellen
naast conjuncturele ook structurele veranderingsfactoren opnemen.

Wanneer we - in de geest van het bovenstaande - de drie proposities
vertalen in concrete uitgangspunten voor een te construeren, specifiek
korte termijn model dan zou dit model een transversaal en open karakter
moeten hebben. Bovendien zou dan in dit model ruimte gereserveerd die-
nen te worden voor demografische variabelen die de inertie van de bevel-
kingsontwikkeling representeren. De belangrijkste implicatie van de keuze
voor een transversaal en open model is de noodzaak de demografische
variabelen modelmatig te endogeniseren en hiermee het paradigma van de
analytische demografie te verlaten [67].

Elke wetenschappelijke prognose dient in onze visie zo mogelijk te
berusten op een wetenschappelijke verklaring van het te voorspellen feno-
meen en dient aidus meer te zijn dan een (blinde) extrapolatie van demo-
grafische tijdreeksen (Comte's 'savoir pour prevoir'). Hoewel een hoog-
staand verklaringssysteem op zich nog geen garantie biedt voor een be-
trouwbare voorspelling, hechten we sterk aan pogingen om onze prognoses
te baseren op een verantwoord verklaringssysteem, zonder hiermee de
illusie te koesteren binnen het beperkte bestek van dit onderzoek tot
universeel geldige theorieen te komen. Onze pretentie in deze beperkt
zich tot het zoeken naar voor ons doel bruikbare elementen en fragmen-
ten uit bestaande theorieen, hypothesen of andere onderzoeksresultaten.
Het geheel van kennis en inzichten dat we op die wijze coherent en met
inachtneming van consistentie-eisen proberen te ordenen, noemen we ons
verklaringsmodel. Hierbij streven we naar het opnemen van relevante
niet-demografische variabelen. Het prognostiseren beschouwen we dan als
het naar de toekomst doortrekken van de met behulp van het verklarings-
model gevonden verbanden.

Brass heeft een drietal criteria genoemd waaraan het op te stellen
verklaringsmodel zou moeten voldoen: "Firstly the relation with the demo-
graphic measures must persist over time; secondly, the external variable
must itself be predictable (or its effects be so lagged that they do not
operate until a considerable time in the future); thirdly, the association
must be a close one." (Brass, 1974, pag. 565).

Ais aanvullende voorwaarde formuleren we de eis dat de verklarende
variabelen te operationaliseren zijn in statistische grootheden die slechts
met geringe vertraging gepubliceerd worden en dus voldoende actualiteits-
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waarde hebben. Bovendien, en deze eis vloeit voort uit de keuze van de
statistische methode die we bij het opstellen van het verklaringsmodel
hanteren, moeten deze grootheden in de vorm van voldoende lange, onaf-
gebroken tijdreeksen jaarlijks beschikbaar zijn.

Het zal inmiddels duidelijk geworden zijn dat de beperkingen die we
ons moeten opleggen tot gevolg hebben dat de theoretische kennis die op
het gebied van de verklaring van demografische factoren in de loop der
jaren vaak moeizaam vergaard is, niet in al zijn nuances in ons verkla-
ringsmodel kan worden opgenomen. Vooral de operationalisering van theo-
retische concepten in beschikbare statistische grootheden leidt onvermij-
delijk tot vergroving.

4.2.5 Een eerste Iormallserlng

Het is in de demografie gebruikelijk om evenementen als geboorten, hu-
welijken etcetera, voor te stellen als functie van twee componenten, te
weten de omvang van de risico-bevolking (in dit geval het aantal 'poten-
tieIe' moeders) en de intensiteit (in dit geval, het vruchtbaarheidsniveau)
waarmee het verschijnsel zich in de risicobevolking voordoet. Het is
hierbij zaak beide componenten zodanig naar hun verklarende variabelen
te specificeren (Ieeftijd, geslacht, etcetera) dat verstorende elementen
zoveel mogelijk uit de meting geelimineerd worden. De mogelijkheid tot
specificatie is echter beperkt. Bij de vaststelling van het aggregatie-ni-
veau waarop we ons demografisch model def'inieren, hebben we ons niet
aileen laten leiden door theoretische argumenten (zoals het bovengenoem-
de) maar ook door praktische, zoals de beschikbaarheid op sub-nationaal
niveau en de time lag tussen tijdstip van waarneming en het ter beschik-
king staan van de gegevens.

Ais compromis tussen het theoretische wenselijke en het praktisch
mogelijke is gekozen voor het volgende model, dat in zijn meest algemene
gedaante zijn uitdrukking vindt in:

E = I x M

waarin E staat voor het aantal demografische evenementen (geboorten in
ons geval), I voor een - voor de structuur gezuiverde - over-all inten-
siteit (het totaal-vruchtbaarheidscijfer of TFR in ons geval: een grootheid
die bepaald wordt als som van leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers in
een bepaald kalenderjaar) en waarin M of de massa, een uitdrukking is
van de risico- bevolking. Het bijzondere van dit model, dat oorspronkelijk
door Gini in het begin der dertiger jaren is geintroduceerd (Gini, 1932)
en ten onzent door Frinking en Van PoppeI bij een historisch-demografi-
sche analyse is toegepast (Frinking en Van Poppel, 1976) schuilt in de
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laatste term, de massa. Analytisch gezien is M de produktsom van twee
verdelingen. Heeft E betrekking op geboorten, dan zijn die twee verdelin-
gen de leeftijdsopbouw van de risico-groep (in casu de groep vruchtbare
vrouwen) en de lokalisatie (of relatieve verdeling) van de leeftijsspecifie-
ke vruchtbaarheidscoeff'icienten.

Als zodanig bevat deze grootheid veel informatie en geeft op dit ag-
gregaat-niveau de meest zuivere voorstelling van de risico-groep. Het
Gini-model combineert in feite de voordelen van hoog-geaggregeerde mo-
dellen (de uitdrukking van de risico-bevolking in een getal) en laag-geag-
gregeerde modellen (een voorstelling van de intensiteit waaruit versto-
rende effecten van de veranderende structuur zijn geelimineerd).

Eerder in deze paragraaf hebben we betoogd dat een prognose pas een
wetenschappelijke prognose is wanneer ze steunt op een wetenschappelijke
verklaring. Dit houdt in dat we een poging ondernemen de ontwikkeling
van de twee componenten van het Gini-rnodel voor Nederland eerst te
verklaren en vervolgens te voorspellen.

De massa M uit het Gini-model blijkt met behulp van een extrapola-
tietechniek relatief eenvoudig te voorspellen (zie Nelissen en Vossen,
1983c, hoofdstuk 2). Dit in tegenstelling tot de grootheid I. De voorspel-
ling van deze modelvariabele zullen we baseren op een multivariaat re-
gressiemodel. Hiermee komt het open karakter van het prognosemodel
expliciet tot uitdrukking. Het verband tussen de te verklaren variabele en
de verklarende variabelen zullen we schatten met behulp van lineaire re-
gressie. De hieraan ten grondslag liggende structuur kan verduidelijkt
worden aan de hand van de navolgende formele voorstelling van het
multivariate regressiemodel:

Y = a + b(xl) + c(x2) + d(x3)

Hierin staat Y voor de prognosegrootheid I (of TFR in ons geval), zijn a,
b. c en d de geschatte coeff'icienten en staan x(l), x(2) en x(3) (de para-
meters) voor de getalswaarden die toegekend worden aan de verklarende
varia belen of predictoren. De coeff'icienten zijn constanten en vormen als
het ware de theoretische structuur van zowel het verklarings- als het
prognosemodel, en representeren hiermee een formele uitdrukking van de
structuur-identiteit these. In eerste instantie zullen we dus - in het
hierna volgende hoofdstuk - de theoretische structuur van het model gaan
schatten. Op basis van statistische ervaringsgegevens die be trekking heb-
ben op recente waarden van enerzijds Y en anderzijds x(l), x(2) en x(3),
wordt deze theoretische structuur (uitgedrukt in getalswaarden voor a, b,
c en d) vastgesteld. Hiermee beschikken we over ons geformaliseerd ver-
klaringsmodel. De transformatie van verklaringsmodel naar prognosemodel
geschiedt door het invoeren van voorspelde waarden voor de parameters
x(I), x(2) en x(3) in de regressievergelijking.
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We prefereren hier in eerste ins tan tie lineaire regressie (in het bijzon-
der de ongewogen kleinste kwadratenmethode, of wei Ordinary Least Squa-
res, afgekort tot OLS), enerzijds vanwege de kwaliteit van het ter be-
schikking staande statistische materiaal en anderzijds vanwege de voorde-
len die lineaire modellen bieden bij de interpretatie van de verschillende
vergelijkingen. De gehanteerde variabelen zijn in het algemeen getrans-
formeerd naar procentuele mutaties. Dit leidt tot een vermindering van de
multicollineariteit. Tevens biedt deze benaderingswijze het voordeel dat de
geschatte coeff'icienten beschouwd kunnen worden als elasticiteiten waar-
door we direct een indruk krijgen welke invloed een verandering van 1%
in de variabele x(i) (een van de verklarende variabelen) heeft op de va-
riabele Y (de te verklaren variabele).

De in het navolgende hoofdstuk te presenteren regressievergelijkingen
worden van statistisch commentaar voorzien middels de volgende groothe-
den, die tezamen staan voor de kwaliteit van de vergelijking [68].

1. de t-waarde; deze toetsingsgrootheid dient om na te gaan in hoe-
verre de geschatte coefficient significant van nul verschilt, of - met an-
dere woorden - om na te gaan of de betreffende verklarende variabele in
de vergelijking opgenomen dient te worden. De t-waarde wordt bij de
presentatie van de regressievergelijkingen steeds tussen ronde haken aan-
gegeven.

2. het relatieve variantie aandeel, ej; de waarde van ej geeft het rela-
tieve variantie aandeel, zijnde de bijdrage van de j-de verklarende varia-
be Ie in de verklaarde variantie. De waarde van ej ligt tussen 0 en 1 en
de sommatie over aile verklarende variabelen is I. Het relatieve varian tie
aandeel wordt in het navolgende steeds tussen vierkante haken aangege-
ven.

3. de multiple correlatiecoefficient R; deze geeft de mate aan waarin
de te verklaren variabele verklaard wordt door de verklarende variabelen.
De waarde van R wordt steeds bij de betreffende vergelijking opgenomen.

Tot slot van deze paragraaf willen wij er nogmaals op wijzen dat het
aandragen van een voor de korte termijn prognose bruikbare methodiek
voorop staat. De uit te voeren vooruitberekeningen hebben dan ook meer
een provisorisch-adstructief dan een voorspellend karakter.

4.3 SameDYatting

Gegeven het feit dat het bevolkingssysteem, met name als gevolg van de
vertragende werking van de leeftijdsstructuur, door inertie wordt geken-
merkt, zouden prognoses voor de korte termijn relatief weinig problemen
moeten opleveren. Dit wordt niet bevestigd in de praktijk van de bevol-
kingsprognostiek, waarin doorgaans berekeningen worden uitgevoerd op
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basis van modellen die gekenmerkt worden door hun longitudinale opzet
en hun puur demografisch (lees, gesloten) karakter. In dit hoofstuk zijn
we nagegaan of de oorzaak van de relatief geringe betrouwbaarheid _
voor met name de korte termijn - gelegen kan zijn in de wijze waarop de
dynamiek van het bevolkingssysteem in model is gebracht.

Bij het opstellen van een prognosemodel probeert de onderzoeker te
anticiperen op de toekomstige veranderingen in het bevolkingssysteem. In
onze beschouwing hebben we de demografische veranderingsprocessen on-
derscheiden naar structure Ie en conjuncturele componenten. Ten aanzien
van de vruchtbaarheid zijn wij - en wij schrijven 1982 - met menig an-
der auteur van mening dat op de korte termijn het effect van structurele
veranderingen numeriek gezien ondergeschikt zal zijn aan het effect van
conjuncturele veranderingen. Daar het reproduktieproces - grofweg gezegd
- steeds meer door rationaliteit en steeds minder door traditie wordt be-
paald zal de opportuniteit van het moment, weliswaar in beperkte mate
het aantal kinderen per vrouw (de longitudinale intensiteit of CFR) bein-
vloeden, maar daarentegen sterk het stempel drukken op de lokalisatie
van de geboorten. Aan de voorwaarde van adequate anticonceptie zou
ruimschoots voldaan zijn. Een nadere empirische toetsing van deze propo-
sitie deed ons echter concluderen dat het opnemen in het verklaringsmo-
del van structurele naast conjuncturele veranderingsfactoren, gewenst zou
zijn.

Uit voorgaande overwegingen formuleerden wij als basishypothese dat
een prognosemodel voor de korte termijn transversaal van opzet dient te
zijn en dat hierbij gepoogd moet worden - naar vermogen - niet-demogra-
fische onafhankelijke variabelen in het model op te nemen. Dit houdt dus
in dat wij in het navolgende hoofdstuk zullen overgaan tot de constructie
van een prognosemodel dat zoveel als mogelijk open is, en op een trans-
versale voorstelling van de vruchtbaarheidsontwikkeling gebaseerd zal zijn.
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HOOFDSTUK 5

HET MODEL GECONSTRUEERD EN TOEGEPAST

5.1 Inleiding

Wij staan nu voor de opgave om de in het vorige hoofdstuk 'theoretisch'
afgeleide uitgangspunten concreet vorm te geven in de constructie van
een specifiek korte termijn prognosemodel voor de geboorte. De gedach-
tengang hierbij gevolgd, kan - in grote lijnen - als volgt worden beschre-
Yen.

De structuur-identiteit these, waarin de logische relatie tussen verkla-
ren en voorspellen wordt geformuleerd, leert ons dat we strikt genomen
slechts van een voorspelling (lees, prognose) mogen spreken wanneer we
kunnen beschikken over een cognitief stelsel (lees, theorie) waarin - idea-
liter in causale termen - de samenhang tussen de te voorspellen grootheid
en haar predictoren wordt beschreven [69]. Een onderliggende premisse
impliceert dan dat de relatiestructuur tussen afhankelijke en onafhanke-
lijke variabelen (de theoretische structuur van het model) tijdens het
prognosetijdvak niet verandert. Ondanks het feit dat hieromtrent steeds
een fundamentele onzekerheid zal blijven bestaan, lijkt het verdedigbaar
- aannemende dat er sprake is van een zekere mate van zogenoemde
inherente continuiteit (Van Doorn en Van Vught, 1979) - dat voor de
korte termijn aan de conditie van een niet-veranderende relatiestructuur
wordt voldaan. Verwerping van deze premisse maakt het per definitie
onmogelijk wetenschappelijke prognoses op te stellen.

In het navolgende zal dus steeds in eerste instantie naar een theore-
tisch verklaringsmodel voor de vruchtbaarheid gezocht worden. De model-
specificatie die hieruit resulteert wordt in tweede instantie aangewend om
de prognose op te stellen (theoretische structuur verklaringsmodel = theo-
retische structuur prognosemodel). Hiertoe dienen - op voorhand 'voor-
spelde' - parameterwaarden voor de predictoren in het model ingevoerd te
worden.

Wij wijzen er in dit verband nogmaals op dat ons streven (noodge-
dwongen) beperkt blijft tot het aannemelijk maken dat deze nieuwe weg
in de bevolkingsvooruitberekening perspectieven biedt. Een aantal be-
perkingen van praktische aard (vooral in de sfeer van middelen, tijd en
data) hebben er toe geleid dat de navolgende uitwerking een enigermate
provisorisch karakter draagt. Bij de beoordeling van de resultaten hebben
we hiermee steeds rekening moeten houden. Later - bij de evaluatie - ko-
men we nog hierop terug.
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Op twee aggregatieniveaus zal in het navolgende worden gezocht naar een
bruikbaar verklaringsmodel. In paragraaf 5.2 beschrijven we een eerste
proeve: een hooggeaggregeerd, puur demografisch model, geent op een
rudimentaire versie van de Easterlin-hypothese.

Hoewel het 'verklarende' gehalte zeker niet onbevredigend genoemd
kan worden, wordt - in het licht van ons pleidooi voor het open model
- in paragraaf 5.3 verdere desaggregatie nagestreefd. Hierbij wordt een 2-
traps procedure gevolgd. In een eerste trap (paragraaf 5.3.1) wordt de
prognosegrootheid uiteengelegd in een drietal demografische predictoren
die een indicatie zijn voor respectievelijk de 'moederschapskans', het
voorkomen van grotere gezinnen en de leeftijd waarop vrouwen hun eer-
ste kind krijgen. De tweede trap (paragraaf 5.3.2) behelst het zoeken en
modelleren van maatschappelijke verklaringsgronden voor de demografische
variabelen die uit een eerste trap als voorspellers van de prognosegroot-
heid - het gemiddeld kindertal - fungeerden. Op basis van de resulterende
verklaringsmodellen worden dan in paragraaf 5.3.3 prognoses opgesteld
voor de periode 1980-1984 (Let wei: deze prognoses werden opgesteld in
1981/1982).

In de afsluitende paragraaf 5.4 worden de resultaten aan een nabe-
schou wing onderworpen.

5.2 Een hooggeaggregeerd verklaringsmodel: een eerste proeve

Een eerste theoretische inspiratiebron voor de constructie van het verkla-
ringsmodel wordt gezocht in een versie van de zogeheten Easterlin-hypo-
these. Deze hypothese heeft meerdere ontwikkelingsstadia doorgemaakt, en
is in de loop der tijd geevolueerd van een rudimentaire relatie, op macro-
niveau, tussen cohorte-omvang en vruchtbaarheidsniveau, naar een op mi-
cro-niveau gedefinieerde integratie van economische en sociologische
vruchtbaarheidstheorieen (Easterlin, 1966; 1968; 1969; 1976; 1978) [70]. In
dit hoofdstuk bepalen we ons - zoals gezegd - tot de 'rudimentaire' versie
waarin centraal staat de relatie tussen enerzijds bevolkingsomvang en
leeftijdsstructuur en anderzijds het vruchtbaarheidsniveau [71].

Centraal bij de rudimentaire versie van Easterlin-hypothese staat, zoals
gezegd, de relatie tussen enerzijds bevolkingsomvang en leeftijdsstructuur
en anderzijds het vruchtbaarheidsniveau. De verklaring van deze samen-
hang rust volgens Lee (1976) op twee pijlers: "first, that population size
and age structure are important determinants of relative economic status;
second that relative economic status is an important determinant of
fertility" (pag. 461). Met het centrale concept 'relatieve economische sta-
tus' - ook wei relatieve inkomensstatus genoemd - wordt dan bedoeld de
feitelijk verworven economische status van een individu of paar, in ver-
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houding tot de aspiraties die in het verleden, op basis van de toenmalige
economische situatie (met het ouderlijk milieu als belangrijk referentie-
punt) zijn gevormd.

De demografische factoren bevolkingsomvang en leeftijdsstructuur zou-
den - middels hun invloed op de aanbodszijde van de arbeidsmarkt (en
hiermee op het loonniveau) - indirect de belangrijkste determinanten van
de feitelijk verworven economische status zijn.

De relatieve economische status zou vervolgens het reproduktiepatroon
(het aantal kinderen en de timing .der geboorten) be palen. De achterlig-
gende ratio hiervan is dat echtparen die geconfronteerd worden met inko-
mens die te laag zijn in vergelijking met de door hen verwachte, casu
quo gewenste, consumptie het hun ter beschikking staande inkomen rela-
tief kunnen verhogen door de gezinsgrootte te beperken. Immers, hoe
kleiner de gezinsomvang hoe groter het te bested en bedrag per gezinslid.
Echter, als echtparen een hoog inkomen hebben, betekent dit nog niet dat
inkomen als beperkende factor geen rol meer zou spelen. Ook voor de
hogere inkomens geldt dat de relevante factor niet het inkomen op zich
is (het absolute inkomen), doch het inkomen in verhouding tot de ver-
wachte levensstandaard (het relatieve inkomen). Bij gevolg zal men zich,
wanneer het inkomen hoger is dan het verwachte inkomen, minder beperkt
voelen om kinderen te nemen. Ook het omgekeerde zal gelden.

Bovenstaand samenvattend stelt de Easterlin-hypothese dat de huidige
leeftijdsstructuur het relatieve inkomen beinvloedt, en het relatieve inko-
men op haar beurt van invloed zal zijn op het vruchtbaarheidsniveau (en
daarmee op de toekomstige leeftijdsstructuur).

Voor de keuze van de Easterlin-hypothese als grondslag van een eerste
'verklarings'model is een tweetal redenen te noemen. Zo is ze voor meer-
dere ontwikkelde landen geverifieerd, onder andere voor de Verenigde
Staten (Klotz and Neal. 1973). Frankrijk (Leridon.1978) en West-Duitsland
(Jockel und Pflaumer, 1981). Verder geeft deze hypothese een zekere ver-
k1aring voor de opvallende simu1taniteit in de daling van de vruchtbaar-
heid (sedert ongeveer 1964) in verschillende 1anden [72].

Als indicatie voor de leeftijdsstructuur neemt Easterlin de verhouding
tussen de 35-64 jarigen en de 15-34 jarigen. In plaats van deze ratio heb-
ben wij in onze operationalise ring gekozen voor de massa: de produktsom
van de leeftijdsopbouw van de vruchtbare vrouwenbevolking en het loka-
lisatiepatroon van de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheid (zie hoofdstuk 4).

De massa verschilt ten opzichte van de door Easterlin gehanteerde
index in die zin dat de 50-64 jarigen niet in de beschouwing worden mee-
genomen, terwijl de 35-49 jarigen een andere functie krijgen. Ais recht-
vaardiging van onze modificatie kan gesteld worden dat juist op korte
termijn (onze tijdshorizon), de leeftijdsopbouw gekenmerkt wordt door een
zodanige inertie dat in de relatering van de jongere aan de oudere 1eef-
tijdsgroepen geen a1 te grote verklaringskracht kan schuilen [73].
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Tegenover de inperkende effecten van onze modificatie staan een aan-
tal voordelen. Zo wordt de relevante risicogroep (vruchtbare vrouwen)
gewogen voor haar aandeel in de vruchtbaarheid. Dit beinvloedt in gun-
stige zin de zuiverheid van de meting van de risicogroep [74]. Vooral de
relatieve omvang van de voor de voortbrenging belangrijkste leeftijds-
groep speelt een rol bij de hoogte van bet totaal-vruchtbaarheidscijfer.
Dit pleit ook voor weging.

Mede gezien het feit dat niet de verificatie van Easterlin's theorie
centraal staat doch het vinden van een robuuste, op zich eenvoudig te
voorspellen 'verklarende' variabele, geven we de voorkeur aan de massa
als indicator voor die onderliggende processen, die volgens Easterlin een
zekere predictieve waarde bezitten. Deze keuze houdt in dat we de veran-
de ring in de massa beschouwen als een indicatie voor de verandering in
leeftijdsstructuur en daarmee als een determinant van de gemiddelde rela-
tieve economische status, die - op macro-niveau - weer beschouwd wordt
als determinant van de vruchtbaarheid. De relatieve economische status
nemen we in het te ontwikkelen model niet direct maar indirect op. We
gaan er namelijk van uit dat de massa bepalend is voor de vruchtbaarheid
en dat deze relatie impliciet loopt via de relatieve economische status. In
de geest van de Easterlin-hypothese dient het verband tussen de massa en
de vruchtbaarheid negatief te zijn: stijgt (daalt) de massa dan daalt
(stijgt) de vruchtbaarheid.

Met behulp van lineaire regressie wordt het verband tussen het totaal-
vruchtbaarheidscijfer in een bepaald kalenderjaar (het gemiddeld kindertal
of TFR) en de massa M geschat. We hanteren hierbij geen absolute data,
doch hun procentuele mutaties. Dit betekent dat we het verband zoeken
tussen de procentuele verandering in de TFR en de procentuele verande-
ring in de massa. Tevens is als verklarende variabele opgenomen de TFR
vertraagd. Dit mede om het autocorrelatieve karakter (denk aan inhaal-
en uitstelbewegingen) van de betreffende tijdreeks in de beschouwing te
betrekken.

Voor Nederland krijgen we bij toe passing van Ordinary Least Squares
(OLS) als beste vergelijking voor de periode 1955 tot en met 1980, waar-
bij voor bet jaar 1969 een dummyvariabele wordt opgenomen [75]:

(5.1)
TFR = 1.83 - 3.72M_2 - 0.42TFR_3 + 10.930u69

(3.44) (-9.55) (-3.52) (6.03)
[0.73] [0.27]

R = 0.91

In woorden luidt de vergelijking: de procentuele verandering in het to-
taalvruchtbaarheidscijfer in jaar t is gelijk aan 1.83 minus 3.72 maal de
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procentuele verandering in de Massa twee jaar geleden, minus 0.42 maal
de procentuele verandering in de TFR drie jaar geleden. In 1969 wordt
daar nog eens 10.93% aan toegevoegd. De verklaring (R=0.91) is redelijk
goed te noemen. Het teken voor de coefficient voor de Massa voldoet aan
de theoretische verwachting: het is negatief. De TFR wordt drie jaar ver-
traagd opgenomen en wei met een negatieve coefficient (-0.42). Dit nega-
tieve teken duidt op inhaal- en uitstelbewegingen, waarbij de lengte van
de uitstelperiode om en nabij de drie jaar bedraagt. De grootte van de
coefficient geeft aan dat 42% van het uitstel uiteindelijk toch nog wordt
gerealiseerd.

Om de voorspelkracht van het E = I x M -model te beproeven zullen we
een tweetal post-dictie projecties uitvoeren. Daartoe schatten we met
behulp van OLS het verband tussen de TFR en de Massa voor de periode
1955 tot en met 1968, respectievelijk de periode 1955 tot en met 1974,
waarbij voor het jaar 1969 weer een dummyvariabele wordt opgenomen.
We zullen vervolgens op basis van deze schattingen 'voorspellingen' doen
voor de periode 1970 tot en met 1974, repectievelijk 1975 tot en met 1980
en deze post-dictie projectie vergelijken met de werkelijke uitkomsten
enerzijds en met de CBS-prognose voor dezelfde perioden anderzijds.

Voor de periode 1955 tot en met 1968 krijgen we de volgende verge-
lijking:

(5.2)
TFR = 1.94 - 2.94M_t - 0.58TFR_l

(2.76) (-4.02) (-1.78)
[0.69] [0.31]

R = 0.84

We zien dat de vertragingsstructuur voor deze periode afwijkt van de
vertragingsstructuur voor de periode 1955-1980. De vertraging in zowel de
Massa M als de TFR is kleiner en bedraagt respectievelijk t en I jaar. De
waarde van de coeff'icienten ligt daarentegen in dezelfde orde van groot-
teo

Gebruikmakend van de waargenomen TFR in 1969 (2.7469) is met be-
hulp van dit model de TFR geprojecteerd voor de periode 1970-1974 (zie
kolom 2 van Tabel 5.1). De Massa M is voorspeld op de wijze, zoals be-
schreven in hoofdstuk 2 van Nelissen en Vossen, 1983c. De resultaten
hiervan zijn vermeld in kolom 3 van Tabel 5.1. Vermenigvuldiging van de
aldus bepaalde TFR en M levert kolom 4: het aantal voorspelde geboorten,
aangeduid met E. Kolom 5 bevat de CBS-prognose voor de betreffende
periode (CBS, 1971) en kolom 6 bevat het gerealiseerde aantal geboorten
(CBS, 1981a). Kolom 7 respectievelijk 8 vermeldt de procentuele afwijkin-
gen van de prognose met respectievelijk het E = I x M -model en het
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CBS-model ten opzichte van de realisatie. De laatste regel van de tabel
bevat de totalen voor de jaren 1970 tot en met 1974.

Tabe15.1 De voorspelperiode 1970-1974

1 2 3 4 5 6 7 8

Jaar Tfr M* E* Cbs· Geboort" E Cbs

1970 2.519 91,6 230,7 239,0 238,9 - 3.4 + 0.0
1971 2.465 94,8 233,7 248,0 227,2 + 2.9 + 9.3
1972 2.311 97,8 225,9 254,0 214,1 + 5.5 +18.6
1973 2.249 100,4 225,8 259,2 195,0 +15.8 +32.9
1974 2.182 102,4 223,5 263,9 186,0 +20.2 +41.9

Totaal 1970-1974 1139,6 1264,1 1061,2 +7.4 +19.1

• aantallen maal 1000

Uit Tabel 5.1 blijkt dat de prognoseresultaten met behulp van het E = I x
M -model beter zijn dan die van de vergelijkbare CBS-prognose. Deson-
danks kan men deze resultaten niet goed noemen: de afwijkingen ten op-
zichte van de gerealiseerde aantallen zijn daarvoor te groot. De oorzaak
hiervoor zullen we dienen te zoeken bij de voorspelde waarden van de
TFR; de resultaten van de voorspelling voor M (zie hoofdstuk 2 van
Nelissen en Vossen, 1983c) waren immers goed te noemen.

Voor de tweede basisperiode die we voor de post-dictie projecties heb-
ben gekozen (1955-1974) krijgen we als beste vergelijking:

(5.3)
TFR = 1.70 - 2.55M_2 - 0.39TFR_3 - 1.61M_4 - 0.31TFR_4 + 8.64Du69

(3.06) (-3.67) (-2.13) (-2.02) (-1.63) (4.42)
[0.47) [0.16) [0.27] [0.10)

R = 0.95

Qua verklaringsgehalte is dit een goede vergelijking te noemen (R=0.95).
Wei is er sprake van enige multicollineariteit. De met behulp van dit mo-
del voorspelde TFR is vermeld in kolom 2 van Tabel 5.2. De voorspelde
Massa M is vermeld in kolom 3. Vermenigvuldiging van kolom 2 en 3 le-
vert weer het aantal voorspelde geboorten (kolom 4). Het CBS heeft voor
deze periode twee voorspelvarianten gepubliceerd (zie CBS, 1976): variant
A (kolom 5) en variant B (kolom 6). Het gerealiseerde aantal geboorten is
te vinden in kolom 7. De procentuele afwijkingen zijn dan weer te vinden
in de kolommen 8, 9 en 10.
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Tabel 5.2 De voorspelperiode 1975-1980

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jaar Tfr M· E· • • • Cbs-A Cbs-BCbs-A Cbs-B Geb. E

1975 1.681 106,2 178,4 177,8 177,7 177,9 +0.3 -0.0 - 0.0
1976 1.633 107,9 176,2 178,0 172,2 177,1 -0.5 +0.5 - 2.8
1977 1.637 109,3 178,9 178,3 167,2 173,3 +3.2 +2.9 - 3.5
1978 1.600 110,4 176,6 179,6 163,2 175,6 +0.6 +2.3 - 7.0
1979 1.588 111,2 176,6 182,5 160,6 175,0 +0.9 +4.3 - 8.2
1980 1.544 113,1·· 174,6 186,9 159,2 181,2 -3.6 +3.2 -12.1

Totaal 1975-1980 1061,4 1083,1 1000,1 1060,0 +0.1 +2.2 - 5.6

• aantallen maal 1000
•• afgeleid uit CBS-prognose voor 1980 (CBS, 1981b)

Deze resultaten overziend, is duidelijk dat de prognose verkregen met
behulp van het E = I x M -model niet slechter te noemen is dan die ver-
kregen met behulp van de CBS-A variant. Daarentegen is de prognose
echter beter dan de resultaten verkregen met de CBS-B variant.

Mogen we - op het eerste gezicht - relatief gezien niet ontevreden zijn
over de voorspelkwaliteiten, niettemin zijn er enige kanttekeningen te
plaatsen bij het boven ontwikkelde prognosemodel.

In feite is het grootste probleem de moeilijk te interpreteren relatie
tussen het relatieve inkomen en de vruchtbaarheid, verlopend via de
Massa M. Daarbij komt dat door opname van de massa als de enige ver-
klarende variabele in de regressievergelijking (naast de constante term en
de TFR vertraagd), het open karakter van het model niet meer dan indi-
rect naar voren komt. Ook is het evident dat een aantal factoren die niet
aan de werking van de Massa toegeschreven kunnen worden, de facto toch
van invloed zijn op de vruchtbaarheid.

Deze kanttekeningen leiden dan tot de vraag hoe we het model kunnen
verbeteren. Verbeteren niet aIleen in termen van voorspelkracht, doch
evenzeer in termen van de interpretatiemogelijkheden. Hiermee dienen dan
ook zoveel mogelijk de onderliggende verklarende factoren in het model
opgenomen te worden, waardoor het open karakter duidelijker tot uiting
komt.
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5.3 Een gedesaggregeerd, open verklaringsmodel voor de TFR

De centrale doelstelling van deze paragraaf is het bewerkstelligen van een
verbetering van de interpretatiemogelijkheden van het model, zodanig dat
daarbij het open karakter duidelijker dan in het voorafgaande het geval
was, naar voren zal komen. Dit trachten we te realiseren door uiteenleg-
ging van onze afhankelijke variabele - de TFR - in een stelsel van onaf-
hankelijke variabelen. De uiteenlegging geschiedt in eerste instantie aan
de hand van de rangnummer-specificatie in de geboorte en de leeftijd van
de vrouw bij de geboorte van haar kinderen (de eerste trap). Deze, de
TFR verklarende demografische variabelen worden vervolgens zelf weer
verklaard met een aantal sociale, economische en demografische factoren
aan welke een structurele danwei conjuncturele werking kan worden toe-
geschreven (de tweede trap).

5.3.1 De eerste trap: de uiteenlegging van de TFR

De achterliggende motivering voor de uiteenlegging van de TFR schuilt in
het feit dat deze grootheid een te compacte maat is om veranderingen in
de vruchtbaarheid nauwkeurig te registreren en te verklaren. De TFR is
een hooggeaggregeerde, transversaal gemeten vruchtbaarheidsgrootheid
waarvan de hoogte niet aileen bepaald wordt door de intrinsieke vrucht-
baarheidscomponent (de uiteindelijke vruchtbaarheid in de generaties)
maar ook door de veranderingen in de verdeling der geboorten naar rang-
nummer, de leeftijd van de moeder bij de geboorte van het eerste kind en
in de lengte van de geboorte-intervallen.

Een dergelijke zienswijze treffen we - enigszins nader uitgewerkt -
aan bij Baxter en Williams:"Short-term swings in the period-fertility rate
relative to the generation rate can be substantial, as Evans (1976) has
shown. The reasons for this swings become more obvious when patterns
of childbearing are studied. Even if the average family size were to sta-
bilise it would still be important to investigate the constituent structure
of the families, and in particular the distribution of sizes of family, ma-
ternal age at first birth, and birth spacing. These three factors, through
their interactions, have been partially responsible for the cyclical pattern
of birth in Great Britain over the last 20 years" (Baxter en Williams,
1978, pag. 20/21).

In de geest van het bovenstaande zullen we de TFR uiteenleggen in
een pariteitsspecifieke (of rangnummerspecifieke) dimensie die het inten-
siteitsaspect verfijnt, en in een dimensie die het lokalisatie-effect be-
lichaamt (en daarmee de invloed van veranderende timing-patronen op de
hoogte van de TFR). Met opname van aspecten van het lokalisatiepatroon
worden effecten als inhaal en uitstel (ten dele) verdisconteerd [76]. Ais
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enige lokalisatieparameter in ons model hanteren we de leeftijd van de
moeder bij de geboorte van het eerste kind. We gebruiken hiervoor het
symbool LFTIK. De reden hiervoor is dat in Nederland de veranderingen
in de geboorte-intervallen voor tweede en volgende kinderen, zeker de
laatste decennia, gering zijn.

De vruchtbaarheid naar rangnummer zal in twee sub-grootheden worden
gedecomponeerd: de eerste staat voor de 'moederschapskans' en geeft de
fractie vrouwen aan die in hun leven tenminste een kind krijgen, de
tweede component staat voor de fractie vrouwen die tenminste drie kinde-
ren krijgen.

Uit de literatuur - waaraan we slechts summier zullen refereren - blijkt
dat elke vergrotings- of gezinsuitbreidingskans (een veelgebruikte, ade-
quate operationalisering van de vruchtbaarheid naar rangnummer) zijn
eigen specifieke verklaringsgrond heeft (zie Niphuis- Nell, 1981). Naast
nieuwsgierigheid naar de ervaringen van zwangerschap, bevalling en
ouderschap blijken bij de keuze voor een eerste kind de maatschappelijke
rolverwachtingen een belangrijke rol te spelen. "Van jonggehuwden ver-
wacht men dat ze ouders zullen (willen) worden, en vooral van vrouwen
dat ze moeder zullen (willen) worden. Het eerste kind symboliseert vol-
wassenheid, ouderschap, vrouwelijkheid of mannelijkheid, vervulling van
het huwelijk, en het stichten van een 'echt' gezin." (Niphuis-Nell, 1981
pag. 196). Bij de keuze voor al of niet een tweede kind. zouden maat-
schappelijke rolverwachtingen eveneens een vrij belangrijke plaats inne-
men. Een-kind ouders zouden in de regel vrij negatief beoordeeld worden.
De sociale norm dicteert dat een eerste kind in een ouderlijk gezin gezel-
schap nodig heeft (zie Blake, 1981). Desondanks is er een (vrij kleine)
groep die kiest voor slechts een kind. Hierbij zouden economische facto-
ren van invloed zijn. Waarschijnlijk wordt de keuze voor, al of niet, een
derde kind heden ten dage het minst bepaald door de maatschappelijke
druk: het zou - maar dan in relatieve zin - de meest vrije keuze zijn.
Enerzijds is de maatschappelijke druk om een derde kind te nemen gering,
anderzijds is - in het omgekeerde geval - de externe druk om geen
derde kind te nemen eveneens gering (Niphuis-Nell, 1981). Daarentegen
zou deze maatschappelijke druk bij vierde en volgende kinderen - en dan
in negatieve zin - wei weer aanwezig zijn. Omdat de keuze voor het
derde kind relatief de meest vrije is, zullen economische factoren een
grotere rol spelen.

In het voorgaande hebben we gezien dat bij de keuze voor een tweede
kind vooral als motief zou worden aangevoerd dat een kind niet aileen
zou moeten opgroeien. Bij de keuze voor het eerste en het derde kind
zouden andere factoren een rol spelen. Logischerwijze zou de gezinsuit-
breidingskans van gezinnen met een kind (de al , of de kans op tenminste
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een tweede kind) vrij constant moeten zijn. Deze veronderstelling blijkt
te kloppen. In de praktijk varieert de grootheid al vee 1 Minder dan de
andere uitbreidingskansen (zie CBS, 1981a). Het ligt daarom voor de hand
de ontwikkelingen met betrekking tot het eerste en het derde kind als
verklarende factoren voor de TFR op te nemen.

De invloed van de sociale druk om een eerste kind te krijgen achten
we van groot be lang voor de moederschapskans. We brengen deze varia-
bele tot uitdrukking in de grootheid ANUL: de gezinsuitbreidingskans voor
kinderloze gezinnen [77]. Dit lijkt een adequate maat voor de sociale
druk, aangezien het complement van ANUL - bij constante natuurlijke
steriliteit - een indicatie geeft van de ontwikkeling in de vrijwillige kin-
derloosheid. Het verband tussen ANUL en het vruchtbaarheidsniveau (TFR)
wordt - logischerwijze - positief verondersteld.

Ais indicatie voor de ontwikkeling van het grotere gezin (paren die
tenminste drie kinderen krijgen) is de grootheid ORIE opgenomen. Deze
wordt bepaald als de verhouding tussen het aantal geboorten van rang-
nummer 3 en het aantal geboorten van rangnummer 2 [78]. Hierbij is er-
van uitgegaan dat het aantal tweede kinderen - gezien de geopperde sa-
menhang met het aantal eerstgeboorten - het meest voor de hand liggende
referentiepunt is. Bij beide (eerste en tweede kinderen) spelen maat-
schappelijke verwachtingen een rol. Deze worden via de aanname van een
nagenoeg constante verhouding tussen aantallen eerste en tweede kinde-
ren, weerspiegeld in het aantal tweede kinderen. Zodoende is de verhou-
ding tussen derde en tweede kinderen een reele indicatie voor de 'vrije
keuze' voor een kind [79].

In het onderstaande presenteren we de resultaten van de uitgevoerde re-
gressie-analyse, waarbij - in de eerste trap van onze verklaringspoging
- de ontwikkeling van het gemiddeld kinder tal in de periode 1965-1979
wordt uiteengelegd in de drie vorenbesproken demografische componenten.

De variabelen zijn wederom uitgedrukt in procentuele mutaties. Het
resultaat van de OLS-schatting voor de TFR-vergelijking luidt

(5.4)
TFR = -2.64 + 0.42ANUL + 0.300RIE-

(-5.95) (2.21) (3.53)
. [0.27] [0.43]

R = 0.93 Schattingsperiode 1965-1979

2.43LFTIK
(-3.72)
[0.30]

Gezien de verklarende waarde (R) en het feit dat de tekens van de coef'-
ficienten voldoen aan de theoretische verwachtingen, kunnen we voorals-
nog de uiteenlegging geslaagd noemen.

In de tweede trap moet dan gezocht worden naar een verklaring van
de variabelen ANUL. ORIE en LFTIK.

104



5.3.2 De tweede trap: de verklaring van de varlabelen ANUL, DRIE en
LFTIK

Veranderingen in een bevolkingssysteem voltrekken zich slechts bij uit-
zondering autonoom: doorgaans zijn ze een functie van het complexe net-
werk van interrelaties dat het bevolkingssysteem met zijn omgeving ver-
bindt. Zo is ook de ontwikkeling van de vruchtbaarheid - en haar analy-
tische componenten - ingebed in de context van macro-sociologische en
macro-economische veranderingsprocessen. Deze maatschappelijke verande-
ringsprocessen worden in hun totaliteit vaak aangeduid met de term mo-
dernisering. Als basishypothese veronderstellen wij - met vele anderen -
een omgekeerd evenredig verband tussen modernise ring en vruchtbaarheid:
met een stijgend moderniseringspeil daalt de vruchtbaarheid.

Modernisering - die wij als structurele veranderingsfactor in onze ver-
klaringspoging opnemen - heeft in de meeste Westerse landen geresulteerd
in een maatschappij-type dat we de verzorgingsstaat noemen. Ais belang-
rijkste 'materiele' exponent van de verzorgingsstaat is te beschouwen de
ver doorgevoerde structurele differentiatie (industrialisering, bureaucrati-
sering, urbanisering, verwetenschappelijking en technologisering) met-
hiermee verbonden - als culturele exponent de toenemende generalisatie
(waarden en normen verliezen hun directe band met de traditie of met
specifieke groepen en individuen; ze worden Yager, vrijblijvender en on-
derling uitwisselbaar) (Adriaansens en Zijderveld, 1981) [80].

In onze poging om via een open verklaringsmodel tot een prognose van
de in de vorige paragraaf onderscheiden analytische componenten te gera-
ken, zal de varia be Ie modernisering in de meeste vergelijkingen de struc-
turele veranderingscomponent belichamen. Daarnaast zullen, als uitdruk-
king van conjuncturele effecten, economische en demografische varia belen
figureren. Tot zover de hoofdlijnen van ons globale, theoretische referen-
tiekader.

De variabele ANUL
Buigen we ons over de operationalisering van de theoretische concepten.
We zien ons voor de taak gesteld om op compacte wijze - binnen de eer-
der gestelde randvoorwaarden - een kwantificeerbare uitdrukking te vin-
den voor het moderniseringsproces en de invloed van het economisch en
demografisch systeem op de constituerende analytische vruchtbaarheids-
componenten.

In tal van studies vinden we aanzetten tot indicering en operationali-
sering van ontwikkelings- of meer in het bijzonder van moderniseringssta-
dia. Het merendeel van deze analyses draagt een 'cross-cultural' of 'cross-
sectional' karakter en is er op gericht, de op een bepaald tijdstip be-
staande ontwikkelingsverschillen in beeld te brengen. Studies waarin mo-
derniseringsprocessen op dynamische wijze in hun historische dimensie

105



worden benaderd zijn daarentegen schaars. De wijze waarop de operatio-
nalisering hierbij heeft plaatsgevonden is vaak zodanig dat niet meer
wordt beantwoord aan onze randvoorwaarden.

Als operationalisering voor modernisering is tenslotte gekozen voor de
variabele 'percentage van de beroepsbevolking in de civiele sector, werk-
zaam in de landbouw' [81]. Op het oog lijkt deze variabele een wat af-
standelijke predictor van het verschijnsel modernisering. In tal van stu-
dies echter heeft deze operationalisering zijn waarde bewezen. Zie hier-
voor onder andere Bulatao (1982), Seiver (1975) en Hicks (1974) [82]. De
betreffende variabele duiden we in het vervolg aan met het symbool A.
De relatie tussen de variabelen 'percentage werkzaam in de landbouw' en
'modernisering' is uiteraard complementair: bij afname van het percentage
werkzaam in de landbouw (A) stijgt de modernisering.

In termen van structurele verbanden poneren wij vervolgens een nega-
tieve relatie tussen modernisering en moederschapskans: bij toenemende
modernisering zal het aantal vrouwen dat ooit moeder wordt afnemen.
Aangezien wij modernisering middels haar complement A hebben geopera-
tionaliseerd, dient in de regressievergelijkingen A een positieve invloed op
ANUL te hebben.

Ais economisch-conjuncturele indicatoren voor de verklaring van ANUL
zijn opgenomen de werkloosheid en de Massa M behorende bij de TFR. De
werkloosheid wordt uitgedrukt in procenten van de afhankelijke beroeps-
bevolking en wordt aangeduid met het symbool UN [83]. De relatie tussen
vruchtbaarheid en werkloosheid is - in zijn algemeenheid gesproken -
weinig eenduidig (Siegers, 1985). In de literatuur treffen we op het alge-
mene niveau zowel positieve als negatieve verbanden aan [84]. Met be-
trekking tot de meer specifieke relatie tussen werkloosheid en de fre-
quentie van eerstgeboorten leggen wij de nadruk op het conjuncturele as-
pect van de interrelatie en poneren wij dat werkloosheid zal leiden tot
afname van de vraag naar arbeid voor vrouwen, met als gevolg een ver-
vroeging van de geboorte van het eerste kind, hetgeen danweer leidt tot
een 'inflatoire' stijging van een transversaal gemeten ANUL. Het is dus
duidelijk dat de coefficient van UN positief dient te zijn.

Daarnaast wordt M - de Massa behorende bij de TFR - als verklarende
variabele opgenomen. De relatie tussen M en de vruchtbaarheid is reeds
toegelicht in paragraaf 5.2.

De resulterende vergelijking luidt
(5.5)
ANUL= 10.76 + 1.43A_I + 4.69UN_3 3/4 - 1.33M_I - 2.70M_4 - 0.56ANULI

(4.87) (4.01) (3.78) (-2.38) (-3.61) (-2.67)
[0.24] [0.23] [0.12] [0.28] [0.14]

Schattingsperiode 1965-1979R = 0.92
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We zien dat de moderniseringsvariabele een vertraging van 1 jaar heeft.
De Massa is tweemaal opgenomen: een keer met een vertraging van 1 jaar
en een keer met een vertraging van 4 jaar. De andere economische varia-
bele, UN, is opgenomen met een vertraging van 3 driekwart jaar. Dit
duidt erop dat toekomstverwachtingen een belangrijke rol spelen bij de
keuze voor en timing van het eerste kind. Immers, twee varia belen (UN
en M) hebben een vertraging van om en nabij de 4 jaar. Dit is iets meer
dan de periode die gemiddeld verstrijkt tussen moment van huwelijksslui-
ting en de geboorte van het eerste kind.

De variabele DRIE
Omdat het derde kind de meest vrije keuze zou zijn, lijkt het plausibel
hier een vrij sterke economische invloed te veronderstellen. Het zou dan
ook voor de hand liggen de werkloosheid of het bruto nationaal produkt
op te nemen. Een andere mogelijkheid in dit verband echter biedt de
Massa M. Immers, M staat voor de impliciete invloed van de relatieve
economische status en aangezien we een subs tan tie le invloed van de eco-
nomische conjunctuur op ORIE verwachten zou M een belangrijke rol
kunnen spelen, waarbij de coefficient een negatief teken dient te dragen.
Een en ander wordt bevestigd in de resulterende vergelijking, die als
voigt Iuidt:

(5.6)
ORIE = 5.07 -

(1.86)

R = 0.93

3.06M_t + 0.98DRIE_I - 0.55DRIE_2
(-2.49) (3.97) (-2.42)
[0.23] [0.52] [0.25]

Schattingsperiode 1965 -1979

We zien dat de te verklaren variabele 1 jaar en 2 jaar vertraagd opgeno-
men is, echter met een tegengestelde invloed op de te verklaren variabele.
De positieve coefficient duidt erop dat er sprake zou kunnen zijn van
voorbeeldwerking: hoe meer gezinnen met (minstens) drie kinderen, hoe
groter de neiging om zelf een derde kind te nemen. De negatieve coeffi-
cient van de te verklaren variabele 2 jaar vertraagd, zou een indicatie
kunnen zijn voor vervroegings-, uitstel- en inhaaleffecten.

De variabele LFT J K
De variabele LFTIK zullen we verklaren met de werkloosheid (UN), de
mass a behorende bij de TFR (M) en de te verklaren varia be Ie vertraagd.
De variabelen UN en M geven de economisch-conjuncturele invloeden
weer. Opname van de variabele M be rust op de overweging dat deze va-
riabele een goede indicatie is voor de economische situatie (zie paragraaf
5.2). De invloed van UN is niet voorshands duidelijk. Zoals eerder in deze
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paragraaf werd opgemerkt kan men enerzijds stellen dat naarmate de
werkloosheid stijgt, het economisch gezien slechter gaat en daarom uitstel
zal worden overwogen; anderzijds zullen naarmate de werkloosheid stijgt,
de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt dalen, zodat deze zouden kun-
nen overgaan tot vervroeging van geboorten. De vergelijking luidt:

(5.7)
LFfIK = -0.11 + 0.20M_3 3/4 - 0.59UN_2t + 0.77LFflK_2

(-0.47) (2.00) (-2.80) (4.15)
[0.21] [0.28] [0.51]

R = 0.90 Schattingsperiode 1965-1979

Weglaten van de niet significante constante term geeft:

(5.8)
LFflK = 0.15M_3 3/4 - 0.62UN_2t + 0.83LFflK_2

(4.26) (-3.23) (6.05)
R = 0.91 Schattingsperiode 1965-1979

We zien dat het teken van UN negatief is. Dit duidt erop dat een toena-
me van de werkloosheid zou leiden tot vervroeging van geboorte van eer-
ste kinderen. Dit ligt in de lijn van de conclusies die wij eerder in deze
paragraaf getrokken hebben over de relatie tussen eerstgeboorten en
werkloosheid. Het negatieve teken van UN zou kunnen samenhangen met
het feit dat de 'opportunity costs' voor het krijgen van kinderen voor
niet-werkende vrouwen kleiner zijn dan voor werkende vrouwen (Ermisch,
1979). De te verklaren variabele is opgenomen met een vertraging van 2
jaar. Dit zou weer kunnen duiden op voorbeeldwerking.

In deze en de voorgaande paragraaf is de TFR met behulp van ANUL,
DRIE en LFTIK statistisch verklaard. Vervolgens zijn de laatste drie va-
riabelen verklaard met behulp van UN, A en M, waarmee inzicht werd
verkregen in de werking van de intermedierende factoren. Deze poging tot
verklaring - het zij nogmaals gezegd - had een voorlopig karakter. De
vraag rijst dan of directe koppeling van de TFR aan A, UN en M ook
acceptabele resultaten zou geven.

Welnu, bij 'directe' schatting blijkt de variabele A niet meer signifi-
cant te zijn, WeI blijken de Massa (3 3/4 jaar vertraagd) en de werkloos-
heid (2 1/4 en 4 jaar vertraagd) opgenomen te worden en weI met een
negatief, respectievelijk positief teken. Is de verklaring louter kwantita-
tief gezien, goed te noemen (R = 0.93), op inhoudelijke kwaliteiten beoor-
deeld schort er het een en ander aan de 'directe' schattingsvergelijking.
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Figuur 5.1 Tweetrapsmodel vruchtbaarheid (TFR)
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Dit versterkt ons eerder gevoerd pleidooi voor de uiteenlegging van de
TFR in onderliggende componenten: zij is kennelijk te complex om direct
verklaard te kunnen worden. Het is een geaggregeerd totaalcijfer dat in
getalswaarde bepaald wordt door ontwikkelingen binnen de verschillende
rangnummers, waarbij de trend binnen het ene rangnummer haaks kan
staan op de trend binnen andere rangnummers.

In Figuur 5.1 zijn voor de schattingsperiode 1965-1979 waargenomen en
geschatte waarden voor de variabelen TFR, ANUL, ORIE en LFTIK gra-
fisch weergegeven. In het algemeen gesproken kan geconcludeerd worden
dat de schattingen redelijke resultaten opgeleverd hebben. Het is nu niet
meer, zoals in paragraaf 5.2, mogelijk om post-dictie projecties uit te
voeren: hiervoor is de basisperiode te kort [85). WeI zullen we aan de
hand van het geconstrueerde model in de volgende paragraaf enige voor-
spellingen doen voor de TFR in de periode 1980-1984.

5.3.3 Voorspellingen voor de periode 1980-1984

Op basis van het in de paragrafen 5.2 en 5.3 geconstrueerde model, zullen
we - zoals gezegd - de TFR voor de periode 1980-1984 prognostiseren.
Daartoe dienen we eerst de parameterwaarden ANUL, ORIE en LFTIK te
voorspellen. De vergelijkingen (met uitzondering van UN), uitgedrukt in
procentuele mutaties luiden:

ANUL = 10.76 + 1.43A_l + 4.69UN_3 3/4 - 1.33M_l - 2.70M_4 -0.56ANUL_l
DRIE = 5.07 - 3.06M_t + 0.98DRIE_l - 0.55DRIE_2
LFTIK = 0.15M_3 3/4 - O.62UN_2t + 0.83LFTIK_2

De a priori te voorspellen exogene variabelen uit het model zijn A, UN
en M. De varia beIe M wordt voorspeld met behulp van de methode zoals
beschreven in Nelissen en Vossen, 1983 hoofdstuk 2.

De voorspelling van variabele A (het percentage van de beroepsbevol-
king werkzaam in de landbouw) werd op volgende overwegingen gebaseerd.
De werkgelegenheid in de agrarische sector daalde in 1980 met 0.7% en in
1981 met 2.0% (CPB, 1982). Gedurende de periode 1975-1980 steeg de om-
Yang van de beroepsbevolking met gemiddeld 0.8%. Dit geeft voor A een
dating van 1.5% in 1980 en 2.8% in 1981. Voor de periode 1981 tot en met
1985 voorziet het Centraal Planbureau een dating van de werkgelegenheid
in de agrarische sector van gemiddeld 1 a 2% per jaar (CPB, 1981). Dit
combinerend met de groei van de beroepsbevolking stellen we de daling
van A voor de jaren 1982 en 1983 op 2%.
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De werkloosheid (UN in symbolen) uitgedrukt in procenten van de af-
hankelijke beroepsbevolking steeg in 1980 met 0.7 procentpunten en in
1981 met 3.0 procentpunten. De verwachting voor 1982 is een stijging van
2.9 procentpunten (CPB, 1982). Voor 1983 en 1984 is de verwachte stijging
van 1982 doorgetrokken.

De resulterende procentuele mutaties voor de varia belen ANUL, DRIE
en LFTIK zijn weergegeven in Tabel 5.3.

Tabel 5.3 De voorspelde procentuele mutaties in ANUL, DRIE en LFTIK,
periode 1980-1984

Jaar ANUL DR IE LFTIK

1980
1981
1982
1983
1984

0.29
3.60
0.86
4.51
7.42

6.05
3.71
2.55
2.66
3.42

0.59
0.80

-0.41
-0.35
-1.35

Deze resultaten substituerend in de vergelijking

TFR = -2.64 + 0.42ANUL + 0.30DRIE - 2.43LFTIK

geeft de voorspelde procentuele mutatie in de TFR. In Tabel 5.4 is deze
vermeld. Daarin zijn ook opgenomen de uiteindelijk resulterende voorspel-
lingen voor de waarden van de TFR. Uitgangspunt hierbij was de als
laatst bekend beschouwde waarde van de prognosegrootheid, in casu de
TFR voor 1979.

Tabel 5.4 De voorspelde procentuele mutatie in de TFR en de
resulterende absolute waarde

Jaar % TFR

1980 -2.14 1.530
1981 -1.97 1.499
1982 -2.51 1.462
1983 0.90 1.475
1984 4.78 1.545
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De voorspellingen zijn grafisch weergegeven in Figuur 5.1, waarnaar we
eerder al verwezen. Het commentaar op de voorspelresultaten kan voorals-
nog kort zijn, Na een voortgaande, trendmatige daling, wordt vanaf 1983
een stijging in het gemiddeld kindertal verwacht. Deze ontwikkeling komt
in grote Iijnen overeen met de uitkomsten van recente CBS-prognoses.

5.4 Nabeschouwing: recapitulatie en ex ante evaluatie

In deze paragraaf zullen we de uitgangspunten en resultaten die hiervoor
- zowel in hoofdstuk 4 als hoofdstuk 5 - zijn gepresenteerd recapituleren
en van commentaar voorzien. Zodoende kunnen we - bij wijze van ex
ante evaluatie - een idee krijgen in hoeverre we onze doelstelling hebben
kunnen realiseren. Onder een ex ante evaluatie verstaan we het kritische
commentaar dat de opsteller van de vooruitberekening toevoegt aan de
presentatie van zijn vooruitberekeningsresultaten en waarin, expliciet dan-
wei impliciet, een oordeel schuilt over de voorspelkracht van de prognose.
In het navolgende hoofdstuk 6 zullen we ons - het is dan inmiddels drie
jaar later - bezighouden met een ex post evaluatie: een beoordeling van
de voorspelkracht achteraf, op basis van een vergelijking van de geprog-
nostiseerde en gerealiseerde ontwikkeling.

5.4.1 Recapitulatie

In de conceptuele fase van het onderzoek (hoofdstuk 4) is een eenvoudig
theoretisch referentiekader ontwikkeld dat de grondsIag moest vormen van
het te construeren prognosemodel. De kern van het referentiekader werd
geformuleerd in een drietal proposities. Ten overstaan van de meest gang-
bare modellen onderscheidt het op basis van deze proposities ontwikkelde
model zich door zijn open karakter, inhoudende dat op expliciete wijze
'theoretisch' gefundeerde verklaringsgronden als predictoren onderdeel
uitmaken van het prognosemodel. Hiermee sluiten we ODS aan bij Ascher,
een der prominenten op het gebied der prognostiek, die zijn opvatting in
dit verband als voigt verwoordt "Consequently, the real progress in po-
pulation forecasting will come not in the further elaboration of technique,
which is even now adequate to accurately and consistently trace out the
implications of given fertility and mortality. It will come via studies of
the social, economic, and technological determinants of fertility and
mortality." (Ascher, 1978 pag, 57). Kernachtig hebben wij dit samengevat
in het adagium 'voorspellen op basis van verklaren'.

Als operationele uitdrukking van het verklaringsmodel is gekozen voor
een multivariaat Iineair regressiemodel, met behulp waarvan de relatie
tussen de prognosegrootheid TFR (de van zijn leeftijdsopbouw-effect ont-
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dane transversale vruchtbaarheidsintensiteit) en de predictoren of verkla-
rende variabelen werd geformaliseerd. Het verband tussen de intensiteits-
grootheid I (de TFR in dit geval) en de evenementen E (de geboorten in
dit geval) is gelegd via het (Gini) model E = I • M , waarin M of massa,
de omvang van de risicobevolking representeert.

Nadat in paragraaf 5.2, als eerste proeve, een hooggeaggregeerd ver-
klaringsmodel werd opgesteld - een model dat theoretisch gefundeerd was
op een rudimentaire versie van de Easterlin-hypothese - is in paragraaf
5.3 verslag gedaan van de constructie van een meer gedesaggregeerd, zo-
genoemd 2-traps verklarings- en prognosemodel.

Het middels lineaire regressie bepaalde 2-trapsmodel, dat op ervarings-
gegevens is geschat, vormt dan de structure le grondslag voor de prognose
(zie paragraaf 5.3).

Nadat hiermee de coeff'icienten van de modellen zijn vastgesteld kon-
den assumpties worden geformuleerd aangaande de verwachte ontwikkeling
in de modelparameters voor de periode 1980-1984. Voor de verantwoording
van de keuze der assumpties zij verwezen naar paragraaf 5.3.3. Het uit-
voeren van de prognose bestond dan in feite uit het bepalen van de prog-
nosegrootheid I door in de regressievergelijkingen de geprognostiseerde
modelparameters in te voeren.

5.4.2 De ex ante evaluatie

In deze sub-paragraaf worden de resultaten op twee niveaus ex ante
geevalueerd. Nadat eerst, meer in concreto, commentaar wordt gegeven op
de uiteindelijke regressievergelijkingen, volgt - in meer algemene termen
- een reeks van suggesties die tot een verbetering van de voorgestelde
prognosemethodiek zou kunnen leiden.

Ten behoeve van het eerste gedeelte van deze beknopte evaluatie presen-
teren we nogmaals de vier regressievergelijkingen, die tesamen het 2-
trapsmodel vormen.

Eerste trap
TFR = -2.64 + 0.42ANUL + 0.30DRIE - 2.43LFTIK

R = 0.93
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Tweede trap

ANUL = 10.76 + 1.43A_l + 4.69UN_3 3/4 - l.33M_1 - 2.70M_4 -0.56ANUL_l
R = 0.92

DRIE = 5.07 - 3.06M_t + 0.98DRIE_l - 0.55DRIE_2
R = 0.93

LFfIK = 0.15M_3 3/4 - 0.62UN_2t + 0.83LFflK_2
R = 0.91

We kunnen de verklarende variabelen in drie groepen indelen:
a. sociaal-structurele factoren: enerzijds modernisering (A) en ander-

zijds sociale druk (ANUL)
b. economisch-conjuncturele factoren: enerzijds de werkloosheid (UN)

en anderzijds de Massa (M)
c. demografisch-conjuncturele factoren: de variabelen DRIE en LFTIK

die op hun beurt in de tweede trap verklaard worden.

De sociaal-structurele variabele A, die als operationalisering van het be-
grip modernisering functioneert - en hiermee in feite de meest complexe
en diffuse variabele is - speelt in aIle vergelijkingen waarin ze theore-
tisch dient voor te komen een significante ro1. Hierbij heeft ze steeds het
juiste teken. Dit duidt erop dat A een goede benadering is voor vrij cru-
ciale, maar ietwat ondoorzichtige variabele modernisering.

Het open karakter van het model komt middels de variabelen A, UN en
meer impliciet via ANUL en M naar voren. De invloed van deze variabelen
is vrij groot. In de vergelijking voor ANUL (5.5) verklaren A en UN 47%
van de verklaarde variantie. In de vergelijking voor DRIE (5.6) is M voor
23% verantwoordelijk voor de verklaarde variantie en in de vergelijking
voor LFTIK (5.7) zijn M en UN verantwoordelijk voor 49% [86).

Resumeren we tot slot - nu op het meer algemene niveau - een aantal
aanbevelingen die, over een viertal rubrieken verdeeld, op basis van de
hier opgedane ervaring, bij een verdere elaboratie zouden kunnen leiden
tot een verbetering van de voorgestelde prognosemethodiek.

Bestaande theorieen als basis voor de verklaringsmodellen
Een meer uitgebreide orientatie in de demografische, sociologische,
economische en sociaal-psychologische theorievorming rond de belangrijke
demografische variabelen, kan inspireren tot kwalitatief betere verkla-
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ringsmodellen. Wij vragen in dit verband aandacht voor de moeilijk te
doorgronden relatie tussen arbeidsparticipatie en huwelijksvruchtbaarheid
en tussen werkloosheid en huwelijksvruchtbaarheid. Daarnaast kunnen wij
ODS niet aan de indruk onttrekken dat de theoretische input - die wij
grotendeels aan het motivatie-onderzoek van Niphuis-Nell hebben ontleend
- in zekere zin gedateerd is. Een nadere bezinning is geboden. Uitgebreid
aandacht zou ook moeten worden geschonken aan de mogelijkheid om re-
sultaten van recente demografische surveys te integreren in de verkla-
rings- en prognosemodellen.

Operationalisering van theoretische concepten
Het zoeken naar adequate statistische indices is zeker niet uitputtend
geweest. Hoewel intensief zoeken niet altijd garant staat voor uiteindelijk
succes lijken in dit opzicht mogelijkheden voor verbetering aanwezig. In
het onderzoeksverslag is bij her haling gewezen op het theoretische belang
van de structuurvariabele 'modernisering' en de inhoudelijk gezien weinig
bevredigende operationalisering in de grootheid 'percentage beroepsbevol-
king werkzaam in de argrarische sector'.

Modelconstructie
Het bepalen van de coefficienten van de variabelen en hun relaties in
gedragsmodellen geschiedt op basis van ervaringsgegevens. Deze moe ten in
ruime mate aanwezig zijn. Ais gevolg hiervan moet soms een beroep wor-
den gedaan op tijdreeksen die langer kunnen zijn dan men uit oogpunt
van representativiteit en homogeniteit wenselijk acht, zodat de model-
structuur zijn stabiliteit dreigt te verliezen. Het verdient aanbeveling om
na te gaan of ter aanvulling op de hier uitgevoerde tijdreeksanalyse een
zogenaamde cross-sectionele of doorsnede-analyse tot een modelstructuur
leidt die een hogere voorspellende waarde bezit. Een meer uitvoerige ge-
voeligheidsanalyse zou het inzicht in de werking van het model kunnen
verhogen en zwakke punten aan de oppervlakte kunnen brengen.

Prognose van de modelparameters
Er is al bij herhaling op gewezen dat in het onderzoek de feitelijke prog-
nose op provisorische wijze is uitgevoerd. Er dient een uitvoerige in-
spectie gemaakt te worden van bruikbare bronnen die kunnen inspireren
tot het prognostiseren van de onafhankelijke variabelen. Hiertoe kunnen
onder andere dienen verkenningen van de nationale plan bureaus (het CPB
en het SCP) en de WRR, en de leefsituatie-onderzoeken en het Onderzoek
Gezinsvorming van het CBS.
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HOOFDSTUK 6

DRIE JAAR LATER: DE PROGNOSE GETOETST

6.1 Inleiding

In de voorafgaande hoofdstukken 4 en 5 is verslag gedaan van een ver-
kenning die moest leiden tot de eerste stappen op weg naar een specifiek
korte termijn model voor de geboorten. Het vertrekpunt werd gezocht in
het beginsel dat een wetenschappelijke prognose zou moeten steunen op
een expliciete en geformaliseerde verklaringsgrond. Theorieen of hypothe-
sen waarin het verband tussen de prognosegrootheid en haar demografi-
sche, maar vooral ook niet-demografische verklarende variabelen worden
gestipuleerd, zouden de grondslag moeten vormen van het prognosemodel.
Met nadruk werd vooropgesteld dat de pretenties hierbij bescheiden zou-
den moeten zijn. In het besef dat het bereiken van een hogere trefzeker-
heid in de bevolkingsprognostiek geen kwestie is van het vinden van een
magische formule maar eerder van bescheiden stapsgewijze vorderingen,
werd voor een duidelijke be perking in de taakstelling gekozen. Deze be-
perking hield ondermeer in dat de interesse primair zou uitgaan naar de
constructie van een, min of meer provisoirisch, prognosemodel. De orien-
tatie hierbij was eerder academisch dan pragmatisch.

Bet opstellen van een korte termijn prognose biedt de demograaf - ver-
geleken met de vooruitberekening voor de langere termijn - voordelen
zowel als nadelen. Bet hachelijke van zijn onderneming schuilt in het
gegeven dat hij, gezien de korte voorspeltermijn, zijn prognose haast ze-
ker zal overleven. Gegeven het vaststaande feit dat zijn prognose zal
afwijken van de realisatie stelt hij zijn persoonlijke prestige, alsmede de
geloofwaardigheid van zijn vakgebied in een waagschaal, die nagenoeg
zeker in zijn nadeel zal omslaan. Demografen die zich hierdoor laten ont-
moedigen - en dit is de andere kant van de medaille - verzuimen hiermee
echter een gerede kans om het wetenschappelijke karakter van de bevol-
kingsvooruitberekening te verhogen. lmmers, juist gezien de geringe duur
van de vooruitberekeningsperiode is de mogelijkheid gegeven een haast
permanent evaluerend terugkoppelingsproces in gang te zetten, hetgeen
kan worden gezien als de belangrijkste bron van kwaliteitsverbetering in
de prognostiek en de wetenschap in het algemeen.

Zo stelt Ryder in dit verband het volgende: "This is the sense in
which I think we should be users of our own predictions, because it is
precisely in this way that science is advanced: by making predictions
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which fail, by determining the reasons for that failure, by making further
predictions which also fail, but for different reasons - if we have done a
good job of assessment of our previous failure - and so on." (Ryder, 1984
pag. 38).

In het besef van het risico waarvan hierboven gewag gemaakt is grijpen
we hier - inmiddels enkele jaren later - de gelegenheid aan middels ex
post evaluatie van onze onderzoeksresultaten, perspectieven aan te reiken
voor een verdere ontwikkeling van de voorgestelde methode. Deze eva-
luatie zal zich in een aantal opzichten beperken: enerzijds op praktische
gronden (de te besteden tijd en middelen zijn beperkt), anderzijds op
inhoudelijke gronden (de evaluatiemethodiek in de demografie staat nog in
haar kinderschoenen).

Aan de term evaluatie - letterlijk: waarde toekennen aan - kan een
ruime betekenisinhoud worden verbonden. In hoofdstuk 5 maakten we
reeds gewag van het onderscheid tussen de ex ante evaluatie en de ex
post evaluatie. In onze aldaar ondernomen ex ante evaluatie hebben we
middels het identificeren van enkele zwakke of nog onvoldoende uitge-
werkte elementen, indirect kenbaar gemaakt welke mate van trefzekerheid
of onzekerheid aan de provisorische prognoses moest worden verbonden.
In een ex post evaluatie - het eigenlijke onderwerp van dit hoofdstuk -
wordt de kwaliteit van de eerder opgestelde prognose afgemeten aan de
afwijking tussen enerzijds de voorspelling en anderzijds de gerealiseerde
ontwikkeling, of een alternatieve voorspelling.

In de geest van de hierboven geciteerde aanbeveling van Ryder is in on-
derstaande Figuur 6.1 de evaluatie van de prognose ideaal-typisch geinte-
greerd in de structuur van het onderzoeksproces, zoals dat in de twee
voorafgaande hoofdstukken werd beschreven.

In de conceptuele lase (hoofdstuk 4) is een eenvoudig theoretisch refe-
rentiekader ontworpen waaraan de grondslagen zijn ontleend van het open
prognosemodel dat in de tweede onderzoeksfase is geconstrueerd
(hoofdstuk 5). Min of meer tentatief - dit vanwege de secundaire functie
- werden vervolgens assumpties betreffende de toekomstige parameter-
waarden der predictoren geformuleerd. Het uitvoeren van de prognose be-
stond dan, de facto, uit enkele eenvoudige rekenkundige operaties. Ten
slotte werden de resultaten nabeschouwd en van cornmentaar voorzien in
de vorm van een ex ante evaluatie.

De kern van dit hoofdstuk zal dan in feite bestaan uit een ex post
evaluatie: het toetsen van de prognoseresultaten aan de feitelijke ontwik-
keling en aan de uitkomsten van andere, vergelijkbare prognoses (para-
graaf 6.3). In de afsluitende paragraaf 6.4 wordt tenslotte de eindbalans
opgemaakt.
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Figuur 6.1 Ideaal-typische voorstelling van het onderzoeksproces
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6.2 Evaluatie en bevolkingsprognostiek

De demografie kon tot voor kort nauwelijks bogen op enige traditie daar
waar het de evaluatie van de bevolkingsvooruitberekening betreft. Dit zou
begrijpelijk zijn indien de successcore steeds erg gunstig was: weinig - zo
weten we inmiddels - is Minder waar. De laatste jaren echter is er sprake
van een toenemende belangstelling voor, vooral, het achteraf analyseren
van prognosefouten (Ryder, 1984; Keyfitz, 1980; Willekens, 1984 en Kuijs-
ten, 1984).

Ons conformerend aan het standpunt van Ryder dat "Prediction is a
necessary element in a system of reciprocal and iterative interaction
which leads to the increase in knowledge." (Ryder, 1984 pag. 38), merken
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wij in dit verband op dat de communicatie tussen de opstellers van demo-
grafische theorieen en de opstellers van bevolkingsprognoses goeddeels
achterwege blijft. Dit - zo menen wij - vanwege het gesloten karakter en
het hoge aggregatieniveau van de gangbare vooruitberekeningsmodellen,
waardoor de impuls voor evaluatie vanuit de hoek der theoretici nagenoeg
ontbreekt. De constructie van open modellen, zoals wij in ons onderzoek
gepropageerd hebben, biedt bij uitstek de gelegenheid tot vruchtbare sa-
menwerking en bevordert als zodanig een systematische evaluatie (87).

Evaluatie behelst onder andere het opsporen van fouten in de prognose.
Welke soorten van fouten kunnen hierbij worden onderscheiden? Een der
eerste systematische analyses van foutenbronnen in de bevolkingsprognos-
tiek treffen we aan bij Hoem (1973). Een aantal auteurs na hem hebben
zijn classificatie overgenomen of gemodificeerd. Keyfitz's variant, die wij
hieronder verkort weergeven, past het best in onze analyse (Keyfitz,
1977). Vermeld hierbij zij dat de fouten- of onzekerheidsbronnen zowel
naar moeilijkheidsgraad bij het schatten van hun effect alsook naar hun
aandeel in de totale onzekerheid, in oplopende orde zijn gerangschikt.
Keyfitz onderscheidt de volgende voorspelfouten:

1) 'There is random variation from the deterministic model on which
the estimate was made'.
Deze fout kan bij bevolkingen van enige omvang als onbeduidend worden
beschouwd.

2) 'The constants in the models are not known exactly'.
Het betreft met name schattings-, registratie- en afrondingsfouten. Hun
effect is in westerse landen, met hun hoog-kwalitatieve databestanden,
doorgaans gering.

3) 'The Quantities supposed constant, which constitute the parameters
of the model, really vary in time'.
Keyfitz doelt hier op het gevolg van het feit dat prognosemodellen wor-
den geconstrueerd op basis van een beperkte, selectieve set van erva-
ringsgegevens zonder inzicht te hebben in hun representativiteit en homo-
geniteit in de tijd.

4) ' ...• the model itself is incorrectly specified'.
In zijn toelichting spreekt Keyfitz van een 'altogether, inappropriate
function supposed to hold for all time'. In het licht van onze onderzoeks-
doelstelling is deze factor van cruciale betekenis omdat bier in feite de
bruikbaarheid van verklaringsmodellen in de prognostiek in het geding is.
Hierbij zijn twee aspecten te onderscheiden, te weten, de validiteit van
het verklaringsmodel op zich, met daarnaast de vraag of de verbanden die
in het verklaringsmodel zijn neergelegd ook in de prognoseperiode geldig
zullen zijn.
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5) 'Finally, even perfect use of exact facts regarding a homogeneous
past may be frustated by the future being genuinly different'.
Hier raakt Keyfitz het probleem van de bevolkingsprognostiek in haar
essentie: de fundamentele onzekerheid omtrent de toekomst. In termen van
het vooruitberekeningsproces betreft het hier met name het probleem om
correcte assumpties met betrekking tot de toekomstige parameterwaarden
van het model te formuleren. Hoem differentieert in deze door een onder-
scheid te maken in 'erroneous trends in forecasting parameters' (het on-
juist inschatten van trendmatige ontwikkelingen in de parameters), en in
'sudden shifts in the parameters' (het logischerwijze niet voorzien van
plotselinge en ingrijpende gebeurtenissen als oorlogen en grootschalige
epidemieen) (Hoem, 1973).

Volgens Keyfitz zou in beginsel, en dan nog bij benadering, een schatting
van het gecombineerde effect van de eerste vier fouten te maken zijn,
hetgeen een beeld zou geven van 'a lower bound for the overall error ex
ante'. Een ex post evaluatie zou dan de combinatie van aile vijf fouten
impliceren.

De ex ante evaluatie hebben we eerder in brede zin omschreven als de
verwachte onzekerheid die aan de voorspelling wordt verbonden op het
moment van de presentatie. Hierbij kan op verschillende wijze uiting wor-
den gegeven aan deze onzekerheid. Bijvoorbeeld nominaal, door niet te
spreken van voorspelling of prognose, maar van projectie, verkenning,
scenario of experimentele vooruitberekening. Daarnaast kan van onzeker-
heid blijk gegeven worden door het presenteren van een aantal (meer of
minder uiteenlopende) alternatieven of varianten. Een meer geformali-
seerde wijze van ex ante evaluatie is de gevoeligheidsanalyse, aan de
hand waarvan bepaald kan worden hoe 'gewichtig' een bepaalde variabele
in een model is en waar haar kritische grenzen liggen [88].

In de literatuur treffen we enkele voorbeelden aan van ex ante evalua-
ties die gebaseerd zijn op het bestuderen van de voorspelkracht van
doorgaans grotere aantallen prognoses uit het verleden (Ascher, 1978;
Keyfitz, 1981; Stoto, 1983; Keilman, 1985). De bedoeling hierbij is om op
basis van deze ervaringsgegevens aan te geven met welke onzekerheids-
marge - of met welk betrouwbaarheidsinterval - toekomstige prognoses
zijn omgeven (de kans is x% dat de bevolkingsomvang in het jaar 2000
tussen y en z zal liggen). Het zwakke punt in deze ex ante uitspraken
schuilt in de impliciete aanname dat in het verleden gemaakte fouten ook
in de toekomst in de zelfde richting en met het zelfde effect op de prog-
nose zullen inwerken. Onder andere zou dit inhouden dat trendbreuken
en incidentele gebeurtenissen uit het verleden zich in de toekomst weder-
om zouden manifesteren.

120



De evaluatie van de bevolkingsprognose heeft recentelijk een belang-
rijke impuls gekregen vanuit de ontwikkeling van monitor-systemen.
Monitoring is te beschouwen als een nevenprodukt van procesplanning:
een planningsconceptie die in de jaren zestig en zeventig is ontwikkeld en
waarin het accent verschoven is naar het begeleiden en bewaken van
maatschappelijke processen [89].

Al concluderend willen we opmerken dat evalueren van bevolkingsprogno-
ses van groot belang geacht dient te worden. Te weinig nog wordt hierbij
evaluatie beschouwd in functie van de terugkoppeling naar demografische
theorievorming en hiermee als middel om de bevolkingsprognostiek op een
hoger plan te brengen. De constructie van open modellen, die gekenmerkt
worden door een hogere mate van specificiteit, zal in dit licht gezien een
belangrijke bijdrage kunnen leveren. Daarnaast moeten we tot de slotsom
komen dat van formalisering van evaluatiemethoden nog maar in beschei-
den mate sprake is.

De navolgende ex post evaluatie vindt om voornamelijk praktische re-
denen plaats in een beperkte opzet en met dito pretenties. De gelegenheid
om tot daadwerkelijke terugkoppeling te geraken ontbreekt hierdoor. Onze
analyse zal zich dan ook concentreren op meer aan de oppervlakte tre-
dende aspecten van een evaluatie.

6.3 De ex post evaluatie

6.3.1 Bet evaluatieschema

Komen wij nu tot de kern van deze bijdrage, de ex post evaluatie. De
aanpak die hierbij gekozen is wordt in Figuur 6.2 schematisch voorgesteld.

Over het niveau waarop de evaluatie heeft plaatsgevonden wordt in het
linker segment van de figuur uitsluitsel gegeven. Gegeven het basismodel
kan dit in beginsel op 3 niveaus. Aangezien de Massa M op betrekkelijk
betrouwbare wijze te extrapoleren valt, beperken we ons hier tot de laat-
ste optie (enkel Intensiteit).

Als referentie standaarden kiezen we voor zowel de waarnemingen (of
realisaties), als de uitkomsten van een andere - Qua prognosetermijn ver-
gelijkbare - prognose, namelijk de midden variant van 'Bevolkingsprognose
1980' van het CBS (CBS, 1981b), alsmede een zelf vervaardigde naieve
prognose. Bij deze laatste kwam de prognose van I voor de periode 1980-
1984 tot stand door een simpele tijdreeksfunctie te bepalen voor de basis-
periode 1975-1979 en deze vervolgens naar de prognoseperiode door te
trekken [90]. Hierbij stonden steeds twee functies model: een lineaire
functie en een exponentiele functie. De best passende van de twee werd
dan voor de prognose gebruikt.
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Figuur 6.2 Analyseschema ex post evaluatie
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Alvorens daadwerkelijk tot evaluatie over te gaan, nog het volgende.
Zoals bij evaluatie een onderscheid gemaakt kan worden in ex ante en ex
post, kunnen we - in bepaalde gevallen - een dergelijk onderscheid aan-
brengen bij de prognose: met andere woorden, we kunnen spreken van ex
ante prognoses en ex post prognoses. Dit onderscheid is mogelijk in het
door ons toegepaste vooruitberekeningsmodel, hetgeen - zoals zal blijken
- voor de evaluatie betekenisvol kan zijn. Door te kiezen voor een ge-
formaliseerd open model (meer in het bijzonder, voor een multivariaat
regressiemodel), is het in principe - met nadruk nog op 'in principe' -
mogelijk de voorspelfouten te decomponeren en toe te schrijven aan 'in-
correcte modelspecificaties' en 'onjuiste prognose van de modelparame-
ters'. Deze voorspelfouten corresponderen dan met de punten 4 en 5 uit
het classificatieschema van Keyfitz dat in paragraaf 6.2 is behandeld.

Een en ander kan verduidelijkt worden aan de hand van de formele
voorstelling van het multivariaat regressiemodel:

Y = a + b(xl) + c(x2) + d(x3)

In dit model is Y de prognosegrootheid (I in ons geval), zijn a, b, c en
d de geschatte coeff'icienten en x l , x2, en x3 de bijbehorende parameters.
De coeff'icienten zijn constanten en vormen als het ware de theoretische
structuur van zowel het verklarings- als het prognosemodel. We spreken
van de modelspecificatie. In het geval van de prognose zijn de parameters
een numerieke uitdrukking van de assumpties die met betrekking tot de
predictoren zijn geformuleerd [91].

De ex ante prognose (in het schema in symbolen weergegeven als Ep.ea)
is de feitelijke prognose gebaseerd op de eerder bepaalde modelspecificatie
en de geprognostiseerde parameterwaarden. Bij de ex post prognose
(Ep.ep) wordt I achteraf bepaald uit de dan bekende, gerealiseerde para-
meterwaarden en de als steeds constant te houden modelspecificatie. Wan-
neer we ons tot de grote lijnen bepalen en hiermee mogelijk optredende
interactie-effecten negeren, kunnen we de volgende verbanden stipuleren.

Als zodanig zal een vergelijking tussen Ep.ea en Ew (tussen de ex
ante prognose en de waargenomen ontwikkeling) een saldo-effect weerge-
yen van de kwaliteit van de modelspecificatie, de assumpties en de fou-
tenbronnen I, 2 en 3; zal - aannemende met Keyfitz dat de betekenis van
de fouten 1, 2 en 3 relatief gering is - een vergelijking van Ep,ep en Ew
iets zeggen over de modelspecificatie, en zal Ep,ea versus Ep.ep een in-
druk geven van de juistheid van de assumpties met betrekking tot de pre-
dictoren. Dit laatste dan echter slechts in het hypothetische geval dat
aile foutenbronnen een identiek richtingseffect manifesteren en er dus
geen compensatie plaatsvindt.
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Deze mogelijkheid van evaluatie - met name de scheiding die aange-
bracht kan worden tussen het effect van het verklaringsmodel en overige
voorspelfouten - beschouwen we als een winstpunt, ook al ontbreekt de
gelegenheid om dit hier en nu in extenso te exploiteren. Met behulp van
een open verklaringsmodel is het aIdus mogelijk de terugkoppeling met de
demografische theorie te effectueren en zodoende de kwaliteit van de
prognose te verhogen.

Bij een vergelijking tussen Ep en Ep,cbs'80 is het moeilijker - zo niet
onmogelijk - de verschillen te benoemen als effecten van modelspecificatie
en assumpties, vanwege het feit dat het hier om een verschil van meer-
dere dimensies tegelijkertijd gaat (longitudinaal versus tranversaal, geslo-
ten versus open, termijn-specifiek versus termijn-neutraal).

De vergelijking tenslotte tussen Ep en Ep,naief geeft - maar dan van-
uit een eng pragmatisch perspectief bezien - antwoord op de vraag of een
vrij complexe methode een meerwaarde oplevert ten overstaan van een
eenvoudige en goedkope, naieve procedure. We spreken van een eng prag-
matisch perspectief met verwijzing wederom naar de terugkoppelingsmoge-
lijkheden van een open prognosemodel. Voorheen reeds is opgemerkt dat
onze orientatie eerder een academische dan een pragmatische zou zijn.

6.3.2 De ex post resultaten gehalueerd

Met behulp van de voorspellingen voor de intensiteit en de vooruitbere-
kende massa kan het toekomstig aantal geboorten worden bepaald. De ex
ante en ex post voorspellingen zijn samen met de realisaties, de CBS-
voorspellingen (CBS, 1981b) en de resultaten verkregen met behulp van
een naieve voorspelmethode (extrapolatie van een kwadratische functie) te
vinden in Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Aantallen geboorten in het tweetraps model

jaar realisatie ex ante ex post CBS-MY naief

1980
1981
1982
1983
1984

181294
178569
172071
170246
174400

173190 (-4%)174209 (-4%) 173265(-4%)
171258 (-4%)174228 (-2%)181000 (+1%) 172183(-4%)
168307 (-2%) 170840 (-1%) 186000 (+8%) 170828 (-1%)
171140 (+1%)176477 (+4%)189000 (+11%)169522 (-0%)
180740 (+4%)187759 (+7%)196000 (+10%)168290 (-4%)

Tussen haakjes staat steeds de procentuele afwijking ten opzichte van de
realisatie vermeld.
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De ex ante voorspellingen laten een dating van de geboorten zien tot
en met 1982, waarna een stijging optreedt. Voor de ex post voorspellingen
ligt het keerpunt in hetzelfde jaar, doch het niveau ligt hoger. Bij de
middenvariant van het CBS zien we daarentegen een continue toename
vanaf 1981. In werkelijkheid is er sprake van een dating van het aantal
geboorten tot ruim 170 duizend in 1983, waarna 1984 een stijging te zien
geeft. Het door ons gehanteerde model geeft in het eerste voorspeljaar,
en ex ante ook in het tweede voorspeljaar, een belangrijke afwijking te
zien (4 %). De voorspellingen voor het derde en vierde jaar (1982 respec-
tievelijk 1983) tonen daarentegen een positiever beeld. Het jaar 1984 ver-
toont vervolgens weer een iets grotere afwijking. Vergelijking met de
CBS-voorspellingen is niet geheel mogelijk omdat het CBS in feite zijn
voorspellingen in 1981 laat aanvangen. Desondanks kan gesteld worden dat
de door ons gehanteerde methode voor wat betreft het aantal geboorten
dichter bij de realisatie ligt. De beste resultaten worden - gemiddeld
genomen - echter verkregen met behulp van de naieve methode. De ge-
boortestijging in 1984 wordt echter door deze methode niet voorzien.

De ex ante afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door de ver-
gelijking voor ANUL. De voorspelling van ANUL is te laag voor het jaar
1980, terwijl voor de jaren 1983 en 1984 de voorspelling duidelijk te hoog
is [92].

De voorspelfout van DR IE blijft binnen redelijke grenzen en ook de
omvang van de voorspelfout van LFTIK is acceptabel. De voorspelling
voor LFTIK geeft voor de jaren 1983 en 1984 echter een dating te zien,
terwijl er in werkelijkheid nog steeds sprake is van een toename.

Het verschil tussen de ex post en ex ante voorspellingen wordt vooral
ook door de vergelijking voor ANUL veroorzaakt. Hier speelt de voor-
spelling van de exogene variabele A ons parten. Deze voorspelfout he eft
echter de specificatiefout in de vergelijking (het ten dele veronachtzamen
van de invloed van de huwelijkssluitingen in de voorafgaande periode) ten
dele gecompenseerd, zodat de ex ante voorspelling beter is dan de ex post
voorspelling.

Brengen we, terwille van het overzicht, in Figuur 6.3 de resultaten van de
evaluatie in beeld. De uitkomsten van de ex ante en ex post voorspellin-
gen die met het 2-trapsmodel zijn uitgevoerd, worden vergeleken met de
voorspelkwaliteiten van de midden-variant van CBS-prognose 1980, respec-
tievelijk het naief prognosemodel. De realisaties fungeerden hierbij als
standaard voor de indexering en zijn voor elk jaar op 1000 gesteld [93].
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Figuur 6.3 De evaluatie in beeld
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6.4 Siotbalans

Nadat verspreid over het voorafgaande, al evaluerend conclusies zijn ge-
trokken en suggesties voor het oplossen van bepaalde problemen zijn se-
daan, vatten we hier de belangrijkste punten nog eens bondig samen.

Wat de uitgangspunten betreft, die de kern van het theoretisch refe-
rentiekader vormen, merken wij het volgende op. De transversale
grondslag van het model kan in principe gehandhaafd blijven: wei verdient
het aanbeveling de prognosegrootheid - in functie van een plausibiliteits-
controle - steeds ook in een longitudinaal perspectief te plaatsen. Recente
verbeteringen in separatietechnieken, die in gang zijnde ontwikkelingen
ontleden in leeftijd-, cohorte- en periode-effecten, kunnen bijdragen tot
een meer nauwkeurig vaststellen van conjuncturele en structurele compo-
nenten in demografische veranderingsprocessen (Willekens and Baydar,
1984; De Beer, 1985; Bloom, 1987). Hierdoor wordt het mogelijk het spe-
cifieke karakter van elke prognosegrootheid te identificeren, hetgeen van
wezenlijk belang is voor de op te nemen verklarende variabelen, casu quo
de modelspecificatie. Het stoelen van de prognose - in de vorm van een
open model - op een formeel verklaringsmodel, blijkt beloften in te hou-
den. Niettegenstaande de onvolkomenheden die geconstateerd werden, lig- .
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gen er reele kansen om met gebruikmaking van de terugkoppelingsmoge-
lijkheden de verankering van het prognosemodel in een open verklarings-
model uit te bouwen. Deze terugkoppeling zou plaats moeten vinden bin-
nen een meeromvattend, professioneel monitoring systeem. Ais gevolg van
noodzakelijke beperkingen in de uitvoering van de evaluatie is aan de
'feed back' van prognoseresultaten naar de theorievorming slechts margi-
naal aandacht geschonken.

Betreffende de modelspecificatie zij opgemerkt dat het aggregatieniveau
van zowel te verklaren als verklarende variabelen in bepaalde gevallen te
hoog kan worden geacht. Specificatie (naar leeftijdsgroep met name) lijkt
hier gewenst.

Bij herhaling is ook gewezen op het feit dat - door de accenten die in
het onderzoek zijn aangebracht - de beschikbare 'theoretische' kennis
zeker niet uitputtend is geexploiteerd. Dit geldt zowel voor de structurele
als de conjuncturele verklarende variabelen. Nadere studie op dit terrein
zal de kwaliteit van de voorgestelde methodiek zeker ten goede komen.
Ondanks het feit dat een meer dan oppervlakkige evaluatie van de theore-
tische input achterwege gebleven is, durven we het vermoeden te uiten
dat de in onze verklaringsmodellen gebruikte hypotheses en anderssoortige
kennisfragmenten, niet die 'universele' verklaringskracht bezitten die wij
er in eerste instantie in zagen. Anders gezegd, wij kunnen ons niet aan
de indruk onttrekken dat zij in zekere zin een gedateerd stempel dragen.
Dit geldt dan met name voor de conceptuele uitwerking van de variabele
'modernisering', die als representant van de seculaire, structurele maat-
schappelijke ontwikkeling werd opgenomen. In hetzelfde licht kunnen de
hypotheses omtrent de gezinsuitbreidingskansen, die wij aan het motiva-
tie-onderzoek van Niphuis-Nell hebben ontleend, van kritische kantteke-
ningen worden voorzien.

De periode waarop de schatting van de modellen berust is gezien de
vereisten van homogeniteit en representativiteit (Keyfitz's foutenbron no.
3) soms relatief lang te noemen. Een oplossing in deze kan gevonden
worden door de modellen te schatten op cross-sectioneel datamateriaal.

Nadat het onderzoek in 1983 werd afgesloten is er vanuit de
hoofdafdeling Bevolkingsstatistiek van het CBS een initiatief ontplooid,
waarbij in eerste instantie vanuit een geheel andere orientatie, de proble-
matiek van de korte termijn prognose wordt aangesneden. Wij doelen hier
op studies van De Beer, die op basis van geavanceerde tijdreeksanalyses
tot zeer acceptabele resultaten komt (zie ondermeer De Beer, 1985 en
CBS, 1985c). Vanuit een puur pragmatisch standpunt beoordeeld (op basis
van post-dictie resultaten), hoeft deze benadering niet onder te doen voor
de aanpak die wij in deze studie hebben voorgestaan.

Nadien hebben onderzoekers van voornoemde afdeling zich gericht op
een verdere elaboratie van de, door ons in deze studie bepleite, verkla-
rende benadering. Dit heeft onder andere geleid tot een kritische door-
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liehting van onze modellen (CBS, 1987a). Hiermee zijn wij - naar ons
dunkt - in onze opzet geslaagd. Steeds bebben wij er op gewezen dat
onze pretenties beperkt zouden blijven tot bet zoeken naar nieuwe wegen
in de bevolkingsvooruitberekening. Gezien bet verkennende en breed
georienteerde karakter van ons onderzoek was bet niet te verwacbten dat
gerede eindprodukten opgeleverd zouden worden. Het stemt in zekere zin
tot voldoening dat een prognose-uitvoerende instantie ons 'halfprodukt'
beeft opgepakt.

Ook op een ander terrein doet zich recentelijk een ontwikkeling voor
die in de toekomst wellicht zinvolle perspeetieven kan bieden voor bet
nader tot een oplossing brengen van de problematiek rond de korte ter-
mijn prognose. Wij denken dan met name aan het aanwenden van enquete-
materiaal uit, bijvoorbeeld, het Onderzoek Gezinsvorming van bet CBS,
waarin periodiek de Nederlandse bevolking onder andere wordt onder-
vraagd naar haar reproduktieve intenties (CBS, 1985a en 1985b). Hoewel
op zicb niet nieuw, en in het verleden steeds seeptiseh op bruikbaarheid
in de prognostiek beoordeeld, stemmen recente analyses tot een meer
positieve verwachting (CBS, 1987b). Let weI, dit geldt dan specifiek voor
de korte termijn prognose. In beginsel lijkt het dan ook zeer de moeite
waard om reproduktieve intenties voor de korte termijn als verklarende
variabele in een open model op te nemen [94].

Tenslotte willen we - in het licht van ons adagium van 'gebundelde
differentiatie' - nog opmerken dat het interessant lijkt de suggestie van
Makridakis (1982) te volgen, die aannemelijk heeft gemaakt dat een 'mid-
deling' van prognoses die met verschillende voorspelmethoden zijn verkre-
gen tot de beste resultaten leidt.
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DEEL III

DE LANGE TERMIJN VERKENNING:

CREATIEVE, EXPLICITERENDE SPECULATIE





HOOFDSTUK 7

NAAR EEN SCENARIOBENADERING

7.1 Inleiding

Het onderhavige Deel III van deze studie is tot stand gekomen binnen de
context van een zwaartepunt-project (Das-project) van de Katholieke
Universiteit Brabant, getiteld: 'De Verdelingsproblematiek in de Sociale
Zekerheid', en weI als onderdeel van het demografisch programma (Be-
volkingsontwikkeling en Sociale Zekerheid).

Meer in het bijzonder wordt in dit verband de vraag gesteld naar de
gevolgen van de verwachte bevolkingsontwikkeling voor de sociale zeker-
heidsuitgaven. Beantwoording van deze vraag vereist ondermeer de ont-
wikkeling van een geintegreerd twee-sector model, gebaseerd op geexpli-
citeerde onderlinge interacties. Dit veronderstelt echter - strikt geno-
men - een theorie als vertrekpunt. Daar deze optie vooralsnog als te pre-
tentieus moet worden beschouwd, dient naar andere - gegeven de omstan-
digheden, passende - mogelijkheden gezocht te worden. We proberen ons
hierbij af te zetten tegen de Minder bevredigende oplossing die in de
praktijk vaak wordt gevolgd, inhoudende dat onafhankelijk van elkaar -
middels gesloten of zogenaamde 'black box' modellen - vooruitberekende
sectorontwikkelingen ex post (dus op het niveau van de uitkomsten) aan
elkaar worden gekoppeld [95].

In de meeste toekomststudies waarin de bevolkingsfactor een substan-
tiele rol speelt, wordt nagenoeg klakkeloos voor een (midden)variant van
de CBS-prognose gekozen. Men verzuimt hierbij doorgaans na te gaan of
de veronderstellingen die ten aanzien van de toekomstige bevolkingsont-
wikkeling zijn gekozen, consistent zijn met de veronderstellingen die ten
behoeve van andere systeemonderdelen zijn gehanteerd. Het verminderen
van de kans op een dergelijke vorm van inconsistentie, is een der pri-
Maire doelstellingen van het hier voorliggende Deel III.

Zowel het bevolkingssysteem als het sociale zekerheidssysteem dient
hiertoe 'open' te zijn, in die zin dat gemeenschappelijkheid in onderlig-
gende determinanten kan worden vastgesteld, om op die wijze consistentie
te kunnen waarborgen.

In deze stu die beperken we ons tot een poging het bevolkingssysteem,
of beter een van haar onderdelen, te weten het vruchtbaarheidssysteem,
'open te breken'.
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De trefzekerheid van toekomstuitspraken neemt (weliswaar niet noodzake-
lijk lineair) af met de lengte van de voorspeltermijn (Ascher, 1978). Op
grond van dit gegeven wordt de toekomst doorgaans in termijnen opge-
deeld. Het is daarbij gebruikelijk een onderscheid te maken in de korte,
de middenlange en de lange termijn [96]. Precieze criteria op basis waar-
van een beredeneerde grondslag van deze indeling te maken is ontbreekt
echter. Daarnaast heeft elke discipline bij de invulling met concrete ka-
lenderjaren in dit opzicht zijn eigen conventies. Wij beperken ons in deze
studie tot een onderscheid in een korte termijn en een langere termijn.
Tentatief bepaalden we eerder reeds de vooruitberekeningstermijn voor de
korte termijn prognose op 5 jaar (zie Deel II, hoofdstuk 4). In het onder-
havige deel van de studie rich ten we ons qua tijdsdimensie op de langere
termijn die, bijgevolg, meer dan 5 jaar van het heden verwijderd, aan-
vangt. Een wezenlijk inhoudelijke fundering voor deze cesuur kon niet
gevonden worden.

Welnu, combineren we onze voorkeur voor het hanteren van open mo-
del/en met de tijdshorizon van de iangere termi jn dan ligt scenario-con-
structie als vooruitberekeningsmethode zeer voor de hand.

Deze studie zal niet resulteren - laten we daar op voorhand duidelijk
over zijn - in concrete, volledig uitgewerkte vruchtbaarheidsscenario's.
Met Van Vught (1985; 1986) onder andere, stellen we ons op het stand-
punt, dat het vervaardigen van scenario's pas nut heeft indien een zekere
'theoretische' basis aanwezig is: een cognitief stelsel waarin de relaties
tussen de kernvariabelen van het te projecteren systeem onderling, als-
mede de relaties tussen het systeem en haar omgeving, geexpliciteerd
worden. In onze visie - en hierin verschillen wij met Van Vught van me-
ning - hoeft dit cognitief stelsel niet per se de ken-theoretische status
van de, in causale termen geformuleerde, universele theorie te bezitten.
Het cognitieve alternatief dat wij in deze introduceren noemen we het
hypothetisch referentiekader. In de navolgende hoofdstukken 8, 9 en 10
wordt dit substituut voor een feitelijke vruchtbaarheidstheorie, verder
uitgewerkt. Dit betekent niet dat we hiermee straks een gereed produkt
kunnen aanbieden. Dit hypothetisch referentiekader zal continue getoetst
moeten worden aan nieuwe inzichten. Het is een eerste stap in een poging
om de langere termijn vooruitberekening van de geboorten een steviger
fundament te verschaffen.

De lange termijn verkenning die wij voor ogen hebben sluit aan bij de
ideeen waarop scenario-constructie gebaseerd is. Aangezien we niet aan
het feitelijke schrijven van scenario's zullen geraken - maar ons slechts
met een bepaald aspect van het vereiste voorwerk zullen bezighouden-
behandelen we aileen die elementen van scenario-constructie die voor een
goed begrip van het feitelijke onderwerp noodzakelijk zijn [97].
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In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie gezocht naar de formulering
van een aantal uitgangspunten voor de bevolkingsvooruitberekening op de
langere termijn. We putten hierbij uit twee bronnen. Op de eerste plaats
wordt teruggegrepen op de hoofdpunten van de in Deel I ontwikkelde
strategie leidend tot een op drie pijlers steunend geintegreerd bevolkings-
vooruitberekeningssysteem (paragraaf 7.2). Het accent ligt hierbij meer
specifiek op theorie en methode van de demografische vooruitberekening.
Ter aanvulling wijden we een beknopte beschouwing aan veranderende
visies en hieruit afgeleide aanbevelingen die zich recentelijk binnen het
toekomstonderzoek in meer algemene zin gemanifesteerd hebben (paragraaf
7.3). In paragraaf 7.4 gaan we nader in op de plaats en functie van het
hypothetisch referentiekader in een scenario-project. In paragraaf 7.5
opperen we de toepassing van een scenario-methode als compromis tussen
wenselijke en mogelijke benadering in het demografisch toekomstonder-
zoek voor de langere termijn. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk
- paragraaf 7.6 - wordt aan de hand van het 'ide ale prognosemodel' de
inhoudelijke relatie tussen de drie delen van deze studie nader belicht.

7.2 Onderzoeksdoel en voorgestelde strategie gememoreerd

De drie pijlers waarop een nieuw vooruitberekeningssysteem zou moeten
steunen waren: de toepassing van open modellen, het hanteren van een
termijnspecifieke vooruitberekeningsmethode en optimalisering van infor-
matie uit verschillende vooruitberekeningstypen, aangeduid met de term
gebundelde differentiatie.

Het hanteren van open model/en zou tot een verdere 'verwetenschappelij-
king' van de vooruitberekening kunnen leiden door het bewust en 'gedwo-
ngen' zoeken naar een theoretische grondslag voor het toekomstbeeld. Het
kan leiden tot nadere integratie van verklaren en voorspellen en stimu-
leert middels monitoring verdere theorievorming. Het bevordert in begin-
sel - middels explicitering van relaties tussen het bevolkingssysteem en
haar omgeving - de beleidsrelevantie, de kritische gebruiksmogelijkheden
(de uitgangspunten zijn controleerbaar) en een grotere democratisering
van de publieke discussie over mogelijke en wenselijke toekomsten (zie
hoofdstuk 2, paragraaf 2.3) [98].

Toepassing van open modellen in de bevolkingsvooruitberekening is
termijngebonden. Theorieen bieden door hun gebrekkige kwaliteit te wei-
nig houvast om over langere perioden voorspellingen te doen (Van Vught,
1985). Ook de voorspelling van randvoorwaarden (of antecedentsvoorwaar-
den) levert problemen. Wil men - ingeval de vooruitberekening voor de
langere termijn opgesteld dient te worden - het open karakter van het
vooruitberekeningsmodel handhaven, dan dient naar een cognitief substi-
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tuut te worden gezocht. Deze gedachte wordt in hoofdstuk 8 nader uitge-
werkt.

De politiek-ideologische dimensie in het toekomstonderzoek manifes-
teert zich in dicussies rond kenbaarheid en maakbaarheid van de toekomst
(Van Steenbergen, 1983). Toekomstonderzoek dient dan ook de verkenning
van mogelijke toekomsten te vervlechten met de verkenning van norma-
tieve, op taakstelling geconstrueerde, wenselijke toekomsten. Aangezien de
bevolkingsontwikkeling een constituerend element binnen een taakstelling
kan zijn, dienen - binnen een bepaalde context - naast 'verrassingsvrije'
demografische verkenningen taakstellende varianten te worden berekend.
Een confrontatie van be ide perspectieven kan voor het beleid nuttige in-
formatie opleveren. Kortom, er dient sprake te zijn van een geintegreerd
systeem van verschillende vooruitberekeningstypen. Het beginsel waarop
een dergelijk systeem steunt hebben we eerder aangeduid met de term
gebundelde dif ferentiatie (zie paragraaf 2.4 van hoofdstuk 1).

De hier in het kort toegelichte grondgedachten zijn vervolgens geinte-
greerd en nader uitgewerkt in een typologie van de bevolkingsvooruitbere-
kening (zie hoofdstuk 3). De hoofd-dimensies van deze typologie werden
respectievelijk benoemd als 'aard der vooruitberekening' en 'modeltype'.
Uit zestien resulterende vooruitberekeningstypen werd een combinatie van
drie typen geselecteerd, die in onderlinge sam en hang een geintegreerd en
nieuw bevolkingsvooruitberekeningssysteem opleveren, dat zowel de voor-
spelkracht als de gebruikswaarde van de bevolkingsvooruitberekening zou
moeten bevorderen.

7.3 Evolutie in het toekomstonderzoek: relevante punten voor de langere
termijn vooruitberekening kort belicht

Streven naar een hogere gebruikswaarde van de bevolkingsvooruitbereke-
ning impliceert het waarborgen van inpasbaarheid in vigerende plansyste-
men en beleidspraktijken. Daarom is het zaak veranderingen in het toe-
komstonderzoek en daarvan af te leiden consequenties voor planning en
beleid te signaleren, en na te gaan of de bevolkingsvooruitberekening naar
vorm en naar inhoud modificatie behoeft. Wij beperken ODS in dit verband
tot een beknopte weergave van een overzicht dat samengesteld is door
Van Doorn en Van Vught (1981).

De auteurs beschrijven de ontwikkelingen in het toekomstonderzoek in
Nederland gedurende de laatste decennia in een viertal trends (Van Doorn
en Van Vught, 1981 pagina 264 en volgenden). Wij parafraseren:

1) 'de verschuiving van dominant exploratief, voornamelijk op verlen-
ging van tijdreeksen gebaseerd, toekomstonderzoek naar gemengd explo-
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ratief'/normatlef toekomstonderzoek'. Deze ontwikkeling dient gezien te
worden tegen de achtergrond van plaatsvindende maatschappelijke ontwik-
kelingen, die weer geleid hebben tot discussies over kenbaarheid en maak-
baarheid van de toekomst.

2) 'de verwaarlozing van speculatieve technieken: van tijdreeksen via
open modellen, naar scenario's'. Anders dan in andere landen is het spe-
culatieve toekomstonderzoek, dat gebruik maakt van onder andere
'experts's opinions', brainstorming en de Delphi-techniek, in Nederland
nooit goed van de grond gekomen. Wei is er een evolutionaire trend te
bespeuren in de ontwikkeling van tijdreeksen, over open modellen naar
scenario's.

3) 'de ontwikkeling van mono-sectoraal naar multi-sectoraal en inte-
gratief toekomstonderzoek'. Kenmerkend in dit verband is de toenemende
hang naar methoden en technieken die meer integratief van karakter zijn.
Integratieve forecasting zou dan zowel exploratieve als normatieve ele-
menten bevatten, gebruik maken van verschillende technieken, korte en
lange termijn perspectieven verbinden en meer sectoren omvatten.

4) 'het inkrimpende en uitdijende tijdsperspectief'. Het falen van prog-
noses heeft in eerste instantie geleid tot het inperken van de tijdshori-
zon. Nadien wordt de voorspelbaarheid van de toekomst weer wat meer
optimistisch ingeschat, hetgeen tot uitdrukking komt in een verlenging
van de vooruitberekeningsperiode [99].

In een ander hoofdstuk van hun reader, formuleren Van Doorn en Van
Vught een drietal wensen ten aanzien van de toekomst van het toekomst-
onderzoek in Nederland (Van Doorn en Van Vught, 1981 hoofdstuk 14). In
de eerste wens wordt een lans gebroken voor universitair onderwijs in het
vak wetenschappelijk toekomstonderzoek, en in de derde wens voor meer
samenwerking tussen toekomst voorspellende ins tan ties.

Meer relevant voor onze studie echter is de tweede wens. Ais ideale
vorm van toekomstonderzoek zien zij de "..combinatie van tijdreeksen en
simpele unisectorale modellen met een Delphi, be ide dienend als input
voor een partieel multisectoraal prospectief scenario." (Van Doorn en Van
Vught, 1981 pag. 303). Primo faci lijken dit, vanuit ons eigen ideaalbeeld
gezien - afgezien wellicht van de tijdreeks als een der hoofdbestanddelen
- de ingredienten voor het systeem dat ons voor ogen staat bij de uitvoe-
ring van het onderzoeksproject 'bevolkingsontwikkeling - sociale zeker-
heidsuitgaven', waarvan wij in de inleiding van dit hoofdstuk spraken.
Voegen we hieraan toe dat de 'simpele unisectorale modellen' dan wei -
terwille van de consistentie - uit een en het zelfde 'moederscenario' moe-
ten zijn afgeleid [l00].

Staan we vervolgens kort stil bij de meer institutionele aspecten rond de
ontwikkeling van het toekomstonderzoek in Nederland.
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In een streven te onderzoeken op welke wijze wetenschappelijk onder-
zoek ten nutte kon worden gemaakt van een geintegreerd overheidsbeleid
voor de langere termijn, werd in 1968 de commissie Onderzoek Toekom-
stige Maatschappijstructuur (de commissie De Wolff) ingesteld. Deze zocht
in eerste instantie naar een passende planningsstructuur die een systema-
tisch en consistent beleid zou kunnen bevorderen. Naast institutionele
voorzieningen ten behoeve van sectorale- en facetplanning, werd gepleit
voor het in het leven roepen van een instantie die belast zou moeten
worden met integrale planning. Zij zou zich ten doel moeten stellen tot
een synthese te komen van verschillende vormen van sectorplanning en
facetplanning op basis van een samenvattende visie van de mogelijke ont-
wikkeling van de maatschappij op langere termijn (Huisman en Van de
Sluis, 1981).

Uit deze voorstellen is dan in 1972 de (tot 1976, Voorlopige) Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geboren. Deze Raad kreeg als
belangrijkste taak het ontwerpen van een toekomstvisie ten behoeve van
de beleidsvorming op langere termijn. De belangrijkste projecten die de
WRR tot nu toe op dit terre in heeft uitgevoerd zijn de Algemene Toe-
komstverkenning (WRR, 1977) en de Beleidsgerichte Toekomstverkenning
(WRR, 1980; WRR, 1983).

Is de officiele bevolkingsvooruitberekening mee geevolueerd met de hier-
boven geschetste ontwikkelingstrends?

Om deze vraag te beantwoorden is het nodig een type ring te geven
van de nationale bevolkingsvooruitberekening van het CBS. Heel schets-
matig - met het risico van dien - kunnen we in algemene termen gespro-
ken de CBS-vooruitberekening als volgt karakteriseren.

- de CBS-prognose berust op auumomie, maakt dus geen deeI uit van
een dominerend hierarchisch, of horizontaal gestructureerd verband. Er is
geen bovengeschikte algemene toekomstvisie waaraan het CBS zijn kern-
hypotheses moet ontlenen.

- de reguliere CBS-prognose is exploratief (verkennend, projectief) van
karakter. Daarnaast zijn, in bescheiden mate, op ad hoc basis meer
experimentele en normatieve vooruitberekeningen vervaardigd (Staatscom-
missie Bevolkingsvraagstuk, 1977; CBS, 1979a).

- de CBS-prognose is, technisch gezien, voornamelijk gebaseerd op
tijdreeksanalyse, Er is weliswaar geen sprake van 'blinde' extrapolatie,
echter de relaties met andere systemen worden tenhoogste verbaal en
niet-geformaliseerd gestipuleerd. Het CBS-model is dus in dit verband te
karakteriseren als quasi of semi 'open'.

- de CBS-prognose is unisectoraal en levert hiermee - heel bewust
overigens - in feite een halffabrikaat maatschappelijke vragen zijn er
niet rechtstreeks mee te beantwoorden. Het gesloten model dat gehanteerd
wordt is hieraan debet. Het gevolg hiervan is dat bij het merendeel van
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de toekomstgerichte vragen waarbij de bevolkingsontwikkeling een rol
speelt, onderzoekers een a priori onafhankelijkheid tussen twee of meer
betrokken sectoren (moeten) veronderstellen. De kans op inconsistentie is
hiermee voortdurend latent aanwezig.

- de CBS-prognose is - methodisch gezien - termijn-neutraal, In eerder
verband hebben we gepleit voor een termijn-specifieke benadering, voort-
vloeiend uit onze voorkeur voor open modellen. Een combinatie van een
open model en een langere vooruitberekeningstermijn vraagt om een spe-
cifieke methodische benadering.

Welnu, relateren we de bevolkingsprognose aan de in het voorafgaande
geschetste ontwikkelingen in het toekomstonderzoek in brede zin, dan kan
niet gesteld worden dat deze tot de avant garde van het toekomstonder-
zoek gerekend kan worden.

Let weI, hiermee zij zeker niet gesuggereerd dat de CBS-prognose zich
als een archaisch en statisch artefact temidden van een zeer dynamisch
en gesophisticeerd complex van toekomstonderzoek zou bevinden. Er is de
laatste jaren door de hoofdafdeling bevolkingsstatistiek op verschillende
deelgebieden krachtig gestudeerd en 'gemoderniseerd'. De kwaliteit van
dataverwerking en -analyse en modelbouw is sterk verbeterd. Via de
Werkgroep Nationale Bevolkingsprognose zijn relaties met gebruiksgroepen
en deskundigen op het terrein van de bevolkingsprognostiek in zekere
mate geinstitutionaliseerd. De assumpties betreffende de toekomstige
trends in de demografische kernvariabelen zijn inhoudelijk beter onder-
bouwd door ook de uitkomsten van het Onderzoek Gezinsvorming te in-
corporeren. In internationaal verband gezien steekt de CBS-prognose dan-
ook gunstig af tegen vergelijkbare bevolkingsvooruitberekeningen van an-
dere moderne landen.

7.4 De plaats en functie van het hypothetisch referentiekader in een
scenario-project

Bevolkingsvooruitberekeningen voor de langere termijn kunnen - zo luidt
ons in Deel I ingenomen standpunt - nooit een voorspellende pretentie
opeisen. Hun producten zijn te beschouwen als verkennende danwel wen-
selijk te achten demografische toekomstbeelden. Het nadeel van de con-
ventionele vooruitberekening is dat zij de bevolkingsontwikkeling in zeke-
re mate uit haar maatschappelijke context licht. Naar ons idee zou de ge-
bruikswaarde van de vooruitberekening voor planning en beleid kunnen
toenemen indien deze zou worden ontwikkeld vanuit de structuur en opzet
van een scenario-project. Met name zou het hiermee mogelijk kunnen
worden de 'strategische' positie van de factor bevolking in een meer
omvattend maatschappelijk systeem te expliciteren.
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Het begrip scenario hebben wij eerder (in paragraaf 1.2.2) in algemene
zin omschreven als een coherent en consistent geheel van gedachtencon-
structies betreffende de toekomst. Meer specifiek omschrijven Van Doorn
en Van Vught de scenario-methode als "een methode om vanuit een be-
schrijving van een huidige situiatie in of van een samenleving te komen
tot de beschrijving van een mogelijke of wenselijke toekomstige maat-
schappelijke situatie, met behulp van het uitschrijven van een volgorde
van gebeurtenissen, die weliswaar hypothetisch maar logisch is." (Van
Doorn en Van Vught, 1981 pag. 334).

Geven wij vervolgens - met name om tot een nadere afbakening te
komen van onze, in dit Deel uit te werken vraagstelling - een overzicht
van de elementen waaruit een scenario-project in brede zin, zal zijn
opgebouwd. We volgen hierbij Becker, 1986. Een scenario-project bestaat
dan uit;

a) een analyse van de ontwikkelingen die geleid hebben tot een be-
paalde problematiek: de basis-analyse genaamd

b) een analyse van toekomstige ontwikkelingen in de omgeving (of
context) van het vooruit te beschouwen object of focus-systeem. Dit
onderdeel van het scenario-project resulteert in zogenaamde context sce-
nario's

c) een analyse van toekomstige ontwikkelingen die binnen het focus-
systeem te verwachten zijn

d) het opstellen van beieidsscenario's in de zin van het ontwerpen van
strategieen gericht op het oplossen van de centraal gestelde problematiek

e) analyses van effecten en neven-ef fecten van de ontwikkelde strate-
gieen (impact assessments)

f) het ontwerpen van strategieen ter bevordering van de implementatie
van deze strategieen.

In het voorliggende Deel van deze studie zullen we ons met slechts een
enkel aspect van het scenario-project, gelijk hierboven geschetst, bezig
houden. Zoals aangekondigd trachten we te komen tot de ontwikkeling
van een cognitief fundament - het hypothetisch referentiekader genoemd-
waarin de relaties tussen de vruchtbaarheid en haar determinanten worden
geexpliciteerd. Deze relaties dienen geformuleerd te worden in theoreti-
sche hypothesen, die dan als zodanig de bouwstenen van het scenario
vormen.

In termen van de elementen van het scenario-project, zal onze acti-
viteit beperkt blijven tot het, op bescheiden theoretische schaal, zoeken
naar een inhoudelijke verbinding tussen de onderdelen b) en c) die, in
Becker's terminologie een concrete vorm vinden in prognoses, toe-
komstverkenningen en toekomstspeculaties. Becker licht het verschil tus-
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sen deze typen van toekomstonderzoek toe aan de hand van de begrippen
risico en onzekerheid. Wij citeren: "Wordt een uitspraak over de toekomst
onder 'risico' gedaan, dan betekent dit, dat er 'historische gegevens' ter
beschikking hebben gestaan. In een dergelijk geval heeft de toekomston-
derzoeker data over bet recente (soms ook verre) verleden kunnen analy-
seren, bebben deze data een zekere regelmaat vertoond, en kon de analy-
se aan een theoretisch model worden gerelateerd. Ontbreekt een derge-
lijke basis aan data uit het verleden, dan moeten uitspraken over toekom-
stige ontwikkelingen onder 'onzekerheid' worden gedaan. Gaat het om
'risico', dan kan van prognoses worden gesproken. Bij 'onzekerheid' zijn
toekomstverkenningen mogelijk, indien althans een redelijke basis van
empirische gegevens beschikbaar is. Ontbreken empirische gegevens nage-
noeg geheel, dan rest de mogelijkheid van toekomstspeculaties" (Becker,
1986 pag. 98).

Het te construeren hypothetisch referentiekader zal in onze toe-
komstverkenningen van de vruchtbaarheid fungeren als cognitief substituut
van wat Becker in de prognose het 'theoretisch model' noemt.

Het hypothetisch referentiekader kan in onze benadering de grondslag
vormen van zowel projectieve als prospectieve vruchtbaarheidsscenario's.
In een projectief vruchtbaarheidsscenario worden de aan het hypothetisch
referentiekader ontleende modelparameters aan trends uit het verleden
gekoppeld, terwijl in een prospectief scenario dezelfde modelparameters op
basis van specifieke doel- of taakstellingen worden bepaald.

Het gaat ons in dit Deel van de studie dus noch om het volledig uitwer-
ken van een demografisch scenario-project, resulterend in de weergave
van te verwachten of gewenste geboortenreeksen, noch om op zoek te
gaan naar het ultieme wetenschappelijke ideaal van een 'grand theory' van
de vruchtbaarheid. Centraal in onze opzet staat de ontwikkeling van een
hypothetisch referentiekader van de vruchtbaarheid, dat vervolgens op
bescheiden schaal, en met dito pre ten ties, als uitgangspunt zal dienen
voor de constructie van een viertal proto-typische vruchtbaarheidsscena-
rio's van het type dat Becker aanduidt met de term 'toekomstverkennin-
gen'. De hypothetische scenario's hebben slechts als functie de bruikbaar-
heid in meer algemene zin van een dergelijk theoretisch kader te beproe-
yen. In dit licht bezien, zien wij ook af van het doorrekenen van de
vruchtbaarheidsscenario's in concrete geboortenaantallen voor de toe-
komst.

7.5 De scenario-methode en de afnemende kans op inconsistentie

Combineren we onze - op verschillende plaatsen in deze studie beargu-
menteerde - voorkeur voor 'open' modellen met de tijdshorizon van de
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langere termijn, dan zet ons dat, zoals eerder gezegd, op het spoor van
een scenario-methode. Voegen we hieraan toe het belang van geintegreer-
de meer-sector scenario's, dan stuiten we onvermijdelijk op het vraagstuk
van consistentie. In deze paragraaf stellen we deze kwestie nader aan de
orde.

Integratie van de vooruitberekende bevolking binnen een meer-sectorsce-
nario vereist een inhoudelijke consistentie met betrekking tot algemene
uitgangspunten in het denken over de toekomst. Geven we ter verduidelij-
king het volgende voorbeeld.

Antwoord op de vraag naar de gevolgen van de verwachte bevolkings-
ontwikkeling voor de sociale zekerheidsuitgaven vereist in feite kennis
omtrent de samenhang en interactie tussen beide systemen. Een theorie
moet daarbij - bij wijze van voorbeeld - antwoord geven op de vraag of
bevolkingsgroei de werkgelegenheid bevordert en hiermee het aantal werk-
lozen reduceert, moet antwoord geven op de vraag of de hoogte van de
kinderbijslag van invloed is op het gemiddeld kindertal, enzovoort. Talloze
interacties manifesteren zich, meer of minder waarneembaar, tussen de
elementen van beide systemen. Kennis van deze interacties, neergelegd in
een volgens de regels van de wetenschapsIeer opgestelde theorie, is een
vereiste om - wat we willen noemen - volledige horizontale consistentie
te waarborgen. Nu is de stand van de theorievorming bij lange na niet
toereikend om onze onderzoeksvraag op een dergelijke ideale cognitieve
grondslag te baseren. Oplossingen waarnaar in de praktijk dan ook vaak
(noodgedwongen) gegrepen wordt, houden ofwe1 in dat de interacties in
het geheel worden genegeerd, danwei vagelijk verbaal en in exogene ter-
men worden uitgedrukt, danweI middels een 'status quo' of 'ceteris pari-
bus' clausule worden verduisterd.

Het hanteren van gesloten en - in iets mindere mate van - quasi-open
modellen nodigt uit tot deze handelswijzen. Het risico van inconsistentie
is hierbij erg groot. De kans bijvoorbeeld dat de prognose van de bevol-
king enerzijds en de - onafhankelijk hiervan en door een andere instan tie
opgestelde - prognose van de sociale zekerheidsuitgaven anderzijds, geba-
seerd is op identieke veronderstellingen met betrekking tot toekomstige
economische groei, socio-culturele trends en politieke ontwikkelingen, is
bij het hanteren van gesloten modellen gering.

Bij de verdere uitwerking van dit onderzoek zoeken we als startpunt een
middenpositie tussen het preferente maar onbereikbare ideaal van een -
horizon tale consistentie waarborgende - 'meer-sectorale' theorie als het
ene uiterste, en de 'black box' -achtige, en inconsistentie gevoelige, af-
hankelijkheid negerende praktijk van de gesloten modellen als het andere
uiterste. De oplossing die we suggereren vervangt horizon tale consistentie
door verticale consistentie die vorm krijgt in een hierarchisch gelaagd
'top-down' systeem van toekomstconstructies.
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Het vertrekpunt wordt gevormd door een stelsel van geautoriseerde, op
algemeen niveau uitgesproken toekomstverwachtingen, danwel wenselijk
geachte ontwikkelingen, betreffende massieve en robuuste maatschappelijke
trends (economie, technologie, socio-cultureel systeem en het overheidsbe-
leid). Een specifieke en alomvattende combinatie van deze massieve trends
duiden we in het vervolg aan met de term moederscenario.

Het opstellen van een dergelijk moederscenario zou binnen de huidige
institutionele verhoudingen weggelegd zijn voor de WRR (zie paragraaf
7.3). Sector-planners en -beleidsvoerders dienen, in onze visie, deze alge-
mene tendenties naar het sector-niveau te vertalen. Dit betekent voor hen
in eerste instantie selectie uit het moederscenario van - voor de betref'-
fende sector - relevante, door het centrale orgaan op hoog aggregatieni-
veau verrichte verkenningen, danwei geconstrueerde wenselijke situaties
betreffende de maatschappelijke trends uit het moederscenario.

Het (partieel) scenario dat uit deze selectie resulteert noemen we het
context-scenario. Het beschrijft de (toekomstige) omgeving van de betref-
fende sector. Een omgeving die in wezen bestaat uit een complex van
onafhankelijke ofwei - in toekomst perspectief geplaatst - predictieve
variabelen. Daarna volgt desaggregatie (oftewel specificatie) naar het sec-
tor-niveau.

De vereiste cognitieve constructie die noodzakelijk is om de vertaal-
slag van moederscenario via context-scenario naar sector-scenario te ma-
ken, duiden we aan met de term hypothetisch referentiekader.

Met de hier voorgestelde werkwijze wordt een garantie ingebouwd dat
- in ons voorbeeld - ten aanzien van de gezamelijke determinanten van
zowel de bevolkingsontwikkeling als de toekomstige sociale zekerheidsuit-
gaven eensluidende kernhypotheses worden aangehouden. Hierdoor wordt
verticale consistentie bewerkstelligd.

Het vertalen van de centrale kernhypotheses (de constituerende cogni-
tieve elementen van het context-scenario) naar sector-hypotheses middels
het hypothetisch referentiekader berust op explicitering van (vermeende)
relaties. Dit vraagt om open modellen, die echter vanwege de lagere ver-
klarende waarde van het hypothetisch referentiekader een mindere graad
van formalisering kunnen opleveren dan de multi-variate, statistisch/wis-
kundige modellen die in Deel II, specifiek ten behoeve van de korte ter-
mijn prognosemodellen werden ontwikkeld.

Een scenario-methode (als specifieke constellatie van binnen het toe-
komstonderzoek gangbare technieken) kan ingezet worden om het type
model dat aansluit bij het nagestreefde cognitieve niveau, te construeren.

In hoofdstuk 3 resulteerde uit onze typologie een tweetal scenario-tv-
pen: het prajectieve scenario, met een puur verkennende pretentie en het
prospectieve scenario, als het op normatieve basis geconstrueerde toe-
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komstbeeld. Welnu, het te ontwikkelen hypothetisch referentiekader heeft
in deze een 'multi purpose' fuctie te vervullen: het dient zodanig van
opzet te zijn dat het zowel als cognitieve grondslag van het projectieve
als het prospectieve scenario kan dienen.

Figuur 7.1 Het scenariosysteem in hoofdlijnen
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In Figuur 7.1 geven we een schematische voorstelling van een scenario-
systeem dat is afgeleid uit de gedachtenontwikkeling die in het vooraf-
gaande is weergegeven.

Het vertrekpunt in deze 'top down'-structuur wordt gevormd door een
context-scenario, dat middels selectie uit een moederscenario (van projec-
tief danwel prospectief karakter) is ontwikkeld.

In het kader van onze concrete onderzoeksvraag worden de vier weer-
gegeven massieve trends (hier als variabelen-clusters voorgesteld) relevant
geacht voor de toekomstige bevolkingsontwikkeling. Het context-scenario
levert de globale invoer voor het sectorscenario bevolking . Gemakshalve
- en gezien het hoge aggregatieniveau ook op inhoudelijke gronden
enigermate te billijken - gaan wij er hier van uit dat het context-scena-
rio, waaruit het sectorscenario collectieve lasten dient te worden afgeleid,
uit de zelfde variabelen-clusters is samengesteld als het context-scenario
waaruit het sectorscenario bevolking wordt geconstrueerd.

De sociale zekerheidsuitgaven worden hier voorgesteld als een sub-sys-
teem binnen het 'collectieve lasten' -systeem. Samenvoeging van beide sec-
torscenario's geeft een antwoord op de vraag naar de invloed van de be-
volkingsontwikkeling op de sociale zekerheidsuitgaven en vice versa. Het
sectorscenario bevolking wordt - conform de conventies - in een viertal
sub-scenario's uiteengelegd.

Vooruitlopend op een nadere afbakening van de centrale onderzoekspro-
bleemstelling zij nu reeds vermeld dat wij in deze studie de uitwerking
van het sectorscenario bevolking zullen beperken tot het sub-scenario
'vruchtbaarheid', terwijl de uitwerking van het sectorscenario collectieve
lasten hier in het geheel achterwege blijft. We bepalen ons dus - naar de
betreffende figuur gekeken - tot die delen die met de ononderbroken lij-
nen zijn omkaderd.

7.6 De drle del en van onze studie in onderling verband

Geven wij in deze paragraaf - terwille van het inzicht in het onderlinge
verband tussen de drie delen van deze studie - de volgende toelichting.

In Deel I is in het licht van de vraag naar de fundamentele oorzaken
van de beperkte voorspelkracht van de bevolkingsprognose in het alge-
meen, het 'ideale prognosemodel' gepresenteerd. Dit prognosemodel werd
middels de structuur-identiteit these afgeleid van het nomologisch-deduc-
tieve verklaringsmodel (paragraaf 2.1 van hoofdstuk 2) en heeft ons gein-
spireerd tot het propageren van open modellen.
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Figuur 7.2 Het ideale prognosemodel en de implementatie
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In Figuur 7.2 is de logische structuur van het ideale prognosemodel weer-
gegeven, met daarbij de implementatie zoals die heeft plaatsgevonden in
Deel II, met als onderwerp de korte termijn prognose, en met daarbij de
implementatie die plaats zal vinden in het onderhavige Deel III.

De explanans vormt het cognitieve substraat van de toekomstuitspraak
en bestaat uit algemene uitspraken die kracht van wet hebben (nomolo-
gische uitspraken) zoals hypotheses en theorieen, en daarnaast uit rand-
of antecedentsvoorwaarden waarin toekomstuitspraken over de relevante
omgeving van het te voorspellen systeem worden vastgelegd. Het expla-
nandum - bier de toekomstige ontwikkeling van de vruchtbaarheid - moet
logisch afgeleid kunnen worden uit de explanans. Zo werd in Deel II de
vruchtbaarheid (in termen van het transversale gemiddeld kindertal of de
TFR) voorspeld vanuit een multi-variaat, met behulp van regressie ge-
schat, statistisch/wiskundig - en dus geformaliseerd - verklaringsmodel.
De waarden der coefficienten a, b en c fungeren als numerieke uitdruk-
king van een 'vruchtbaarheidstheorie' die in feite een universeel karakter
zou moeten hebben. De toekomstige parameterwaarden van de predictieve
variabelen x(l), x(2) etc. zijn te beschouwen als de eerdergenoemde rand-
of antecedentsvoorwaarden en worden exogeen (buiten het model) voor-
speld,

144



Was in het korte termijn model het nomologisch element van de
explanans al gedegradeerd tot een statistisch/wiskundig multi-variaat ver-
klaringsmodel, in het langere termijn model - dat middels een scenario-
methode wordt geconstrueerd - dienen we in cognitieve zin nog een stap
terug te zetten. Hier wordt de theorie noodgedwongen vervangen door een
open kennissysteem dat we aangeduid hebben met de term 'hypothetisch
referentiekader', en dat in duidelijk mindere mate is geformaliseerd dan
bet korte termijn model. Zoals we eerder schetsten worden in de scena-
rio-methode de randvoorwaarden ontleend aan het context-scenario.

Ter vergelijking nog het volgende. Plaatsen we naast het 'korte ter-
mijn model' en de 'scenario-methode' het type der 'gesloten tijdreeksmo-
dellen', dat we in de dagelijkse praktijk van de bevolkingsvooruitbereke-
ning regelmatig ontmoeten, dan beheist hierin het cognitieve element van
de explanans niet meer dan het geformaliseerde verband tussen de te
voorspellen grootheid en de tijd als de 'verklarende' variabele. Er is dus
sprake van een weinig betekenisvol, uni-variaat verband. De antecedents-
voorwaarden zijn in dit geval niets anders dan neutraal vastgestelde toe-
komstige tijdstippen.

Hiermee beeindigen we de toelichting betreffende de samenhang tussen de
drie delen van onze studie. In het navolgende hoofdstuk 8 gaan wij over
tot een eerste uitwerking van het hypothetiscb referentiekader.
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HOOFDSTUK 8

DE ONTWIKKELING VAN EEN HYPOTHETISCH REFERENTIEKADER:

EEN VOORW AARDE VOOR EXPLICITERING

8.1 De opzet in algemene termen

Een individueel vruchtbaarheids- of reproduktiepatroon kan worden voor-
gesteld als zijnde bepaald door een complex van maatschappelijke, biolo-
gische en persoonlijkheids- factoren [l01]. Het totaal van deze factoren
noemen we het contextuele kader. Het betreft - om in de, in het vorige
hoofdstuk geintroduceerde scenario-terminologie te spreken - ten over-
staan van de vruchtbaarheidsontwikkeling relevant geachte, naar het be-
treffende niveau gespecificeerde elementen uit een moederscenario.

Het veelomvattende en ondoorzichtig gestructureerde complex van
contextvariabelen moet - willen wij een werkbare situatie creeren - wor-
den teruggebracht tot een enigszins hanteerbaar 'verklaringsstelsel' waarin
een maximum aan informatie ligt besloten. De uitkomsten hiervan dienen
vervolgens zodanig gekwantificeerd te worden dat zij, na in een cohorte-
componenten model ingevoerd, in concrete geboortenaantallen getransfor-
meerd kunnen worden.

De hiermee in globale trekken omschreven gedachtenlijn, die in de
volgende paragrafen nader uitgewerkt zal worden, vormt de grondslag van
ons hypothetisch referentiekader.

Maken wij, alvorens tot een nadere uitwerking over te gaan, een aantal
preliminaire opmerkingen.

Ten eerste wijzen wij met enige nadruk op het feit dat het hypothe-
tisch referentiekader dat geconstrueerd zal worden, gezien moet worden
in het licht van de functie die het binnen een te ontwikkelen vooruitbe-
rekeningssysteem moet gaan innemen. Het kader dient in dit geval als
hypothetisch schema voor een langere termijn bevolkingsvooruitberekening
met slechts de pretentie van een beredeneerde en geexpliciteerde specu/a-
tie, en niet als een theoretisch schema voor een strikte verklaring en een
daarvan dwingend af te leiden prognose. 'Beredeneerd' en 'geexpliciteerd'
slaan in dit verband op de wezenskenmerken van het hypothetisch kader,
terwijl 'speculatie' hierbij betrekking heeft op de te hanteren scenario-
methode. Zonder de structuur-identiteit these als zodanig te verlaten

. stellen wij dat cognitieve schema's in functie van een vooruitberekening-
en dit vanuit het pragmatische standpunt dat fundamentele onzekerheid

onvermijdelijk inherent is aan toekomstonderzoek - aan Minder stringente
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eisen van de wetenschapsleer kunnen voldoen dan de cognitieve schema's
die als grondslag moeten dienen voor strikte theorievorming [102].

Op de tweede plaats - en de toekomstonderzoeker wiens tijdshorizon
zich uitstrekt tot de midden en lange termijn kan dit niet vaak genoeg
worden voorgehouden - dienen wij ons bij de uitwerking van het referen-
tiekader te behoeden voor vermijdbaar historicisme: voor een - vaak on-
bewust en onbedoeld - star vasthouden aan concepties ontleend aan het
heden en het verleden. Het vereist een kritisch afstand nemen van het
bestaande en een creatief voorstellingsvermogen van het niet-bestaande
(Van Vught, 1985).

Ten derde wijzen wij met nadruk op het feit dat we welbewust het
adjectief 'hypo thetisch' aan het begrip referentiekader hebben verbonden.
We willen hiermee tot uitdrukking brengen, het soms premature - maar zo
mogelijk steeds toetsbare - karakter van de gestipuleerde relaties tussen
het menselijk reproduktiegedrag en een stelsel van verklarende variabelen.
Het hypothetisch kader zal dan ook geen gereed produkt zijn: het zal
voortdurend verbeterd, bijgesteld, alsook continu gevoed moeten worden
met nieuwe onderzoeksuitkomsten en verworven inzichten. In eerste aan-
leg zal dit kader voor de praktijk van de geboortevooruitberekening niet
meer dan een 'check-list' functie kunnen vervullen in de fase waarin
assumpties betreffende de toekomstige ontwikkeling van de vruchtbaarheid
moeten worden geformuleerd. Dit is dan ook de fase die we, samen onder
andere met Ascher (1978) en Van Vught (1986), als de meest wezenlijke
van het gehele vooruitberekeningsproces beschouwen, maar die in de
praktijk vaak wordt overschaduwd door aandacht voor de meer tastbare
methodische problematiek. Het hypothetisch referentiekader zou dan bin-
nen het proces van assumptie-vorming enige waarborg kunnen bieden voor
coherentie en consistentie.

8.2 Het hypothetisch referentiekader

8.2.1 Een programma van eisen

De centrale vraag die we in deze paragraaf trachten te beantwoorden
luidt welke variabelen moeten idealiter deeIgaan uitmaken van het refe-
rentiekader? Formuleren we in dit verband een 'programma van eisen'.

Onder verwijzing naar een eerder gemaakte opmerking zouden hiervoor
op de eerste plaats in aanmerking komen die variabelen die - met een
minimaal verlies aan informatie - de contextvariabelen zo voUedig moge-
lijk representeren. Met andere woorden, de 'verklarende' waarde van de
variabelen moet substantieel zijn.
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Hierbij komt dat ze bij voorkeur z6 gekozen zouden moeten kunnen
worden, dat - wanneer we de elementen binnen de oorspronkelijke risi-
copopulatie (vrouwen van 15 tot 45 jaar) groeperen naar hun scores op
deze variabelen - we in feite sub-populaties creeren die min of meer
homogeen geacht kunnen worden naar hun vruchtbaarheidsrisico. Hiermee
volgen we een belangrijke theoretische stelregel uit de moderne prognos-
tiek [103]. Tevens stelt een dergelijke uiteenlegging ons in staat gestalte
te geven aan de pluriformiteit van de (toekomstige) samenleving.

Daarenboven is het van belang de verdeling in homogene sub-populaties
zodanig aan te brengen dat elk type tijdens de vooruitberekeningsperiode
een significant dee1 van de gehele populatie vertegenwoordigt [104]. De
verdeling in sub-populaties moet, met andere woorden, zoveel als mogelijk
gelijkmatig zijn.

Om te beantwoorden aan het - bij herhaling uitgesproken - streven
naar het construeren van open vooruitberekeningsmodellen (modellen
waarin op expliciete wijze inzichten uit sociaal-demografische en sociaal-
economische verklaringsaanzetten kunnen worden gelntegreerd) zouden bij
de opsplitsing in homogene sub-populaties bij voorkeur 'kwalitatieve'
varia belen geselecteerd moeten worden.

Daarnaast is het nuttig te pogen het gangbare mono-disciplinaire en
niveau-specif'ieke perspectief te doorbreken, en na te gaan of de interme-
diaire variabelen zodanig kunnen worden gekozen dat inzichten uit meer-
dere disciplines, zowel op het macro-, het meso- of het micro-niveau bin-
nen een kader kunnen worden benut.
We streven, met andere woorden, naar optimalisering van beschikbare in-
[ormaiie.

Als praktische uitwerking van het streven om de gebruikswaarde van
de bevolkingsvooruitberekening voor de beleidspraktijk te verhogen (zie
Deel I), is het wenselijk het referentiekader zodanig in te richten dat
duidelijk gemaakt kan worden op welke wijze - bedoeld of onbedoeld - de
overheid invloed uitoefent op het vruchtbaarheidsniveau. Het effect van
het overheidsbeleid zou dus expliciet gemaakt moeten kunnen worden.

Verder dienen de constituerende variabelen nog zodanig gekozen te
worden dat zij beter voorspelbaar zijn dan de uiteindelijk te voorspellen
variabele - de vruchtbaarheid - zelf. Praktisch gesproken zal dit beteke-
nen dat zij 'theoretisch' uitgedrukt moeten kunnen worden in functie van
massieve en redelijk stabiele maatschappelijke trends.

Tenslotte willen we in dit verband wijzen op de noodzaak over data te
beschikken om de te ontwikkelen theoretische concepten empirisch ge-
stalte te geven. Ten aanzien van dit punt nog de volgende kanttekening.
Zoals reeds eerder werd gesteld is de algemene orientatie in deze studie
eerder academisch dan puur praktisch van aard. Dit houdt hier onder an-
dere in dat we ons bij het zoeken naar nieuwe wegen in de bevolkings-
vooruitberekening niet bij voorbaat neerleggen bij een dictaat van op dit
moment al of niet beschikbare data. Een nieuwe methode kan ook zonder
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perfect passende data zijn bestaansrecht bewijzen (Willekens, 1988) en in
tweede ins tan tie hiermee bijdragen tot nuttige vernieuwingen in een sys-
teem van dataverzameling. Er wordt uiteraard in deze studie steeds naar
gestreefd de empirische onderbouwing van de te ontwikkelen theoretische
concepten zo sterk mogelijk te maken.

De eisen die hierboven, ten aanzien van het hypothetisch referentiekader,
vanuit een wetenschappelijk 'idealistisch' standpunt zijn geformuleerd
zullen - dat moge duidelijk zijn - bij de praktische uitwerking afgezwakt
moeten worden. Vooropgesteld kan worden dat het uiteindelijk resultaat
dan ook het karakter van een compromis zal dragen. Wij hebben het
programma van eisen met opzet in ideale termen geformuleerd. Confronta-
tie met de povere resultaten van de vooruitberekeningspraktijk legt de
feilen van ons kennen, en hiermee de meest wezenlijke oorzaak van het
falen van prognoses, bloot.

8.2.2 Een eerste uitwerking

In het programma van eisen is ondermeer de wenselijkheid uitgesproken
kennis en inzichten betreffende vruchtbaarheidsgedrag, door verschillende
disciplines op verschillende niveaus verzameld, al systematiserend optimaal
te benutten en op zeer praktische wijze in een uiteenlegging in homogene
sub-populaties te condenseren.

Pogingen om de zeer pluriforme en in 'rijpheid' verschillende, rele-
vante onderzoeksresultaten, over de disciplinegrenzen heen, in een alom-
vattende theorie samen te brengen zijn reeds eerder ondernomen. De re-
sultaten hiervan zijn echter - zoniet vanwege hun abstractieniveau, dan
toch vanwege hun toch specifieke optiek - voor ons doel niet recht-
streeks bruikbaar (Lesthaeghe, 1987; Preston, 1986; Robinson and
Harbison, 1980; Bagozzi and Van Loo, 1978a). Als substituut presenteren
we in het navolgende - op zoek naar een 'unifying structure' - de
grondlijnen van het hypothetisch referentiekader dat later - in ver-
schillende modules uiteengelegd - nader zal worden uitgewerkt.

Mensen hebben behoeften. Deze zijn van uiteenlopende aard (materieel
versus immaterieel, persoonlijk versus sociaal etcetera) en kristalliseren
uit tot waarden ("iemands voorkeuren voor doelen met een abstract ka-
rakter", Huismans, 1987 pag. 10) aan de hand waarvan - tot op zekere
hoogte - gedrag ("een sociaal afgebakend geheel van observeerbaar ge-
drag, waarvoor iemand bewust kan kiezen", Huismans, 1987 pag. 10 [105])
voorspeld kan worden (Rokeach, 1973). Volgens opvattingen in de ge-
dragswetenschappen loopt het traject van waarden naar gedrag over at-
tituden ("iemands waarderingen voor concrete of te concretiseren objec-
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ten", Huismans, 1987 pag. 10) en gedragsintenties ("iemands plannen om
over te gaan tot een bepaald gedrag", Huismans, 1987 pag. 10). Een diep-
gaande nuancering in de richting van de verschillende opvattingen binnen
de sociale psychologie en de sociologie betreffende de samenhang tussen
de vier genoemde elementen laten we hier achterwege [106]. We beperken
ons tot de opmerking dat dit paradigma hier slechts als structurerend
beginsel gehanteerd wordt, met daarnaast een beperkte codificerende
functie. In het stadium van conceptualisering - de fase van het onder-
zoeksproces dat hier aan de orde is - is een precieze validering van de
meer inhoudelijke merites van het paradigma van Minder belang. Aan het
einde van onze studie - in een evaluerende slotparagraaf - plaatsen wij
nog een korte kanttekening bij de betekenis van dit paradigma.

De keten waarden --> auituden --> gedragsintenties --> gedrag zal als
een rode draad door het te concipieren referentiekader lopenoIn het ver-
lengde van de geadopteerde definitie van gedrag vertrekken we vanuit het
postulaat van het voluntarisme - naar de onderhavige context vertaald -
inhoudende dat het individuele vruchtbaarheidsgedrag een uitdrukking is
van een persoonlijke en welbewuste wilsbeschikking, dat gerealiseerd
wordt nadat geanticipeerd is op mogelijke consequenties, alsook nadat
evaluatie van alternatieve gedragsmogelijkheden heeft plaatsgevonden.
Hiermee sluiten we aan bij de grondslagen van de moderne besluitvor-
mlngstheorieen (zie onder andere Kunkel, 1975). Later zullen we dit pos-
tulaat nader nuanceren en met name naar leefstijl-type differentieren.

Figuur 8.1 geeft een schematische voorstelling van de basisstructuur van
het hypothetisch referentiekader. Volgen wij nu dit schema dat later, in
navolgende paragrafen, nog verder wordt uitgewerkt.

Elk individu koestert aspiraties (I) die hun voedingsbodem vinden in
een stelsel van geinternaliseerde waarden en zingevingen. Deze kunnen in
de tijd en tussen bevolkingsgroepen varieren. Bepalend voor deze ver-
schillen zijn diverse complexen van, later te specificeren, elementen uit
een zogenaamde culturele superstructuur. Elk individu 'operationaliseert'
zijn set van waarden en zingevingen in een nagestreefde leefstijl: in een
coherent en consistent, als nastrevenswaardig ervaren, geprioriteerd
stelsel van attituden betreffende uiteenlopende leefsferen. Een belangrijke
- en voor ons centrale - exponent van deze leefstijl is de attitude ten
opzichte van het ouderschap [107]. Bijgevolg ontwikkelt elk individu een
notie betreffende een gewenst reproduktiepatroon: attitudes aangaande het
at of niet krijgen van kinderen, het aantal kinderen en het 'timing' -pa-
troon (de lokalisatie van de geboorte(n) in de tijd), Deze notie zal aan-
vankelijk vaag en aan verandering onderhevig zijn; maar in een moderne,
open en expliciterende samenleving zal v66r het moment waarop keuzen
gedaan moeten worden deze notie - in meerdere of mindere mate - vaste
vorm hebben gekregen.
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Bepalend voor het verwezenlijken van een nagestreefde leefstijl is een
omvangrijk en ingewikkeld complex van realisatiemogelijkheden (II): de
voornamelijk materiele omgeving van het individu of paar, produkt van
elementen (de zogenaamde structurele superstructuur) die de realisatie van
de aspiraties (waaronder het gewenst kindertal) kunnen hinderen, danwel
begunstigen. We spreken in dit verband, in het vervolg, van de 'oppor-
tunity'<structuur: een aan Lesthaeghe and Meekers (1986) ontleende, maar
in betekenis enigszins uitgebreide, moeilijk te vertalen Angelsaksische
term. Niet zelden zal in de praktijk de 'opportunity'-structuur niet de
mogelijkheden bieden de nagestreefde leefstijl (in aIle opzichten) te rea-
liseren. Dit dwingt het individu, of paar, tot het herzien van de oorspron-
kelijke preferenties, oftewel tot het herzien van de nagestreefde leefstijl.
Ais - meer of minder - ratione Ie 'homo economicus' verricht hij, ten dien
einde, een - meer of minder expliciete - mentale kostenr baten analyse
(III). Hij bepaalt, met andere woorden, de 'opportunity'<kosten van het
gewenste reproduktiepatroon door zich af te vragen welke door hem ge-
waardeerde elementen uit zijn nagestreefde leefstijl moeten worden opge-
geven om de 'kosten' van het gewenste reproduktiepatroon te kunnen
'betalen'.

Nadat deze 'opportunity'-kosten zijn geraamd voigt als logische stap
het beslissingsproces (IV): in zijn streven naar nutsmaximalisatie en opti-
malisering kan het individu of paar zich gedwongen zien het oorspron-
kelijk gewenste reproduktiepatroon (de aspiraties dus) aan te passen en
- aan het einde van het afwegingsproces - om te vormen in een gepland
0/ verwacht reproduktiepatroon (gedragsintenties): in de literatuur ook
aangeduid met het verwacht reproduktiepatroon. Meer dan een nauwkeu-
rige timing, zal nu vaststaan of al of niet voor het ouderschap zal wor-
den gekozen en is de nagestreefde leefstijl aangepast aan de vigerende
condities.

De mate waarin het gepland of verwacht kindertal en de timing der
geboorten volgens plan worden gerealiseerd, hangt nog af van het al of
niet optreden van ongewenste imerventies (V). Er kunnen in dit verband
ongeplande ('ongewenste') kinderen geboren worden (+); het tijdstip van
een op zich gewenste geboorte kan vroeger (falende anticonceptie) dan weI
later (tijdelijke steriliteit) plaatsvinden, of een geplande geboorte kan in
het geheel niet plaatsvinden (-) (permanente steriliteit of de ontbinding
van een primaire relatie).

Tenslotte manifesteert zich, als resultante van het totale proces, het
feiteli jke reproduktiepatroon (gedrag): het aantal kinderen dat een vrouw
baart met het tijdstip waarop de geboorte plaatsvindt.
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Figuur 8.1 Basisstructuur hypothetisch referentiekader
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Vatten wij samen. Het krijgen van kinderen en het bepalen van het ge-
boortetijdstip zal in de toekomst - meer dan ooit tevoren - een daad van
bewuste en vrije wilsbeschikking zijn (de voluntaristische dimensie van
vruchtbaarheidsgedrag). Als een naar nutsmaximalisatie strevend 'homo
economic us' , toetst het individu, al anticiperende op de toekomst, zijn
gewenst reproduktiepatroon aan de realisatiemogelijkheden die de 'oppor-
tunity'-structuur biedt (de deterministische dimensie van vruchtbaarheids-
gedrag). Hij kan het - na het bepalen van de 'opportuniy'-kosten - op-
portuun achten zijn aspiraties ten aanzien van het gewenste reproduktie-
patroon te herzien. Indien niet gehinderd door ongewenste interventies zal
dit geplande reproduktiepatroon gerealiseerd worden. Zie hier, in enkele
sleutelwoorden, de essentie van ons hypothetisch referentiekader. Oat uit-
eenlegging van feitelijk reproduktiegedrag in gewenst en verwacht kinder-
tal - het belangrijkste structuurkenmerk van ons referentiekader - zinvol
is kan op eenvoudige wijze empirisch worden ondersteund met resultaten
van het Onderzoek Gezinsvorming 1982 van het CBS (CBS, 1985b). Uit dit
onderzoek blijkt onder andere dat slechts iets meer dan de helft van het
aantal vrouwen uit de geboortegeneraties 1945-1954 verwacht het aantal
kinderen te krijgen dat zij aanvankelijk gewenst hebben.

Terwille van de duidelijkheid hebben we de betekenis van de twee
centrale postulaten in het referentiekader - te weten - de veronderstel-
lingen dat 'mensen uit vrije wilsbeschikking handelen' en hun 'keuzemoge-
lijkheden rationeel afwegen in een streven naar nutsmaximalisatie' verab-
soluteerd. Bij een nadere uitwerking in verschillende leefstijl-typen zal
blijken dat de postulaten voor bepaalde typen, meer dan voor andere, op-
geld zullen doen.

8.3 Beknopt overzlcht van de vruchtbaarheidsliteratuur

Bezien we de vruchtbaarheidsliteratuur vanuit meerdere disciplinaire
orienta ties, dan constateren we - zonder hierdoor echt verrast te zijn -
dat er een zekere verkaveling te bespeuren valt waarvan de grenzen glo-
baal gesproken overeenkomen met de afbakening van de onderdelen van
ons schema. '

Op micro-niveau zijn de aspiraties bestudeerd in de vorm van psycho-
logische waarde-, attitude-, motivatie- en preferentie onderzoeken. Zie in
dit verband onder andere Fawcett (1970), Hoffmann and Hoffmann (1973),
Fishbein and Ajzen (1975) en, hier te lande, Niphuis-Nell (1981). Op het
macro-niveau treffen we de bestudering van gewenst en gepland reproduk-
tie patroon met name aan als onderdeel van de socio-culturele analyses,
waar deze in verband worden gebracht met maatschappelijke macro-bewe-
gingen - in hun totaliteit doorgaans aangeduid als 'modernisering' en
'economische transformatie' - zoals individualisering, emancipatie, indus-
trialisatie, urbanisatie, de opkomst van de verzorgingsstaat, veranderingen
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in de prima ire relaties, de-Institutionalisering, de veranderende functie
van het kind binnen het gezin etcetera [108].

Onderzoek in de sfeer van de realisatiemogeli jkheden treffen we reeds
aan in de 'klassieke' (macro) studies van Malthus en Marx en weer later,
in de literatuur rond de demografische transitietheorie. Zie voor een goed
gedocumenteerd overzicht Van Overbeek, 1977. De ontwikkeling van mo-
derne statistische technieken leidde tot 'econometrische' studies waarin de
vruchtbaarheidsontwikkeling werd gezien als functie van elementen uit de
'opportunity'-structuur (De Coo man et aI., 1987), zoals - om maar enkele
te noemen - stijgende inkomens (Ermisch, 1979), de arbeidsmarktparticipa-
tie van vrouwen (Siegers, 1985) en de prijzen op de woningmarkt
(Ermisch, 1987). Prognosemodellen die in Deel II van deze studie werden
ontwikkeld, zijn - in bepaald opzicht - ook binnen deze categorie te
rangschikken. Daarnaast vallen onder dezelfde noemer de studies naar de
relatie tussen bevolkingsbeleid en vruchtbaarheidsontwikkeling (zie voor
een overzicht Leeuw, 1983 en Heeren, 1985).

Tot slot wijzen we in dit beknopte algemene literatuuroverzicht - dat
geenszins uitputtend pretendeert te zijn - op een omvangrijke verzameling
van relatief recente micro-economische en micro-psychologische vrucht-
baarheidsstudies, die binnen ons schema te plaatsen zijn in de keten rea-
lisatiemogeli jkheden (II) --> kostenr baten analyse (III) --> beslissingspro-
ces (IV). Binnen dit studiegebied wordt een prominente plaats ingenomen
door de 'new home economics' -school, die zijn grondlegger heeft in
Leibenstein (1957). Later zijn het met name Becker (onder andere, 1960)
en Easterlin (onder andere, 1976), en hun respectieve adepten, die ge-
zichtsbepalend geacht kunnen worden voor de micro-economische theorie
van de vruchtbaarheid. Een goed overzicht - tenslotte - van wat we in
dit verband hebben aangeduid met micro-psychologische studies, waarin
met name het besluitvormingsproces binnen 'decision making units' als
echtparen en huishoudens als studie-object fungeert, vinden we bij
Bagozzi and Van Loo (l978b).

Later zullen we, te bestemder plaatse, een aantal van bovengenoemde
studies meer uitvoerig bespreken.

We hebben dus kunnen constateren dat er een vrij scherpe scheidslijn te
trekken is tussen studies die zich of weI, en dan min of meer eenzijdig,
occuperen met elementen uit het aspiratie-complex, danwel met elementen
uit het realisatiemogelijkheden-complex. Worden vanuit be ide blokken wel-
iswaar lijnen getrokken naar de blokken (III) en (IV), van een hechte en
formaliserende integratie of synthese van (I) en (II) in (III) en (IV) is
nauwelijks sprake, Aanzetten - soms niet meer dan impliciet - in dit ver-
band zijn op naam te schrijven van Schmid, 1984 (via de significante
plaats die de werkgelegenheid in zijn 'socio-culturele' visie inneemt), van
Easterlin, 1976 (met zijn op 'aspirations' en 'resources' gebaseerde 'rela-
tieve inkomens'-hypothese), van Leibenstein, 1975 (met zijn concept van
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de 'social influence groups': hiermee in een primair economische benade-
ring ruimte scheppend voor veranderende preferentiestructuren) en van
Caldwell, waar hij stele" ...fertility behavior in both pre-transitional and
post-transitional societies is economically rational within the context of
socially determined economic goals and within bounds largely set by bio-
logical and psychological factors". (Caldwell 1978, pag, 553). Het meest
expliciet in dit verband zijn echter Lesthaeghe and Meekers (1986) en
Lesthaeghe (I987) in een studie waaraan we eerder in deze paragraaf re-
fereerden, en die zeker inspirerend heeft gewerkt bij de opzet van het
hypo the tisch kader [109]. Dit laatste geldt overigens eveneens voor
Easterlin's bijdrage aan de vruchtbaarheidstheorie.

Dat integratie van de verschillende benaderingen binnen een referen-
tiekader geboden is, is - zoals ook eerder at met een eenvoudig voorbeeld
werd geillustreerd - op eenvoudige wijze plausibel te maken. Het negeren,
of onvoldoende integreren van realisatiemogelijkheden (inclusief de kos-
tenr'baten analyse en het beslissingsproces) vernauwt binnen de vooruitbe-
rekening het concept 'vruchtbaarheid' tot het gewenst reproduktiepatroon.
Groot is het aantal studies waarin gewezen is op het beperkte predictieve
vermogen van deze notie [IlO]. Anderzijds leidt onvoldoende aandacht
voor het aspiratie-complex (met name voor het stelsel van waarden en
zingevingen) eveneens tot een conceptuele vertekening. Menselijk gedrag
hangt namelijk voor een groot deel samen met een aangehangen stelsel
van waardenorientaties en een daarvan afgeleide nagestreefde leefstijl.
Lesthaeghe and Meekers schrijven in dit verband, op overtuigende wijze,
het niet uitkomen van op Easterlin's kernhypothese gebaseerde prognoses,
implicerende dat de vruchtbaarheid in de jaren tachtig weer zou stijgen,
toe aan de onderschatting van de betekenis van - wat zij noemen - de
'ideational baseline': het stelsel van waarden en zingevingen en daarvan
afgeleide 'tastes' (Lesthaeghe and Meekers, 1986, pag. 261).

8.4 Elaboratie van bet referentiekader op basis van de Iiteratuur

Hoe kunnen we, bij een verdere elaboratie, binnen ons referentiekader
nader vorm geven aan de aangetoonde noodzaak tot integratie? Vooralsnog
denken we in dit verband langs de navolgende lijnen.

Inboudelijk gezien zal het verband tussen de twee hoofdkernen van bet
referentiekader (het gewenst reproduktiepatroon en bet verwacht of ge-
pland reproduktiepatroon) geexpliciteerd en uitgediept moeten worden. Dit
alles uiteraard binnen de beperkte pretenties die wij ons opgelegd hebben.
Een eerste stap in deze richting bestaat uit de keuze van het tijdsper-
spectief. In het kort samengevat komen onze - op de literatuurstudie ge-
baseerde - ideeen hieromtrent op het volgende neer.
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Aspiraties met betrekking tot het gewenst kindertal zijn, zoals gesteld,
een exponent van een meeromvattend stelsel van waarden- en zingevings-
orientaties. Veranderingen hierin voltrekken zich doorgaans trendmatig en
geleidelijk. Deze evolutionaire tendenties kunnen echter momenten van
versnelling, vertraging en zelfs omslag manifesteren. Historische gebeurte-
nissen (de depressie van de dertiger jaren, de Tweede Wereldoorlog, de
'cultuur-schok' van de jaren zestig) hebben onmiskenbaar een leeftijdsspe-
cifieke impact en voorzien aldus een groep generaties in hun 'formatieve
periode' (te situeren volgens Becker tussen - bij benadering - het vijf-
tiende en vijfentwintigste levensjaar), met betrekking tot hun waarden-
orientaties, van een specifiek historisch stempel (Becker, 1985). Een
overtuigend en empirisch getoetst voorbeeld hiervan vinden we in Ingle-
hart's analyse van de opkomst van het post-rnaterialisme (Inglehart, 1985).
Inglehart's bevindingen nader toetsend en generaliserend, komen
Lesthaeghe and Meekers tot de conclusie dat aspiraties met betrekking tot
het gewenste reproduktiepatroon in hun zuiverste vorm longitudinaal te
meten zijn (Lesthaeghe and Meekers, 1986) [111].

De 'opportunity'-structuur, die we een expliciete rol toegekend hebben
bij de realisatie van de aspiraties, wordt daarentegen voornamelijk bepaald
door 'transversale' impulsen (economische conjunctuurbewegingen, een
energiecrisis, drastische politieke verschuivingen etcetera). Instemming met
deze, ook eerder in Deel II geponeerde propositie, vinden we bij Lesthae-
ghe and Meekers (1986, pag. 225) waar zij concluderend stellen "...family
formation is conditioned not only by economic factors (more particularly,
opportunity structures) but also by ideational changes: the economic fac-
tors produce period fluctuations that are superimposed on long-term (and
cohort-driven) ideational effects". De auteurs baseren deze stelling op een
analyse van het onderzoeksmateriaal van het European Value Studies pro-
ject een in 1981 onder inwoners van EEG-landen uitgevoerd waardenon-
derzoek, waar wij later nog meer uitgebreid op terug zullen komen.

We zien dus dat een en dezelfde historische gebeurtenis (een economi-
sche recessie, bijvoorbeeld) in beginsel zowel aspiraties als realisatiemoge-
lijkheden kan beinvloeden. Echter met dien verstande dat het steeds ver-
schillende generaties - op het moment aanwezig - zal betreffen: de ge-
beurtenis zal bijdragen aan de vorming van aspiraties van jongere genera-
ties en tegelijkertijd de realisatiemogelijkheden van de aspiraties van
oudere generaties beinvloeden. De uiteenlegging van de vruchtbaarheid in
gewenst en verwacht of gepland reproduktiepatroon kan hiermee in zekere
zin (op het conceptuele niveau, weI te verstaan) een 'verzoenende' rol
spelen in discussies rond de keuze van het transversale danwel longitudi-
nale perspectief. Een dergelijk eenvoudige uiteenlegging in een longitudi-
naal (ideeel) en een transversaal (materieel) complex simplificeert echter
de werkelijkheid wanneer, met name, de interacties tussen beide systemen
te sterk genegeerd worden (zie Inglehart, 1985). Desalniettemin zal de
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kern van de hierboven beschreven hypothese - waarin de ontwikkeling
van aspiraties werd verbonden met het longitudinale perspectief', en de
realisatiemogelijkheden met het transversale perspectief - in de verdere
uitbouw van het hypo the tisch kader een belangrijke rol spelen.

Meer in het bijzonder leidt een en ander ons tot de volgende werk-
wijze. In eerste instantie zal voor elke homogene sub-populatie (onze
derde dimensie) binnen een geboortejaargang, of groep van geboortejaar-
gangen (longitudinaal dus) een gewenst reproduktiepatroon worden afge-
leid. Enerzijds op basis van 'theoretische' kennis van het interferentiepa-
troon van de 'opportunity' -structuur en het gewenste reproduktiepatroon
en anderzijds op basis van een, vanuit transversaal perspectief opgestelde
'prognose' van de toekomstige 'opportunity'-structuur, kan cohortegewijs
het geplande reproduktiepatroon worden afgeleid. De homogene sub-popu-
laties dienen - idealiter gesproken - hierbij zodanig gekozen te worden
dat op drie punten binnen het referentiekader maximaal gediscrimineerd
wordt. En wei dienen er (1) duidelijke verschillen te bestaan in nage-
streefde leefstijl en het hiermee te verbinden gewenste kindertal, inclusief
timing der geboorten, (2) daarnaast dienen er verschillen te bestaan in de
geplande kindertallen en het geplande timing patroon en (3) er moe ten
zich verschillen in de sfeer der ongewenste interventies manifesteren.

8.5 Leefstijl als conceptuele uitdrukking van het begrip homogene sub-
populatie

Zoals eerder in dit hoofdstuk is gesteld, kan uiteenlegging van een popu-
latie in homogene sub-populaties tot een groter inzicht in het te bestude-
ren maatschappelijke proces leiden. Met het begrip leefstijl hanteren we
een concept dat vorm kan geven aan de indeling van generaties in deze
homogene sub-populaties.

De structurele kernen van het hypothetisch referentiekader zijn benoemd
als het 'nagestreefd reproduktiepatroon', het 'gepland of verwacht repro-
duktiepatroon' en het 'feitelijk reproduktiepatroon'. Daar wij - vanuit
onze eerder bepleite idealistische benadering - een voorkeur hebben uitge-
sproken voor het inbedden van het reproduktiegedrag in een overkoepe-
lende demografische leefstijl, dienen we bijgevolg - op conceptueel ni-
veau - naar analogie, een onderscheid te maken tussen 'nagestreefde leef'-
stijl', een na herziening resulterende 'verwachte leefstijl' en een 'feitelij-
ke' leefstijl'. Tekenen we hierbij nu reeds aan dat wij ons bewust zijn
van het feit dat een empirische ondersteuning voor een dergelijke uiteen-
legging zeker niet eenvoudig te vinden zal zijn.

Leefstijl-onderzoek laat zien dat ondanks het feit dat het onderscheid
tussen 'nagestreefde leefstijl' (in termen van attituden en preferenties) en
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'feitelijke leefstijl' als zeer zinvol wordt ervaren, het om onderzoekstech-
nische redenen doorgaans wordt nagelaten leefstijl-voorkeuren te onder-
zoeken (Bourdieu, 1979; Sobel,1979). Als gevolg hiervan beweegt men zich,
min of meer gedwongen, rechtstreeks op gedragsniveau.

De betekenis van het concept leefstijl wordt door Ganzeboom als volgt
beschreven. Gedragsvoorkeuren en daaruit voortvloeiende gedragskeuzen
bezitten een systematiek die zich niet geheel en al laat reduceren tot de
specifieke restricties en mogelijkheden die sociaal-culturele achtergrond-
factoren met zich meebrengen. In plaats van de traditionele persoonlijk-
heids- en achtergrondvariabelen wit men individuen groeperen en typeren
naar de mate waarin zij gemeenschappelijke voorkeuren vertonen. Op die
manier hoopt men tot een indeling van de bevolking te komen die meer
betekenisvolle differentiaties zou laten zien dan de traditionele achter-
grondfactoren als opleiding, inkomen, religie etcetera (Ganzeboom, zonder
datum).

Theorievorming rond het begrip leefstijl is schaars en, voorzover aan-
wezig, fragmentarisch van aard (Nas en Van der Sande, 1985). In de lite-
ratuur wordt het begrip leefstijl zowel op het individuele als het groeps-
niveau bestudeerd. Op het individuele niveau zou het verwijzen naar het
streven van individuen een zekere coherentie in de leefwijze te realiseren.
Leefstijl-studies in deze traditie dragen een sterk biografisch karakter.
Wanneer wij in de onderhavige studie echter van leefstijl spreken refere-
ren we aan het niveau van collectieven, die bepaalde kenmerken gemeen
hebben. Deze zouden betrekking moeten hebben op het reproduktiegedrag.
Meer dan naar een ongestructureerde verzameling van variabelen, zoeken
we - idealiter - naar een coherent en consistent cluster van eigenschap-
pen dat zowel op het niveau van - om met Ganzeboom te spreken - ge-
dragsvoorkeuren als gedragskeuzen, leidt tot significant verschillende
reproduktiepatronen. Onze notie van leefstijl heeft hiermee een partieel
karakter: het is gebaseerd op een selectie van eigenschappen uit een
meeromvattende verzameling, die alszodanig, coherent en consistent is.

Leefstijl-onderzoek is met name voortgekomen uit sociologische strati-
ficatie studies. Max Weber is een der bekendsten die zich op meer uitge-
breide schaal met de analyse van leefstijlen heeft bezig gehouden. In deze
stratificatie-studies lag de nadruk op het bestuderen van symbolische
correlaten van sociale status (Ganzeboom). Nadien is het leefstijl-onder-
zoek in hoofdzaak onderwerp geworden van disciplines die zich met het
bestuderen van consumentengedrag bezighouden; met de economische psy-
chologie als belangrijke exponent. Daarnaast zijn het de cultuurweten-
schappen die zich hebben verdiept in de 'consumer culture'. Wat in deze
kringen onder leefstijl wordt verstaan vinden we verwoord door Feather-
stone, die stelt ".., within contemporary consumer culture it (lifestyle:
A.V.) connotes individuality, self-expression, and a stylic self-conscious-
ness. One's body, clothes, speech, leisure pastimes, eating and drinking
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preferences, home, car, choice of holidays, etc. are to be regarded as
indicators of the individuality of taste and sense of style of the owner/-
consumer." (Featherstone, 1987 pag. 343).

In marketing is het leefstijl-begrip niet meer weg te denken. De we-
tenschappelijkheid van de leefstijl-studies uit deze hoek wordt echter
nogal eens ter discussie gesteld. Vaak overstijgen zij niet het niveau van
een produkt-gerichte ad hoc marktverkenning. Een theoretische onderbou-
wing en methodische verantwoording ontbreken doorgaans. Daarbij komt
dat de in dit verband verzamelde gegevens, door de hoge prijs waarmee
zij vaak belast zijn, moeilijk toegankelijk zijn voor wetenschappelijke
doeleinden.

Het nut van het concept 'leefstijl' in de socio-culturele analyse wordt
onder andere onderschreven door het Sociaal en Cultureel Plan bureau
(1986). Deze instelling heeft onlangs een verkennende studie uit laten
voeren om het concept 'leefstijl' nader uit te werken (Ganzeboom, zonder
datum). In deze studie worden enkele toonaangevende buitenlandse leef-
stijlstudies beschreven en nader geanalyseerd. Na een meer algemene
beschouwing over de theorie en de methodologie van de leefstijl-analyse
is een hypothetische verkenning uitgevoerd naar leefstijlpatronen in Ne-
derland. De resultaten van deze analyse hebben ons gesteund in de over-
tuiging, dat het concept leefstijl - als operationalisering van het begrip
'homogene sub-populatie' - een nuttige rol kan spelen in een verdere
uitwerking van het onderhavige onderzoek.

8.6 De beviodiogeo samengevat

Vanuit het adagium "lange termijn vooruitberekening: proeve van bere-
deneerde en geexpliciteerde speculatie" werd in het onderhavige hoofdstuk
als cognitieve grondslag van een te construeren vruchtbaarheidssenario
gekozen voor een hypothetisch referentiekader. Zonder de pretentie de
universeel geldige theorie ook maar te willen benaderen, zou dit kader
moeten functioneren als 'unifying structure' voor, disciplinair gezien, zeer
diverse, maar wellicht bruikbare, kennisfragmenten op het terrein van de
vruchtbaarheid. Bij het uitwerken van een concreet vruchtbaarheidsscena-
rio zou het hypothetisch referentiekader - dat continu 'bewaakt' en geac-
tualiseerd dient te worden - in eerste instantie een 'check-list' functie
moe ten vervullen.

Een vijftal inspiratiebronnen heeft uiteindelijk in belangrijke mate
vormgegeven aan de basisstructuur van het referentiekader: (J) het para-
digma uit de gedragswetenschappen dat gedrag voorstelt als eindpunt in
de sequentionele keten: seculaire trends --> waarden --> attituden -->
intentioneel gedrag --> gedrag, (2) het postulaat van het voluntarisme uit
de moderne besluitvormingstheorie, (3) Easterlin's 'relatieve inkomens'-
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hypothese, waarin vruchtbaarheidsgedrag wordt uiteengelegd in 'aspira-
tions' en 'resources': concepten die mede model hebben gestaan voor de
modules aspiraties en realisatiemogelijkheden in ons referentiekader, (4)
analyses en beschouwingen van Lesthaeghe and Meekers waarin zij nadruk
leggen op de vaak verwaarloosde betekenis van waardenorientaties bij de
verklaring en voorspelling van het vruchtbaarheidsgedrag, en (5) het pos-
tulaat van de - met de 'opportunity'-kosten als criterium - naar nuts-
maximalisatie strevende 'homo economicus' uit de 'new home economics'-
school.

Het op bovenstaande uitgangspunten geconstrueerde referentiekader
kent uiteindelijk drie centrale kernen: de ontwikkeling van een a priori,
op aspiraties gebaseerd, gewenst reproduktiepatroon; het, uit de confron-
tatie met de 'opportunity' -structuur resulterende, a posteriori verwacht
reproduktiepatroon en tenslotte het feiteti jk reproduktiepatroon.
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HOOFDSTUK 9

DE ASPIRATIE-MODULE UITGEWERKT

9.1 De uitwerking in algemene termen

Het gewenst reproduktiepatroon is geen autonome, op zich zelf staande
gegevenheid, maar is te beschouwen als een element van, wat we noem-
den, een nagestreefde leefstijl. Onder een nagestreefde leefstijl verstaan
we een geprioriteerde combinatie van, op specifieke attitudes gebaseerde,
nagestreefde gedragsopties binnen verschillende leefsferen, welke haar
oorsprong vindt in een aangehangen stelsel van waarden en zingevingen.
Met de introductie van het begrip leefstijl - als operationalise ring van de
abstracte notie 'sub-populatie' - appelleren we aan het beeld waarin de
dynamiek van de maatschappelijke ontwikkeling wordt voorgesteld als een
proces van over elkaar schuivende panelen [112]. De differentiatie die al-
dus tot stand komt, kan in beginsel bijdragen aan een toename van de
zeggingskracht van bestaande vruchtbaarheidstheorieen die doorgaans op
geaggregeerd niveau zijn geformuleerd, waar (causale) relaties worden ge-
stipuleerd op het niveau van het populatiegemiddelde, en waar de varian-
tie rond dat gemiddelde weinig aandacht krijgt. Wij zijn van mening dat
juist in de spreiding rond dat gemiddelde belangrijke informatie kan
schuilen voor de verklaring van de trend. Het beg rip leefstijl zullen we in
ons referentiekader hanteren als uitdrukking van de variantie die binnen
maatschappelijke ontwikkelingstendenties te onderscheiden zijn.

Vanuit een ander gezichtpunt bezien is de variabele 'nagestreefde leef-
stijl' te beschouwen als een intermediair tussen de afhankelijke variabele
'gewenst reproduktiepatroon' en een verklarende 'ideational baseline'
(Lesthaeghe and Meekers, 1986). Dit complex van waarden en zingevingen
is steeds in beweging, en wei onder invloed van zowel massieve, seculaire
(en daarmee in zekere zin voorspelbare) trends als onder invloed van in
wezen onvoorspelbare, diep ingrijpende gebeurtenissen, die geen histori-
sche wortels hebben. Deze eerste, de zogenaamde 'tendences lourdes',
worden op drie niveaus gefilterd alvorens zij via een nagestreefde Ieefstijl
tot uitdrukking komen in het individueel gewenste reproduktiepatroon: op
meso-niveau middels (voornamelijk inter-generationele) socialisatieproces-
sen, op macro-niveau (meer in het bijzonder op het intra-generationele
'peer-group' niveau) middels generatie-effecten en op micro-niveau middels
persoonlijkheidskenmerken. Via de werking van deze sorteermechanismen
ontstaan groeperingen van individuen die eenzelfde leefstijl nastreven,
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waarvan het gewenste reproduktiepatroon een essentiele exponent is. Deze
dimensie van het hypothetisch referentiekader krijgt dus vorm in een on-
derscheid in intra-generationele sub-populaties, die elk een specifieke -
naar gewenst kindertal discriminerende - nagestreefde leefstijl represen-
teren. Zie voor een schematische weergave van het hier geschetste, Fi-
guur 9.1.

Figuur 9.1 De aspiratie-rnodule schematisch voorgesteld
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In de tweede (en wei 'transversale') module van het referentiekader zal
worden nagegaan in hoeverre de 'opportunity'-structuur die het individu
omringt, realisatie van het gewenste kindertal toelaat (de realisatiemoge-
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fijkheden-module). De uitwerking hiervan geschiedt in hoofdstuk 10. Con-
ceptueel gezien bevinden we ons hiermee in het spoor van Easterlin's
'relatieve inkomen'-hypothese. In zijn "The conflict between aspirations
and resources" stelt Easterlin onder andere, dat de keuze voor (nog) een
kind in functie beschouwd moet worden van de confrontatie van een
nagestreefde levensstandaard (,aspirations') - met het ouderlijk milieu als
meestbepalend referentiepunt - en een gerealiseerde levensstandaard (,re-
sources') (Easterlin, 1976). In wezen heeft deze stellingname een determi-
nistische en generaliserende inslag. Ons standpunt in deze is dat de door
Easterlin gestipuleerde relatie voor sommige mensen weI en voor andere
niet, of in veel mindere mate, zal gelden. In de differentiatie naar nage-
streefde leefstijl kan nuance ring in de geldigheid van de 'relatieve inko-
men' hypothese tot uitdrukking worden gebracht.

Wat ons nu dus als eerste moet bezighouden is de constructie van een
typologie van nagestreefde leefstijlen. Is deze eenmaal bepaald dan kunnen
- in de feitelijke vooruitberekeningsfase - de aantalsontwikkelingen van
deze 'risico- bevolkingen' binnen generaties of groepen van generaties,
voor de toekomst worden vastgesteld en kan tot slot, voor elk van deze
categorieen een gewenst reproduktiepatroon ontworpen worden dat niet
slechts het gewenste aantal kinderen behelst, maar eveneens de 'timing'
der geboorten.

Zoals we reeds eerder te kennen gaven zou - als wezenlijk kenmerk
van ons algemene scenariosysteem dat, terwille van de consistentie, een
'top down'-structuur kent [113] - de toekomstige aantalsontwikkeling naar
leefstijl een afgeleide moeten zijn van een overkoepelend 'multi-purpose'
moederscenario. Dit gegeven dicteert in beginsel randvoorwaarden en legt
hiermee onder andere beperkingen op aan de uitwerking van de typologie.
Vooralsnog kiezen we ons vertrekpunt in een imaginair moederscenario
waaruit we - met betrekking tot onze afhankelijke varia beIe - relevante
seculaire trends selecteren. Deze trends vormen dan - met het hypothe-
tisch referentiekader als cognitief stramien - de informatieve hoofdinput
voor het contextscenario. In termen van dit hypothetisch referentiekader
maken we hierbij een primair onderscheid in een aan het moederscenario
ontIeende, voor de toekomst vastgelegde (de aspiraties bepalende) cultu-
rele superstructuur en een aan het zelfde moederscenario ontleende (de
realisatiemogelijkheden bepalende) structurele superstructuur.

Hoe stellen we ons de constructie van de leefstijl-typologie voor? Om te
beginnen merken we nogmaals op dat de typologie een hypothetisch ka-
rakter zal dragen: een classificatieschema als een produkt van een ge-
dachtenconstructie gebaseerd op hypothesen betreffende samenhangen
tussen respectievelijk seculaire trends, waardencomplexen, leefstijlen en
gewenst kindertal. We construeren een hypothetische typologie omdat we
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- zoals we in hoofdstuk 8 hebben uiteengezet - geen empirische typologie
(of daartoe strekkend, toegankelijk basismateriaal) kennen die (dat) opti-
maal discrimineert naar onze afbankelijke variabele, of anderszins in het
referentiekader is in te passen. Zo ontbreekt in de meeste analyses van
het Onderzoek Gezinsvorming van het CBS [114], dat - primo facie - door
zijn longitudinale en 'verklarende' opzet bij uitstek geschikt lijkt als
grondslag te dienen voor een typologieconstructie, onze afbankelijke vari-
abe le 'gewenst kindertal'. Ais centrale afbankelijke variabele fungeert in
het Onderzoek Gezinsvorming het 'verwacht kindertal' (een uitdrukking
dus van intentioneel gedrag): een variabele die we beschouwd hebben als
produkt van het gewenste kindertal en een anticipatie op de realisatiemo-
gelijkheden [115]. Explicitering van het effect van de 'opportunity'-struc-
tuur - en met name de beleidsgevoelige elementen hierbinnen - achten wij
vanuit theoretisch oogpunt van wezenlijk belang.

Meer in het algemeen gesproken wijzen we in dit verband nog eens op
een preliminaire opmerking die in paragraaf 8.1 werd gemaakt en waarin
in alle duidelijkheid is gesteld dat het te ontwikkelen kader zeker niet als
een eindprodukt beschouwd kan worden: het moet voortdurend verbeterd,
bijgesteld en gevoed worden met nieuwe - zo mogelijk empirisch gefun-
deerde - wetenschappelijke inzichten en recent onderzoeksmateriaal.

De typologie zal trapsgewijze worden opgezet. Dominante seculaire trends
(of beter, hun structurele neerslagen) uit de culturele superstructuur
zullen - in de eerste trap - fungeren als dimensies van een rudimentaire
typologie. De centrale variabele - het onderscheidend criterium - benoe-
men we als grondhouding leefstijl: een door een individu aangehangen
constellatie van waarden die van invloed wordt geacht op het gedrag. Nog
steeds binnen deze eerste trap zal vervolgens worden bezien of er mate-
riaal voorhanden is aan de hand waarvan kan worden nagegaan of de re-
sulterende typen - zoals op theoretische gronden (middels de gepostuleer-
de relatie tussen de culturele superstructuur en vigerende waardenorienta-
ties) verwacht kan worden - min of meer congruent zijn met op dit mo-
ment in onze samenleving aanwezige waardenconstellaties. Vrij recent zijn
in Nederland onderzoeken uitgevoerd die tot doeIhadden dergelijke com-
plexen te identificeren en te beschrijven. Mocht dit materiaal bruikbaar
zijn, dan beschikken we als resultaat van de eerste trap over - uit secu-
laire trends afgeleide - rudimentaire leefstijl-typen, waarvan we de ten
grondslag liggende waardenorientaties bij benadering zouden kennen.

In een tweede trap kunnen dan deze waardenorientaties binnen elk
rudimentair leefstijl-type worden geconcretiseerd tot zogenaamde lee/steer
auituden:' iemands waarderingen voor leefstijlelementen die concurrerend
(een nagestreefde beroepscarriere) dan wei conditionerend (een primaire
relatie als 'voorwaarde' voor het ouderschap) geacht kunnen worden met
betrekking tot het tot stand komen van het gewenste reproduktiepatroon.
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Tot slot - als eindresultaat - leiden we uit de geconstrueerde leefstijl-
typen het 'Iogisch' bijbehorende, gewenste vruchtbaarheidspatroon af.

9.2 Constructie van de leefstijl-typologie: de eerste trap

9.2.1 Relevante seculalre trends

Welke zijn nu de meest relevante seculaire trends uit de culturele super-
structuur, aan de hand waarvan we de 'grondhouding leefstijl'-typologie
- een classificatie naar voor ons relevante waardenorientaties - vorm
kunnen geven? Een goed gedocumenteerd en systematisch opgezet cultuur-
sociologisch overzicht op dit terrein vinden we bij Geelen (1986). De in-
druk wordt gevestigd dat de verschillende visies, in hun wezen - ontdaan
van hun specifieke trekken - onderling sterke overeenkomsten vertonen
[116].

Omdat we terwille van de eenvoud slechts 2 hoofd-dimensies willen
onderscheiden, doet zich een keuzevraagstuk voor. De keuzemogelijkheid
vindt echter een beperking in het streven naar een zekere mate van on-
afhankelijkheid tussen beide hoofd-dimensies. Bovenstaande overwegingen
in acht nemend is besloten om in de eerste hoofd-dimensie het niet-
stof feli jke substraat, en de tweede hoofd-dimensie het stoffelijke sub-
straat van de culturele superstructuur te representeren. In meer operatio-
nele termen gesproken zetten we tegen elkaar af modernisering en mate-
rialisering .

. Modernisering en materialisering zijn in feite maatschappelijke veran-
deringsprocessen: ze zijn per definitie dynamisch van aard. Een leefstijl-
typologie is te beschouwen als de structure Ie pendant van deze processen:
als een historische dwarsdoorsnede, een momentopname, van een samenle-
ving in ontwikkeling. Binnen deze samenleving zullen individuen verschil-
len in de mate waarin ze 'gemoderniseerd' en 'gematerialiseerd' zijn: met
andere woorden de samenleving is in dit opzicht heterogeen en haar sa-
mens telling naar leefstijl-typen verandert in beginsel continue. Kruising
van posities op moderniserings- en materialiseringsschalen moet dan leiden
tot een werkbare classificatie van leefstijl-typen op een bepaald moment.
Specificatie naar leeftijdsgroepen brengt dan het longitudinale perspectief
weer in het vizier.

Wij laten ons in het navolgende inspireren door cultuur-sociologische
beschouwingen in de traditie - zogezegd - van Adriaansens en Zijderveld.
Deze analyses blinken meer uit door verbeeldingskracht dan door empiri-
sche verificatie. Hoewel wij dit laatste uiteraard zeker niet zonder belang
achten is naar onze mening, in deze conceptualiserende fase van het
ontwikkelingsproces, verbeeldingskracht van grotere betekenis dan de vaak
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fragmentarische, onder de nodige restricties geldige, empirisch gefundeer-
de kennis, waarop echter in een latere validerende fase zeker een beroep
gedaan zal moeten worden.

Wat verstaan we onder modernisering'l Van der Avort, teruggrijpend op
Parsons en Adriaansens, vat modernise ring op als "een proces van maat-
schappelijke verandering dat bestaat uit onderling samenhangende bewe-
gingen van structure le differentiatie, generalisering van betekenissen,
waarden en normen, individualisering en de-conditionering." (Van der
Avort, 1987 pag. 333). De auteur voegt hieraan toe dat modernise ring geen
onomkeerbaar proces per se is, en dat evenmin verondersteld kan worden
dat de vier dimensies zich altijd gelijktijdig in dezelfde richting bewegen,
maar dat ze er in het algemeen wei naar tenderen elkaar te versterken.
Een gedetailleerde uitweiding over de moderniseringstheorie achten wij
binnen deze beperkte context niet ter zake. We beperken ons hier tot het
kort omschrijven van de hierboven genoemde, onderliggende bewegingen.

Structurele dif ferentiatie kan worden beschouwd als bijprodukt van
arbeidsdeling en verwijst naar splitsing van afzonderlijke eenheden of
structuren van een sociaal systeem, in meerdere eenheden of structuren,
die naar eigenschappen en betekenis voor het systeem verschillen
(Adriaansens en Zijderveld, 1981). Op het individuele niveau leidt structu-
rele differentiatie ertoe dat het individu zich gedwongen ziet tot het ver-
vullen van verschillende rollen, afhankelijk van de verschillende sociale
posities die het bekleedt (Van den Akker, 1982). Generalisering - de cul-
turele component van het moderniseringsproces - vindt plaats wanneer
aanvankelijk gescheiden, en aan specifieke maatschappelijke groepen ge-
koppelde stelsels van betekenissen, waarden, normen en motieven uit hun
oorspronkelijke context geraken en moreel vrij blij vend, abstract, ambigu
en onder ling uitwisselbaar worden (Zijderveld, 1979). Gegeneraliseerde
culturele stelsels kunnen legitimiteit verlenen aan meer verschillende han-
delingen, en zijn als zodanig de basis voor een toenemende pluriformiteit
en complexiteit en leiden - om in termen van Zijderveld te spreken - tot
een 'abstracte samenleving'. Individualisering wordt door Van der Avort
(1987) omschreven als de toename van de betekenis van het individu door
het losraken van individu en collectiviteit. In deze zin kan individualise-
ring opgevat worden als sociaal-psychologische pendant van structurele
differentiatie en generalisering, leidende tot een toename van de organisa-
tionele en institutionele handelingsruimte van het individu. Van den Akker
ziet in individualisering de neiging dat mensen zichzelf het recht voorbe-
houden de keuzen te maken die zij in overeenstemming achten met de
eigen persoonlijkheid, daarbij niet gehinderd door traditie of gewoonte
(1982). De-conditionering tenslotte slaat op de ontkoppeling van menselijk
handelen aan zijn fysieke milieu en zijn biologische gegevenheden. Door
voortdurende pogingen zijn beperkte natuurlijke capaciteiten te overstij-
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gen wordt het bereik van zijn strevingen steeds groter en vervreemt hij
van zijn oorspronkelijke milieu. De-conditionering kan beschouwd worden
als de sociaal-antropologische dimensie van modernisering.

Materialisering willen we omschrijven als de verschuiving binnen com-
plexen van waarden en zingevingen van immateriele naar materiele doelen.
Aanhoudende economische groei en technologische vooruitgang hebben in
onze samenleving sinds tijden geleid tot stijgende welvaart en de ontwik-
keling van een vrije markteconomie die voortdurend nieuwe massa-con-
sumptiegoederen produceert en zichzelf in stand houdt door haar waren,
op vaak geraffineerde wijze, via reclameboodschappen aan te prijzen. Dit
heeft geleid tot een verschuiving in waardenorientaties.

In de meeste cultuur-sociologische analyses blijft deze tendentie -
hoewei steeds onderkend - verhoudingsgewijs onderbelicht. Wellicht van-
wege het feit dat hiermee disciplinegrenzen overschreden zouden moeten
worden. Zijderveld vormt in deze zin min of meer een uitzondering. Deze
auteur vertaalt modernisering in termen van elkaar in de tijd opvolgende
ethos-typen (Zijderveld, 1979). De ontwikkeling na de Tweede Wereldoor-
log laat zich, in deze visie, beschrijven als een overgang van een mora-
listisch naar een immoralistisch ethos-type. Het huidige, immoralistische
ethos-type zou kenmerkend zijn voor een rijke en abstracte samenleving.
Lag binnen het moralistische ethos-type het accent op produceren (op de
zinvolheid van werken) in het immoralistische type is de nadruk komen te
liggen op consumeren ("werken staat in het teken van een gratificerend
consumptisme", pag. 193). Een van de belangrijkste karakteristieken van
het immoralistische ethos is dan ook het consumptisme. Het consumptis-
tisch ingesteld individu nuttigt goederen en diensten - maar ook relaties,
als vriendschappen en huwelijk - "tot zij beginnen te vervelen, waarna
men ze inruilt voor ander consumptiemateriaal" (pag. 193).

Het door ons te bezigen begrip 'materialisering' komt hiermee sterk
overeen met Zijderveld's 'consumptisme', met dien verstande echter dat
wij materialisering hier zullen beperken tot de neiging stoffelijke goede-
ren te ambieren, zonder hiermee echter de betekenis van Zijderveld's
niet-stoffelijke pendant van consumptisme te ontkennen. Deze zou, in
onze opzet, opgenomen kunnen worden in de 'moderniserings' -dimensie
van onze typologie.

Andere auteurs, zoals Maslow (1954), huldigen de opvatting dat - als
het ware in de vorm van een zelfregulerend mechanisme - de tendentie
tot voortgaande materialisering op zeker moment een verzadigingspunt zal
bereiken. Met als vertrekpunt een basale 'needs hierarchy' stelt Maslow
dat toenemende welvaart ertoe leidt dat de materiele behoeften, evenals
behoeften aan economische en politieke zekerheid, grotendeels kunnen
worden bevredigd, waarna men zich zal richten op zaken van een hogere
orde als zelfontplooiing en emancipatie. Kortom er zal een verschuiving in
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orientaties optreden van 'hebben' naar 'zijn'. Inglehart vindt een empiri-
sche bevestiging van Maslow's theorie door in zijn onderzoek een genera-
tiegewijze verschuiving (zie ook par. 2.3.2) te constateren van materialis-
tische naar immaterialistische waardenorientaties (Inglehart, 1977).

De conclusie dat de visies van Zijderveld enerzijds en Maslow en
Inglehart anderzijds haaks op elkaar zouden staan, is al te voorbarig.
Beide kampen wijzen op bepaalde trends in de samenleving die, hoewel
contrair, simultaan kunnen voorkomen en hun neerslag kunnen vinden in
te onderscheiden sub-groepen.

Laten we, terwille van het overzicht, de grote lijn in onze gedachtengang
tot nu toe, kort memoreren. De afbankelijke variabele in de onderhavige
module aspiraties is het gewenste reproduktiepatroon: het gewenste aantal
kinderen alsmede de timing der geboorte(n). Het gewenste reproduktiepa-
troon is voor te stellen als een essentieel element van een nagestreefde
leefstijl, waarbinnen het moet concurreren met andere nastrevenswaardige
opties. Een nagestreefde leefstijl is in dat opzicht te beschrijven in een
preferentiestructuur van attituden tegenover dergelijke opties. Deze atti-
tuden (waarderingen voor concrete doelen) zijn weer gespecificeerde afge-
leiden van waarden (voorkeuren voor doelen met een abstract karakter).
Deze laatste, tenslotte, zijn voortdurend aan veranderingen blootgesteld,
beinvloed als zij onder andere worden door seculaire trends uit de cultu-
rele superstructuur. Ons direct streven nu is - hiermee vorm gevend aan
onze zogenoemde derde dimensie - te omschrijven als het opdelen van de
Nederlandse populatie (en in tweede instantie van generaties) in coherente
groepen die onderling van elkaar verschillen in nagestreefde leefstijl,
voorzover dat consequenties heeft voor het gewenste reproduktiepatroon.
Daar er in deze zin geen direct bruikbare typologie beschikbaar is doen
we een poging - als substituut - trapsgewijze een hypothetische construe-
tie te ontwerpen. De eerste trap moet leiden tot een rudimentaire typolo-
gie van leefstijl grondhoudingen. De hoofd-dimensies van deze gedachten-
constructie worden gevormd door seculaire trends, die we in het voren-
staande geselecteerd hebben uit een aantal cultuur-sociologische visies.

9.2.2 De 'grondhouding leefstijl'-typologie

Eenmaal uit de vigerende socio-culturele seculaire trends onze beide
hoofddimensies modernisering en maierialisering geselecteerd hebbend,
kunnen we nu overgaan tot het nader uitwerken van de hypothetische
typologie 'grondhouding leefstijl'. Met 'grondhouding leefstijl' doelen we
in feite op een cluster van basale waardenorientaties dat ad ultimum _
met de variabele 'nagestreefde leefstijl' als intermediair - in verband ge-
bracht kan worden met het gewenste reproduktiepatroon.
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Welnu, voor beide hoofd-dimensies construeren we een virtuele drie-
puntsschaal. De keuze voor een driepuntsschaal berust eerder op prakti-
sche (een gedifferentieerde, maar toch hanteerbare typologie) dan op in-
houdelijke argumenten. Op de moderniseringsschaal onderscheiden we de
posities: restrictie], trendvolgend en progressie], Op de materialiserings-
schaal hanteren we dezelfde indeling. Kruisen we nu de posities dan krij-
gen we de volgende typologie:

Figuur 9.2 De 'grondhouding leefstijl'-typologie

MODERNISERING

restrictief trendvolgend

M
A restrict. traditionelen
T
E
R trendvlg. modernen
I
A
L progress. behoudende
I materialist.
S

progressief

geindividualis.
a-materialist.

geindividualis.
materialist.

De in bovenstaand schema - met nogal klinische nomenclatuur gelabelde
- gevulde cellen, zouden hypothetisch gezien, moeten discrimineren naar
de variabele 'nagestreefde leefstijl'. De typen op de diagonaal van links-
boven naar rechtsonder in het schema representeren trendvarianten van
de 'leefstijl grondhouding': in een samenleving waarin zich processen van
modernisering en materialise ring dominant voordoen, zullen deze typen,
als het ware in complementair verband, naast elkaar voorkomen. De twee
overige nemen als 'outliers', louter hypothetisch gezien, extreme posities
in ten opzichte van de diagonale trendlijn. Per definitie moe ten de niet-
gelabelde cellen ook bestaande typen representeren. Daar wij echter om
praktische redenen streven naar een beperking van het aantal leefstijl-
typen, en de niet-gelabelde cellen eerder graduele tussenposities innemen,
achten wij de voorgenomen reductie verdedigbaar.

Het 'traditionele' type zal zich laten karakteriseren door een zekere te-
rughoudendheid ten opzichte van de zich voordoende seculaire trends en
manifesteert een duidelijke binding met tradities en de gevestigde orde.
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Het 'moderne' type zal - meer 'open minded', en vernieuwingsgericht -
aansluiting zoeken bij de mogelijkheden die de veranderende maatschappe-
lijke structuren te bieden hebben. De 'geindividualiseerde materialist' zal
- nog een stap verder gaande - berekenend en zelfgericht ingesteld als
hij is, maximaal profiteren van persoonlijke vrijheid en de produkten van
de welvaartsmaatschappij. De 'behoudende materialist' hecht sterk aan de
gevestigde orde, en dit voornamenlijk vanwege zijn gevestigde materiele
belangen in de huidige samenleving. De 'getndividualiseerde a-materialist',
tenslotte, is een regressief type en toont in zijn meer altruistische waar-
denorientatie verzet tegen de nadelen van modernise ring en materialise-
ring.

Het naar de toekomst doortrekken van de historische ontwikkeling
langs de lijn traditionelen-> modernen-> geindividualiseerde materialisten
- een ontwikkeling die we bij Zijderveld aantreffen in zijn beschrijving
van de evolutie van het moralistische ethos naar het immoralistische ethos
(Zijderveld, 1979) - achten wij typerend voor een zogenaamd trend - of
projectief toekomstscenario. Dit zou inhouden dat (naar onze huidige
maatstaven gemeten) het aantal traditionelen afneemt en het aantal mo-
dernen en geindividualiseerde materialisten toeneemt. Het Iijkt voor de
hand liggend - maar we willen in deze fase geen al te pertinente uitspra-
ken hieromtrent doen - dat bij een tegendraadse trendbeweging (laten we
voorlopig maar spreken van een 'zorgzame samenlevingsr-scenario, of nog
een stap verder, van een 'fundamentalistisch'-scenario), de gewichten
langs de diagonaal in tegengestelde richting verschuiven.

9.2.3 Onderzoek naar waardenorU!ntaties kort samengevat

Wat we tot nu toe hebben gedaan is niets anders dan het op logische
wijze, hypothetisch vertalen van massieve seculaire maatschappelijke
trends (onze culturele superstructuur) in typen die naar 'grondhouding
leefstijl' verschillen, zodanig dat we hieruit in een latere fase - via de
nagestreefde leefstijl - per type een specifiek gewenst reproduktiepatroon
kunnen afleiden. Alvorens echter de eerste stap in deze richting (van
waarden naar attituden) te zetten, moeten we nagaan of het in beginsel
mogelijk is onze geconstrueerde typen op empirische basis te voorzien van
hun specifieke waardenorientaties. De beknopte type-omschrijving die wij
hierboven presenteerden is in deze, inhoudelijk gezien, tamelijk opervlak-
kig gebleven. Vandaar dat we gezocht hebben naar relevante studies
waarin, meer expliciet, de verschillende, op dit moment aanwezige, waar-
dencomplexen geidentificeerd en beschreven worden. Hun inpasbaarheid
binnen het referentiekader hangt af van een aantal factoren. Ten eerste
moeten de geidentificeerde waardenclusters op enigerlei wijze correspon-
den tie vertonen met de onderscheiden typen die uit onze typologie naar
voren kwamen. Deze typologie - en het is wellicht goed om dit hier nog-
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maals onder de aandacht te brengen - is als het ware dwingend voortge-
komen uit ons standpunt dat de bevolkingsvooruitberekening in haar
grondslagen, logisch moet zijn af te leiden van een uit seculaire trends
opgebouwd moederscenario dat van een hogere hierarchische orde behoort
te zijn. De kans op aan te treffen correspondentie zal goeddeels samen-
hangen met de specifieke optiek (zeg maar de theorie) van waaruit een
bepaald waardenonderzoek is opgezet. Op de tweede plaats dient de voor-
genomen clustering van waardenorientaties zodanig uitgevoerd te zijn dat
hieruit is af te leiden hoe - op het vertrekpunt van de vooruitberekening
- de totale risicopopulatie numeriek kan worden verdeeld in, op deze
waardenclusters gebaseerde, sub-populaties. Op de derde en laatste plaats
zou - in verband met onze longitudinale opzet - het verband tussen leef-
tijd (generatie) en waardenorientatie bepaald moeten zijn, of kunnen wor-
den.

Bekijken we ons 'eisenpakket' in zijn totaliteit dan moge het op voor-
hand duidelijk zijn dat de kans op aan te treffen onderzoeksmateriaal dat
aan alle voorwaarden voldoet, niet al te hoog moet worden ingeschat.
Desalniettemin achten wij het opstellen van een programma van eisen zeer
weI zinvol: het biedt namelijk de gelegenheid, om achteraf een sterkte-
zwakte analyse op de verkregen resultaten uit te voeren.

Een onderzoek dat, gezien het bovenstaande, op het eerste gezicht een
nadere inspectie waard is, is het 'nationaal onderzoek naar waardenorien-
taties', uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Katholieke Universi-
teit Nijmegen. Op basis van twee (in 1979 en 1985) - onder verschillende
onderzoeksgroepen - uitgevoerde surveys zijn analyses gemaakt van de in
de Nederlandse bevolking voorkomende waardenorientaties [I17]. In het
onderzoek van 1979 werden zes waardenorientaties geidentificeerd: drie
ervan (of eigenlijk vier) waren zodanig significant dat zij, ondubbelzinnig,
als eigenstandige complexen aangemerkt konden worden. Op de eerste
plaats kon men een burgerlijke waardenorientatie onderscheiden, die de
volgende elementen (in wezen, attituden) omvatte: 'gehuwd zijn, kinderen
hebben, voor je gezin leven, je beroep uitoefenen, maatschappelijke ze-
kerheid bezitten, vooruitkomen in het leven en het financieel goed heb-
ben'. Het bleek mogelijk binnen dit complex twee min of meer autonome
orientaties te onderscheiden: een familiale dimensie (burger/ijk [amilialisme
genoemd), die de drie eerstgenoemde elementen representeert, en een eco-
nomische dimensie tburgerli jk economisme genoemd), waarmee de overige
elementen werden gelabeld. Het derde waardencluster dat werd geidentifi-
ceerd werd als het maatschappij-kritische omschreven, met als centrale
waarden economisch en politiek egalitarisme, en betrekking hebbende op
zaken als 'het bevorderen van de vermindering der inkomensverschillen,
grotere gelijkheid in de samenleving, het doorbreken van bestaande
machtsverhoudingen en het mogelijk maken van medebeslissing voor ieder-
een'. Het vierde waardencomplex tenslotte, werd het hedonistische ge-
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noemd. Kenmerkend hiervoor zijn: plezier maken, van het leven genieten,
nieuwe dingen beleven en kunnen doen en laten wat je wilt.

Uit de herhaling van het onderzoek in 1985 bleken de belangrijkste, in
1979 herkenbare orientaties nog steeds voor te komen. Geconstateerd
daarbij werd dat er zich in de tussenliggende jaren - vanuit onze typo-
logie gezien - een lichte verschuiving langs de diagonaal heeft voltrokken
van linksboven naar rechtsonder [118].

Naast het hierboven summier beschreven Nijmegens SOCON-onderzoek
kunnen we beschikken over recent gepubliceerde 'Tilburgse' uitkomsten
van de European Value Study: een internationaal onderzoeksproject naar
in Europese landen voorkomende waardenorientaties [119]. Uit dit in 1981
verzamelde onderzoeksmateriaal destilleren Halman en Heunks met behulp
van een principale componentenanalyse een vijftal conglomeraties van
hoofdwaarden (Hal man en Heunks, 1987): de religieus-traditionele orienta-
tie (een uitgesproken religieuze orientatie in combinatie met traditionele,
burgerlijke opvattingen met betrekking tot huwelijk en sexualiteit, poli-
tiek en opvoeding), de onconventionele orienuuie (participatie in protest,
afwijzing van de burgerschapsmoraal, aanleren van onafhankelijkheid in de
opvoeding en moderne opvattingen op het gebied van sexualiteit en huwe-
Iijk), de orientaiie op prestatie (presteren staat centraal, veel aandacht
voor ontplooiing, hoge waardering voor technologie en wetenschap en
burgerlijke opvattingen op het gebied van huwelijk), de materialistische
orientatie (accent op materiele condities in de werkkring, welvaart-ge-
richt, streven naar succes als belangrijke opvoedingswaarde en weinig
aandacht voor geestelijke waarden) en tenslotte de orientatie op gerief-
lijkheid en gemak ('gemak' waar het de arbeidswaarde betreft en een ego-
istische orientatie ten aanzien van huwelijk en sexualiteit).

In hoeverre corresponderen deze waardenorientaties nu met onze 'grond-
houding leefstijl'-typen? Met de nodige reserve weliswaar, zouden we over
onze diagonale trendlijn 'traditionelen - modern en - geindividualiseerde
materialisten' de waardenorientaties 'burgerlijk familialisme - burgerlijk
economisme - hedonisme' uit het Nijmegens onderzoek en 'religieus-tradi-
tionele orientatie - orientatie op prestatie - orientatie op gerieflijkheid
en gemak' uit de European Value Study kunnen leggen. Daarnaast herken-
nen we, nog steeds globaal genomen, in de Nijmegense maatschappij-kri-
tische orientatie, respectievelijk de Tilburgse onconventionele orientatie,
ons type 'geindividualiseerde a-materialisten'. Het uit de typologie resul-
terende type 'behoudende materialisten' is daarentegen niet zo gemakke-
lijk in verband te zien met in genoemde onderzoeken geidentificeerde
waardenorientaties.
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9.2.4 Tussenbalans

Kunnen we nu stellen dat er hiermee voldoende indicaties - en we spre-
ken welbewust van indicaties - zijn gegeven om de verwachting te wek-
ken dat op basis van bestaand onderzoeksmateriaal onze geconstrueerde
typen empirisch te verif'ieren en in tweede instantie nader te profileren
zijn? In beginsel weI, menen we. Het verschil tussen een traditionele en
moderne grondhouding blijkt significant aanwezig te zijn, terwijl er naast
deze meer evolutionaire varianten sprake is een 'doorschietend' type (zeg
maar de hedonisten) en een regressief, zich tegen de trend kritisch op-
stellend, type.

Een nadere bezinning op de mogerijkheid om binnen de onderhavige
studie, middels secundaire analyses, het aanvankelijk gestelde doel van
een meer precieze verificatie van de geconstrueerde typen en een meer
genuanceerde profilering van leefstijlen, aan de hand van het hierboven
beschreven onderzoeksmateriaal te realiseren, leidde - na overleg met de
onderzoekers - tot de conclusie dat zulks in beginsel mogelijk zou zijn.
De inspanningen die hiervoor nodig zijn in termen van tijd en mankracht
overtreffen echter onze middelen. Dat pogingen in deze richting op zich
genomen voldoende beloften inhouden blijkt uit de studie van Lesthaeghe
and Meekers (I986), waaraan wij reeds enkele malen eerder refereerden.
Ook clustering van waardenorientaties tot kwantitatief meetbare sub-popu-
laties (de tweede eis uit ons pakket), behoort - getuige een publicatie van
Halman (I987) - tot de mogelijkheden, terwijl zowel in het Nijmegense als
het Tilburgse onderzoek in een onderscheid naar leeftijdsgroepen (de
derde eis) is voorzien.

Kortom, enerzijds ervan overtuigd zijnde dat het op zich genomen ze-
ker zinvol is een nadere, en meer specifieke studie te verrichten met als
doel om vanuit opgespoorde waardencomplexen, naar gewenst reproduktie-
patroon discriminerende sub-populaties te construeren, moeten we ander-
zijds tot de conclusie komen dat een en ander binnen het bestek van de
onderhavige studie niet tot de mogelijkheden behoort [120].

Wij vervolgen nu onze weg met een lichte aanpassing van onze 'grond-
houding leefstijl'-typologie. Hieruit elimineren wij het type 'behoudende
materialisten'. Deze eliminatie geschiedt op louter praktische overwegin-
gen. Hoewel inhoudelijk significant, kan worden aangenomen dat het nu-
merieke aandeel van dit type niet meer dan marginaal zal zijn. Twee an-
dere typen worden - terwille van de herkenbaarheid - van een nieuw la-
bel voorzien: de 'geindividualiseerde a-materialisten' heten voortaan de
kritischen, terwijl de 'geindividualiseerde materialisten' worden omgedoopt
tot hedonisten.
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9.3 Coastructle van de leefstijl-typologie: de tweede trap

9.3.1 Een profilering naar leefsferen: bet attltude-nlveau

In deze paragraaf wordt vervolgens een vertaalslag uitgevoerd van de
'grondhouding leefstijI'-typen naar concrete en toetsbare, naar gewenst
vruchtbaarheidspatroon discriminerende, nagestreefde leefstijlen. We ma-
ken, met andere woorden, de stap van waarden naar attituden.

Een nagestreefde leefstijl hebben we eerder al voorgesteld als een pre-
ferentiestructuur van attituden inzake leefsferen die op een bepaalde
wijze in verband staan met het nagestreefde reproduktiegedrag.

Figuur 9.3 Leefstijl-typen naar leefsfeer

LEEFSTIJL-TYPEN

Traditio- Modernen Hedo- Kriti-
nelen nisten schen

L
Ouderschap in in in

E uitgesprok. beginsel beginsel beginsel
(I) positief positief negatief positief

E ---------------------------------- _
Primaire partner- partner- partner-

F relaties burgerlijk schap- schap- schap-
(II) type type type type

S -------------------------------------------------------------
Occupatie combinatie beroeps- functie

F vrouw huishouden huishouden carriere van zelf'-
(III) centraal ber.carr. centraal ontplooi.

E -------------------------------------------------------------
Consumptie relatief uitgespr. kritisch

E gedrag beperkte consump- consump- consump-
(IV) aspiraties tief tief tief

R

Prefe- I,ll I,II,III,IV III,IV III
rentie- III II I,ll
profiel IV I IV-------------------------------------------------------------
Kinderen
Jar nee

Ja! Ja,
Mits

Nee,
Tenzij

Ja,
Mits
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De literatuur waaraan wij op verschiIIende plaatsen in het voorafgaande
refereerden, suggereert als relevante leefsferen in dit verband: de attitude
ten aanzien van het ouderschap, de attitude ten aanzien van primaire re-
laties, de attitude ten aanzien van de primaire activiteiten van de vrouw
(in het vervolg occupatie te noemen) en de attitude ten aanzien van het
consumptief gedrag. De aard van het verband tussen de attitude ten aan-
zien van het ouderschap en de overige drie leefsferen is verschillend. Zo
heeft het verband tussen ouderschap en primaire relaties - enigszins ge-
neraliserend gesteld - een conditioneel karakter: het nastreven van het
ouderschap impliceert het nastreven van een vaste relatie. Daarentegen
kunnen nagestreefde opties binnen de leefsferen occupatie (in casu het
nastreven van een beroepscarriere) en consumptiegedrag (een sterke hang
naar consumptisme) in competitie treden met een positieve attitude ten
aanzien van het ouderschap. Wij stellen ons nu op het standpunt dat uit
de te construeren 'nagestreefde leefstijl'-typen, op min of meer logische
wijze, het gewenste reproduktiepatroon is af te leiden.

De typologie van nagestreefde leefstijlen ontstaat door de eerder ge-
construeerde 'grondhouding leefstijl'-typen nader te profileren naar gepre-
fereerde opties binnen de onderscheiden leefsferen. In het bovenste ge-
deelte van Figuur 9.3 is het resultaat van deze exercitie, samengevat,
weergegeven. Wij hebben ons hierbij laten inspireren door de in de vorige
paragraaf beschreven waardenorientaties en verder door de beschreven
empirische bevindingen.

9.3.2 Beschrijving van de leefstijl-typen

Beschrijven we nu de leefstijl-typen naar de vier leefsferen en beginnen
we met de traditionelen.

Hun attitude ten aanzien van het ouderschap is uitgesproken positief:
de optie voor het ouderschap wordt als een belangrijke levensvervulling
gezien en de zin ervan staat nauwelijks ter discussie. Zowel het Nijme-
gens als het Tilburgs waardenonderzoek laten hierover geen twijfel be-
staan. Bijgevolg zullen kinderloosheid en ook het een-kind gezin als
weinig nastrevenswaardig worden beschouwd. Daar staat tegenover dat er
sprake is van een beperkte plooibaarheid voor wat de timing der geboor-
ten betreft. Het huwelijk is het institutionele kader waarbinnen de pro-
creatie dient plaats te vinden.

In de sfeer van de primaire relaties zal in overheersende mate voor
het zogenaamde burgerlijke type geopteerd worden. Het hier in de leef-
sfeer primaire relaties gehanteerde onderscheid tussen het burgerlijk type
en het partnerschapstype ontlenen wij aan Van der Avort (1987). De
auteur beschrijft het burgerlijke type als een relatie waarin een vanzelf-
sprekend streven naar eensgezindheid, naar een zo groot mogelijke onder-

175



tinge band en verstrengeling, overheersen. De inrichting van deze relatie
is een natuurlijk gegeven. Tradities en gewoonten bepalen de verhoudin-
gen. Verder zal in de traditionele leefstijl het sacrosancte karakter van
het huwelijk in de meeste gevallen worden onderschreven. In het belang
van de kinderen zullen 'slechte' huwelijken in stand worden gehouden.
Ongehuwd samenwonen v66r het huwelijk is eerder uitzondering dan regel.

Binnen de leefsfeer occupatie van de vrouw zal haar rol als moeder en
manager van het huishouden centraal staan. Het werken buitenshuis zal
slechts dan nagestreefd worden als het belang van de kinderen of het
huishouden dit toelaat. Vaak acht men dit pas het geval wanneer de kin-
deren het huis uit zijn. Motieven om buitenshuis te werken als zelfont-
plooiing en aanvulling van het huishoudbudget genieten een relatief lage
prioriteit. Wordt er buitenshuis gewerkt dan zal dit - zowel in profit als
non-profit verband - op part-time basis geschieden.

Ten aanzien van het consumptief gedrag zullen de aspiraties afgestemd
worden op de bestedingsruimte die resteert wanneer van het - uit vaak
een bestanddeel bestaande - gezinsinkomen de kosten voor het opvoeden
van de kinderen worden afgetrokken.

Het leefstijl-profiel van de 'traditionelen' in enkele woorden resume-
rend kunnen we stellen dat er sprake is van een vooropgezet en nauwe-
lijks ter discussie staand hierarchisch verband tussen de opties in de ver-
schillende leefsferen. De keuzevrijheid is hiermee beperkt, waardoor - en
wij anticiperen hiermee op het volgende module realisatiemogeli jkheden
- de invloed van de 'opportunity' -structuur op de realisatie van het ge-
wenste reproduktiepatroon (voor zover dat het aantal kinderen betreft)
realitief gering geacht moet worden.

Het moderne leefsti jl-type onderscheidt zich - zoals eerder aangegeven
- op het basale niveau van het traditionele leefstijl-type in de mate van
modernisering en materialisering. Modernen zijn meer geseculariseerd dan
traditionelen: zij hebben kritisch afstand genomen van tradities en zich
- vanuit een zekere ik-gerichtheid - de habitus van het expliciteren en
rationeel handelen aangemeten. Al onderhandelend maken partners een
plan. Van een vooropgezette, sociaal gedicteerde hierarchische schikking
in leefsfeeropties is nauwelijks sprake.

Het bovenstaande impliceert dat, ondanks een doorgaans positieve
grondhouding, het ouderschap een onderwerp van discussie geworden is
tussen twee partners. Er wordt bewust al of niet voor kinderen gekozen
in een klimaat van openheid (explicitering), waarin de implicaties voor de
andere leefsferen rationeel worden ingecalculeerd. Optimalisering van na-
gestreefde opties kan zowel leiden tot gewenste kinderloosheid, een voor-
keur voor slechts een kind of voor meerdere kinderen. Het moderne leef-
stijl-type ontwikkelt en realiseert haar reproduktiepatroon stapsgewijze
volgens het beginsel van 'sequential decisionmaking' (121).
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In de leefsfeer primaire relaties treffen we in de moderne leefstijl het
partnerschapstype als dominante optie aan. Dit type wordt gekenmerkt
door twee basisorientaties: behoud van individualiteit en kameraadschappe-
Iijkheid. Via overleg en onderhandeling construeren de partners hun eigen
relatie (Van der Avort, 1987). De traditionele rolverdeling is afgezworen
en egalitarisme vormt de basis van de relatie. Het huwelijk volgt door-
gaans op een proefperiode van ongehuwd samenwonen, en wordt voItrok-
ken op het moment dat de partners kinderen willen, of anderszins de
proefperiode als geslaagd beschouwen. Ontbinding van de relatie, ook als
er kinderen zijn, is een geaccepteerde en ingeca1culeerde optie. In de
meeste gevallen zal later een nieuwe primaire relatie worden aangegaan.

Wat de occupatie van de vrouw betreft zullen de partners in de mo-
derne leefstijl ernaar streven hun leven zodanig in te richten dat de
vrouw naast haar rol in het huishouden - met al of niet het moederschap
hierin besloten - een betekenisvolle beroepscarriere kan realiseren. Met
een betekenisvolle beroepscarriere bedoelen we een meer dan marginale
positie op de arbeidsmarkt. Ontbreekt binnen de 'opportunity' -structuur de
mogelijkheid van rolcombinatie dan zal op expliciete wijze een welbewuste
keuze worden gemaakt tussen (nog) een kind en de beroepscarriere. Deze
keuze is per definitie bespreekbaar. Er bestaat in dit type de bereidheid
de nagestreefde timing der geboorte(n) aan te passen aan de opportuniteit
van het carrieremoment of de situatie op de arbeidsmarkt. Dit kan als
gevolg hebben dat het krijgen van kinderen zolang wordt uitgesteld dat
- in verband met de, met de leeftijd afnemende fecunditeit - er uiteinde-
Iijk sprake is van ongewenste onvruchtbaarheid. In dit opzicht is er een
verschil met het eerder beschreven traditionele type te bespeuren. Het
motief om een beroepscarriere te ambieren kan zowel gezocht worden in
een streven naar zelfontplooiing als in een vergroting van het huishoud-
budget.

In de moderne leefstijl is men meer consumptief gericht dan in de
traditionele leefstijl. Uitgaven voor materiele zaken vormen zeker geen
sluitpost op de huishoudensbegroting. A priori wordt het verwerven van
materiele goederen of diensten expliciet in competitie gesteld met het
ouderschap, Ondanks een positieve grondhouding geldt dat kinderen hun
prijs hebben en dat bijgevolg deze prijs soms te hoog kan worden. In
deze zin heeft het inkomen geen absolute betekenis maar eerder een rela-
tieve. Het nastreven van een (additioneel) kind kan 'overruled' worden
door materiele verlangens.

Samenvattend kunnen wij stellen dat in het profiel van de moderne
leefstijl onmiskenbaar elementen van zowel Easterlin's relatieve inkomens-
hypothese als van de hypothese van de 'opportunity-costs'-rationale van
de 'new home economics' school bespeurd kunnen worden. Het zal uit de
omschrijving eveneens duidelijk geworden zijn dat het moderne leefstijl-
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type - en wij refereren nu weer aan de realisatiemogelijkheden-module-
zowel qua aantal als timing, veeI meer gevoelig is voor externe condities
dan het traditionele leefstijl-type, en bijgevolg bereid is het oorspronke-
lijk gewenste reproduktiepatroon onder gegeven omstandigheden aan te
passen.

Op het basale niveau van de grondhouding leefstijl hebben we het hedon-
istische leefsti jl-type gekenmerkt als sterk gemoderniseerd en sterk nei-
gend naar materialisering. Individualisering en secularisering komen samen
met een uitgesproken hang naar het optimaal profiteren van de mogelijk-
heden die de moderne consumptiemaatschappij te bieden heeft.

De attitude ten aanzien van het ouderschap is in aanleg negatief: ge-
zinsvorming wordt als een obstakel beschouwd dat de drang naar vrijheid
en ongebondenheid belemmert en de mogelijkheden om materiele behoeften
te bevredigen beperkt, De kosten van kinderen, zowel in materiele als
immateriele zin, worden dermate hoog geschat dat het ouderschap in de
preferentiestructuur een lage plaats inneemt.

In de sfeer van de primaire relaties zal in hoofdzaak het sterk expli-
citerende partnerschap-type worden aangetroffen. Gezien de hogere positie
op de moderniseringsschaal (met individualisering als een der belangrijkste
componenten) zal de ik-gerichtheid en neiging tot narcisme sterk zijn
ontwikkeld. Een gevolg hiervan is een meer frequente wisseling van pri-
maire relaties dan we in andere typen aantroffen. Relaties worden - om
met Zijderveld te spreken - als consumptiegoederen beschouwd: voldoen ze
niet (meer) dan worden ze ingeruild of er wordt definitief afstand van
gedaan.

Voor zover er sprake is van een primaire relatie zal de vrouwelijke
partner een beroepscarriere nastreven. De motivatie hiertoe kan van nar-
cistische oorsprong zijn (carriere maken om prestige af te dwingen), van
puur consumptieve doelstellingen afgeleid zijn, dan wei uit een behoefte
aan zelfontplooiing ontsproten zijn. Ongeacht de achterliggende motivatie
zal het nastreven van een beroepscarriere een hoge plaats op de prefe-
rentieladder innemen.

Uit de vorenstaande profilering is reeds duidelijk geworden dat dit
leefstijl-type gekenmerkt wordt door uitgesproken consumptief gedrag. Er
bestaat een sterke behoefte zich in dit opzicht te onderscheiden. Streven
naar exclusiviteit en modegevoeligheid zijn in deze karakteristiek.

In tegenstelling tot het leefstijl-profiel van de 'modernen' is er bij
hedonisten - zoals dat ook bij de traditionelen, maar dan meer impliciet,
het geval was - sprake van een hierarchische schikking in de vier be-
schreven leefsferen, en weI met een hoge waardering voor de beroepscar-
riere van de vrouw en het consumeren van de produkten van de wel-
vaartsmaatschappij. De invloed van de economische conjunctuur of van
overheidsbeleid op de keuze voor het ouderschap zal gering zijn.
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Het laatste leefstijl-type - het kritische - heeft de sterke mate van mo-
dernisering (individualisering en secularisering) met het vorengaande, he-
donistische type gemeen. Het kenmerkend verschil schuilt in de mate van
materialisering. Kon de hedonist in deze zin als profiteur - maar dan met
een neutrale connotatie - gekenschetst worden, de kritische leefstijl ken-
Merkt zich door actief danwei passief verzet tegen de nadelig beschouwde
effecten van de vigerende seculaire trends (collectivering, bureaucratise-
ring, ongelijkheid, consumptisme etcetera).

De attitude ten aanzien van het ouderschap is in beginsel positief.
Kinderen hebben echter hun prijs, maar dan vooral in immateriele zin.
Vrees voor inperking van de mogelijkheden tot zelfontplooiing kan tot
vrijwillige kinderloosheid of een voorkeur voor een een-kind gezin leiden.
Daarnaast kunnen maatschappelijke argumenten als gebrek aan toekomst-
perspectieven, dreigende overbevolking, dreigende verbreking van het eco-
logisch evenwicht, de ongelijkheid in de wereld etcetera, als reden voor
geboortebeperking worden opgevoerd. Op het gebied van de timing der
geboorten zal zich een zekere mate van flexibiliteit manifesteren. Een
vaste partner hoeft geen absolute voorwaarde voor het ouderschap te zijn.

In de sfeer van de primaire relaties zal het partnerschap-type het do-
minante type zijn. Er zal, ten overstaan van de modernen, een grotere
neiging bestaan om op relatiegebied te experimenteren (Lat-relaties,
vrienschapsnetwerken). Er bestaat binnen de relatie een uitgesproken hang
naar egalitarisme: rolwisseling wordt hierbij als belangrijk hulpmiddel ge-
zien. De zin van een formele huwelijkssluiting wordt in twijfel getroffen.
Een relatief groot deeI van het leven kan in solitaire staat, of als hoofd
van een een-ouder gezin worden doorgebracht.

De occupatie zal grootdeels in het teken staan van zelfontplooiing of
altruisme. Dit kan zowel een primaire tijdsbesteding in het huishouden als
buitenshuis impliceren. Omdat materiele oogmerken niet de hoogste priori-
teit hebben zal werken in de onbezoldigde en informele non-profit sfeer,
frequent en vaak in part-time verband voorkomen.

De attitude met betrekking tot consumptie kan als uitgesproken kri-
tisch worden omgeschreven. Er zal bewust afstand worden genomen van
nutteloze en het milieu bedreigende welvaartsprodukten. Op het gebied
van huisvesting, voeding, gezondheidszorg en recreatie zal naar Minder
kostbare en meer mens-vriendelijke alternatieven worden gezocht.

Resumerend kunnen we stellen dat er in de kritische leefstijl, evenals
dat bij de traditionelen en de hedonisten het geval was, sprake is van een
duidelijke prioriteiten-structuur tussen de opties in de onderscheiden leef-
sferen. Daar de keuze voor het ouderschap een principiele is, zal de con-
junctuurgevoeligheid relatief gering zijn. Is er sprake van een reactie op
externe stimuli dan liggen deze eerder in de eco-sfeer dan in de strikt
materiele sfeer.
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De nu van profiel voorziene nagestreefde leefstijl-typen worden in het
onderste deeI van Figuur 9.3 nog eens kernachtig gekarakteriseerd in hun
preferentieprofiel. Vervolgens is hieruit de essentie van onze afhankelijke
variabele 'nagestreefd reproduktiepatroon' - een antwoord op de vraag
'kinderen ja/'nee?' - afgeleid.

9.4 AI resumerend

In het onderhavige hoofdstuk, dat we met dit resume afsluiten, is de as-
piratie-module uitgewerkt, die ad ultimum moest resulteren in een uit-
spraak over het gewenst kindertal en de gewenste timing der geboorten in
bestaande en toekomstige generaties. Om enerzijds het open karakter van
onze benadering de nodige nadruk te geven en anderzijds de 'afstand'
tussen waardenorientaties en gewenst reproduktiepatroon beter te kunnen
overbruggen, werd de intermediaire variabele 'nagestreefde leefstijl' gein-
troduceerd, als een geprioriteerde constellatie van gedragsopties in leef'-
sferen die in verband te brengen zijn met het nagestreefde reproduktiepa-
troon. Als zodanig werden - naast het ouderschap - de leefsferen 'pri-
Maire relaties', 'occupatie van de vrouw' en het 'consumptiegedrag' onder-
scheiden. Een en ander zou moeten resulteren in een demografische leef'-
stijl-typologie, zodanig van opzet dat zich uit de voorgenomen classif'ice-
ring van individuen naar opties binnen de genoemde leefsferen, een maxi-
male discriminatie naar gewenst kindertal zou manifesteren.

De typologie van nagestreefde leefstijlen werd vervolgens in twee
trappen ontwikkeld. Een eerste vertaalslag werd ondernomen vanuit de
culturele supersstructuur naar het niveau van de waardenorientaties. Met
'modernise ring' en 'materialisering' als meest prominente dimensies van de
culture le superstructuur, werd - bij gebrek aan empirisch materiaal - een
hypothetische 'grondhouding leefstijl'-typologie uitgewerkt. De noodzaak
van deze eerste vertaalslag was een implicatie van ons pleidooi voor een
hierarchische 'top down'-structuur in de scenario-opzet, waarbij op het
centrale niveau de toekomstige ontwikkeling in de seculaire trends, als
het ware, gedicteerd worden.

De op hypothetische basis geconstrueerde 'grondhouding leefstijl'-typo-
logie is vervolgens geconfronteerd met de uitkomsten van recent, in Ne-
derland, uitgevoerde waardenonderzoeken. Het doel hierbij was tweeledig.
Op de eerste plaats werd nagegaan of de hypothetische typen uit onze
basistypologie empirisch herkenbaar waren in de uitkomsten van bet 'Nij-
megense' en bet 'Tilburgse' onderzoek. Op de tweede plaats werd onder-
zocht of beide onderzoeken op het attitude-niveau bruikbaar materiaal
zouden kunnen leveren voor een nadere profilering van onze uiteindelijke
leefstijl-typen. Welnu, konden we wat het eerste punt betreft in zekere
zin van een bevredigend verlopen toetsing spreken, ten aanzien van bet
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tweede punt werd uit een nadere inspectie van het onderzoeksmateriaal
duidelijk dat dit in beginsel zeer wei bruikbaar zou kunnen zijn, doch pas
na - het bestek van onze huidige onderzoekscapaciteit overschrijdende _
uit te voeren arbeidsintensieve secundaire analyses. Hoewel op zich geno-
men zeker spijtig, hebben we van aanvang aan dit soort witte vlekken in
het ken-systeem van de vruchtbaarheid kunnen verwachten. Bij herhaling
is dan ook verkondigd dat we geen, in aIle opzichten, gereed produkt
zouden kunnen afleveren en dat het referentiekader in die zin ook een
heuristische functie zou kunnen vervullen. Wei streven we uiteraard naar
het zo plausibel mogelijk uitwerken van onze suggesties.

Een en ander heeft er toe geleid dat de profilering van de nagestreef-
de leefstijlen naar leefsferen, niet rechtstreeks uit pasklaar empirisch
materiaal kon worden afgeleid, maar uit literatuurfragmenten en op basis
van 'educated guesses' en logica moest worden gecompileerd. Hier staat
- tegemoet komend aan stelregels van de wetenschapsleer - tegenover dat
de uiteindelijk resulterende leefstijl-typen zodanig zijn uitgewerkt dat ze
empirisch toetsbaar zijn. De vier resulterende typen - traditionelen, mo-
dernen, hedonisten en kritischen - vertonen met betrekking tot de vier
onderscheiden leefsferen dusdanig verschillende preferentiestructuren dat
zij op de eerste plaats verschillen in 'nagestreefd reproduktiegedrag',
maar op de tweede plaats in de wijze waarop ze vervolgens zullen reage-
ren op de 'opportunity'-structuur. Met betrekking tot dit laatste durven
we te stellen dat Easterlin's relatieve inkomens-hypothese bij traditione-
len anders werkt dan bij modemen of bij kritischen. Hiermee hebben we
dan een eerste trait d'union geplaatst tussen de in dit hoofdstuk bespro-
ken aspiratie-module en de in het navolgende hoofdstuk uit te werken
realisatie-modules.
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HOOFDSTUK 10

DE REALISATIE- MODULE UITGEWERKT

10.1 Van gewenst naar feitelijk reproduktiepatroon

In dit hoofdstuk nemen we de verdere uitbouw van het hypothetisch refe-
rentiekader ter hand, en meer in het bijzonder dat dee I dat eerder is
omschreven als de realisatie-module.

Ten overvloede wellicht zij op voorhand nogmaals opgemerkt dat we
spreken van een 'hypothetisch' referentiekader vanwege het feit dat de
gestipuleerde verbanden tussen de kernen van het referentiekader en hun
omgeving niet de status van wet verdienen, of - met andere woorden -
niet steunen op onbetwistbare theorieen. Zij dragen eerder een voorlopig
karakter, en zijn - voor zover mogelijk - op toetsbare wijze geformu-
lee rd. Inhoudelijk gezien zijn ze geinspireerd op een compilatie van em-
pirische evidentie, logica en intuitie. Doel van dit alles is een nadere
conceptualisering van de relatie tussen onze centrale vooruitberekenings-
grootheid vruchtbaarheid en haar omgeving, in een 'unifying structure' die
als grondslag dient voor een vruchtbaarheidsscenario. Het hypothetisch
kader heeft een 'multi-purpose'-functie: het is zodanig ruim van opzet dat
het zowel als de cognitieve basis van een projectief als van een prospec-
tief scenario dienst kan doen [122].

Het vorige hoofdstuk resulteerde in de constructie van een viertal
leefstijl-typen: het traditionele, het moderne, het hedonistische en het
kritische type. Voor elk type werd een 'nagestreefde leefstijl' geconstru-
eerd. Hieronder verstaan we een geprioriteerd stelsel van opties binnen-
voor het reproduktiegedrag - relevante leefsferen. Centraal hierbinnen
staat de grondhouding (of predispositie) ten aanzien van het ouderschap:
een soms nog niet meer dan vage notie over het aantal kinderen en de
timing van hun geboorten. Daarenboven is gepostuleerd dat bepaalde leef-
stijl-typen, meer dan andere, openstaan voor externe condities (de 'oppor-
tunity'-structuur) en zodoende geneigd zijn af te wijken van hun a priori
gewenst reproduktiegedrag.

Wat staat ons in dit hoofdstuk te doen? We moeten nog een verbinding
leggen tussen het a priori gewenst reproduktiepatroon en het a posteriori
verwacht reproduktiepatroon enerzijds, en tussen het a posteriori ver-
wacht reproduktiepatroon en feitetiik reproduktiepatroon anderzijds (zie
hiervoor Figuur 8.1 in hoofdstuk 8). Met andere woorden, we moeten de
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realisatie-module van ons hypothetisch kader nader uitwerken. De nadruk
zal hierbij op eerste deel van het traject komen te vallen.

Nadat de realisatie-module is uitgewerkt zullen we in het afsluitende
hoofdstuk 11 in het kort uiteenzetten op welke wijze het hiermee vol-
too ide hypothetisch referentiekader kan functioneren bij de constructie
van een vruchtbaarheidsscenario.

10.2 De realisatie-module in hoofdlijnen

Nadat eerder reeds in hoofdstuk 8, bij de globale schets van het hypothe-
tisch referentiekader, in niet meer dan grove lijnen is aangegeven welke
functie de realisatie-module binnen het kader vervult en uit welke compo-
nenten zij is opgebouwd, gaan we nu over tot een nadere uitwerking. In
deze paragraaf beperken we ons tot de hoofdlijnen, terwijl in de paragra-
fen 10.3 en 10.4 de sub-modules gedetailleerd aan de orde zullen komen.
In Figuur 10.1 de opzet schematisch weergegeven.

Naar analogie met de uitwerking van de aspiratie-module veronder-
stellen we op het niveau van het moederscenario, als primaire input dus,
een zo te noemen structurele superstructuur, Deze is te beschouwen als
complement van de culturele superstructuur, die als stelsel van hoogge-
aggregeerde basisdeterminanten van het aspiratie-module werd geconci-
pieerd. Uit de structurele superstructuur selecteren we een aantal maat-
schappelijke trends die we in paragraaf 10.3 globaal specificeren naar hun
invloed op de realisatiemogelijkheden van de reproduktieve aspiraties.
Deze trends vormen - in onze termen - een contextscenario en fungeren
als directe informatie-invoer voor de 'opportunity'<structuur.

In dit intermedierende kader vinden economische, technologische en
politieke ontwikkelingen vervolgens hun neerslag in twee - voor de reali-
satie van de vruchtbaarheidswensen - hoogst relevante maatschappelijke
instituties, te weten de arbeidsmarkt en het overheidsbeleid. De wijze
waarop deze instituties de realisatie van het gewenst reproduktiepatroon
beinvloeden, dient nader geprecisieerd te worden. Hiertoe worden aan de
arbeidsmarkt en het overheidsbeleid bepaalde aspecten onderscheiden die
in hun effect nader worden beschreven. Dit vindt plaats in' de paragrafen
10.4.2 en 10.4.3. Hiermee wordt dan aansluiting gevonden bij de bestaande
literatuur. Terwille van de praktische hanteerbaarheid van de nu in zijn
complexiteit gedetailleerde 'opportunity'-structuur, worden de constitue-
rende variabelen gecondenseerd tot een tweetal geaggregeerde kernvaria-
belen, te weten: de mogelijkheid die de 'opportunity' -structuur biedt om
de rol van moeder te combineren met een beroepscarriere en de opvoe-
dingskosten van kinderen.

De verbinding tussen verwacht reproduktiepatroon en feitelijk reproduk-
tie patroon loopt via het blok ongewenste interventies (zie Figuur 10.1).
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Figuur 10.1 De realisatie-module in hoofdlijnen
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Dit cluster bevat factoren die zowel als exponenten van de culturele als
de structurele superstructuur te beschouwen zijn.

Het verband tussen de culturele superstructuur en de module 'onge-
wenste interventies' loopt voornamelijk via de ontwikkeling in de primaire
relaties. 'Primaire relatie' vormde binnen de aspiratie-module in eerste
instantie een afzonderlijke leefstijl-dimensie en werd, als zodanig, als
constituerend element van het gewenst reproduktie gedrag beschouwd. In
tweede instantie vormt de primaire relatie - meer in het bijzonder in de
vorm van relatie-ontbinding - een intervenierend element tussen verwacht
reproduktiepatroon en feitelijk reproduktiepatroon. De intervenierende
aard van de invloed van de ontbinding van primaire relaties op het feite-
lijk reproduktiegedrag is tweezijdig: enerzijds kan zij het uiteindelijk kin-
dertal per vrouw (verlagend zowel als verhogend) beinvloeden, anderzijds
kan zij de oorspronkelijke timing der geboorten verstoren (lees, tot uit-
stel leiden).

Het verband tussen de structurele superstructuur en de module onge-
wenste interventies moet voornamelijk gezocht worden in de bio-medische
of bio-technische sfeer. Het voorkomen van (ongewenste) steriliteit bij-
voorbeeld is in niet onbelangrijke mate verantwoordelijk voor het niet-
realiseren van verwacht reproduktiegedrag.

Aangezien een nadere uitwerking en concretisering van de module 'on-
gewenste interventies' de input van een, buiten onze onderzoeksopzet
vallend, scenario 'primaire relatie' vereist, en daarnaast gegeven het feit
dat bio-medische interventies nauwelijks correleren met de onderscheiden
leefstijl-typen, beperken wij ons in deze tot de hierboven weergegeven
algemene uiteenzetting over de functie van deze module van ons hypo-
the tisch kader.

10.3 De lavloed no de structurele superstruduur

In hoofdstuk 9 hebben we voor de onderscheiden leefstijl-typen zoge-
noemde preferentieprofielen afgeleid uit de hypothetisch vastgestelde
hierarchische structuur van attitudes met betrekking tot voor het ouder-
schap relevante leefsferen. Een tweetal, te weten de occupatie van de
vrouw en het consumptiegedrag zijn als het meest gevoelig te beschouwen
voor een stelsel van exogene condities, die tezamen de structurele super-
structuur vormen. Ais meest betekenisvol in dit verband veronderstellen
we de volgende trends:

I) de economische ontwikkeling. Deze kan in hoge mate bepalend ge-
acht worden voor onze welvaart. De economische groei - met name gedra-
gen door ontwikkelingen in de produktiviteit en de positie op de afzet-
markt - is in onze beschouwingen in meerdere opzichten van betekenis. In
de beschrijving van de nagestreefde leefstijlen is het ouderschap, in be-
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paalde typen, in competitie gesteld met andere leefsferen. In het bijzon-
der met de occupatie van de vrouw en met het consumptiegedrag. De oc-
cupatie van de vrouw hangt goeddeels samen met de ontwikkeling op de
arbeidsmarkt, en het consumptiegedrag met de inkomensontwikkeling.
Beide zijn dan weer als functie te beschouwen van de economische ont-
wikkeling. Daarnaast zal de welvaartsontwikkeling van significante bete-
kenis zijn voor volume en kwaliteit van de collectieve voorzieningen die
een rol kunnen spelen bij het realiseren van de leefstijl-aspiraties (kin-
deropvang, bijdragen in de opvoedingskosten van kinderen, enzovoort).

2) de technologische ontwikkeling. Deze kan - breed gezien - op ver-
schillende wijzen in verband worden gebracht met de mogelijkheid tot
realisatie van de nagestreefde leefstijI. Meestal in nauwe relatie met eco-
nomische groei, zal technologische ontwikkeling leiden tot belangrijke
wijzigingen in het arbeidsbesteI. Hierbij zal laag-geclassificeerde, routine-
matige arbeid meer en meer worden geautomatiseerd, hetgeen voor be-
paalde (opleidings)groepen de kansen op de arbeidsmarkt doet verminde-
ren. Daarnaast zal technologische ontwikkeling beroepsmatige kennis
sneller doen verouderen, waardoor herintrede op de arbeidsmarkt wordt
bemoeilijkt. Dit laatste kan - zoals uit de leefstijl beschrijving bleek -
onmiskenbaar in verband worden gebracht met de attitude ten aanzien van
het ouderschap, en meer in het bijzonder met het timing-patroon van de
geboorten.

3) de politieke ontwikkeling. Verschuivingen in een bestaande politieke
constellatie zullen doorgaans leiden tot wijzigingen in het overheidsbeleid.
Dit kan tot gevolg hebben dat nagestreefde leefstijlen moeten worden
herzien. Dit geldt met name voor het beleid ten aanzien van de publieke
sector, waar een overheid middels een systeem van inkomensoverdrachten
de opvoedingskosten van kinderen gedeeltelijk kan 'collectiveren'. Daar-
naast kan een overheid via het voorzieningenapparaat zijn invloed doen
gelden waar vrouwen trachten het moederschap te combineren met een
beroepscarriere. In meer directe zin kan een overheid een uitgesproken
nataal (pro- danwel anti-) beleid voorstaan, hetgeen kan bijdragen tot
concretisering dan wei wijziging van het gewenst reproduktiepatroon.

Tot zover, op hooggeaggregeerd niveau, een beknopte uiteenzetting over
de wijze waarop aan een moederscenario ontleende maatschappelijke
trends, als primaire informatiebron, in ons hypo the tisch referentiekader
kunnen worden gesluisd. Een nadere uiteenlegging en precisering vindt
plaats in de navolgende paragraaf.
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10.4 De 'opportunity'-structuur nader uitgewerkt

10.4.1 Een eerste specificatie

Meer in het algemeen kan uit de literatuur geconcludeerd worden dat de
'opportunity' -structuur - of een hiermee vergelijkbare set van condities
_ een grotere invloed zou uitoefenen op de timing der geboorten dan op
het aantal geboorten dat een vrouw uiteindelijk voortbrengt (Lesthaeghe
and Meekers, 1986; De Coo man et al., 1987). In grote lijnen kunnen we
ons achter dit standpunt scharen. Ais zodanig zou - in onze terminologie
gesproken - de aspiratie-module van meer substantiele betekenis zijn dan
de realisatie-module. Niettemin kan met name de 'opportunity'-structuur
vee I (beleidsrelevante) informatie opleveren. In het bijzonder in het licht
gezien van de uiteenlegging van generaties in leefstijl-typen, zoals wij die
in het vorige hoofdstuk hebben gesuggereerd. Naar wij eerder poneerden,
zou kunnen blijken dat bepaalde leefstijl-typen nagenoeg immuun zijn
voor impulsen uit de 'opportunity'-structuur, terwijl andere leefstijl-typen
zich door de zelfde prikkels fundamenteel in hun reproduktiegedrag laten
beinvloeden. Inzicht in de discriminerende werking van leefstijl zou een
overheid de mogelijkheid kunnen verschaffen een meer doelmatig beleid te
voeren.

De wijze waarop de 'opportunity'-structuur inwerkt op het, in een eerder
stadium geinternaliseerde gewenst reproduktiepatroon, is pluriform. Wij
kunnen in dit verband de volgende typen van interferenties onderscheiden:

- de 'opportunity'-structuur genereert zowel periode-ef fecten als gene-
ratie-ef fecten. Met een periode-effect wordt bedoeld dat bepaalde externe
ontwikkelingen - zij het over een kortere danwel langere tijdsperiode -
effecten kunnen uitoefenen op de realisatiemogelijkheden van het gewenst
reproduktiepatroon van leefstijl-groepen. Een werkloosheidsgolf kan - bij
wijze van voorbeeld - voor aile betrokken leeftijdsgroepen leiden tot uit-
stel van een gewenste geboorte. Daarnaast kan de 'opportunity' -structuur
typische generatie-effecten genereren. Politieke ontwikkelingen, die in een
bepaalde periode tot sterke opbloei komen, kunnen - meer leeftijdsgebon-
den als ze zijn - aanslaan bij bepaalde generaties, en andere generaties
nagenoeg onberoerd laten [l23J.

- de 'opportunity'-structuur leidt zowel tot wijziging als concretisering
van het a priori gewenst reproduktiepatroon. In het vorige hoofdstuk is
gesteld dat no ties over het precieze kindertal, en meer nog noties over de
timing der geboorten, per leefstijl-type zullen varieren, maar daarnaast in
geen enkel geval bij voorbaat voor de volle honderd procent vaststaan
[124J. Dit impliceert dat de 'opportunity'-structuur in deze, twee effecten
genereert. Zij concretiseert het reproduktiepatroon - zowel in termen van
intensiteit als van lokalisatie - van die leefstijl-typen die geen uitgespro-
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ken hierarchisch gestructureerd preferentieprofiel hebben ontwikkeld, en
wijzigt het reproduktiepatroon van die typen die eerder hun wensen pro-
fileerden maar daar zoveel flexibiliteit in betrachten, dat zij op basis van
opportuniteit tot aanpassing overgaan (het eerder genoemde 'sequential
decisionmaking' patroon).

- de 'opportunity'-structuur genereert zowel intensiteits-ef fecten als
lokalisatie-effecten, Dat de 'opportunity'-structuur, naast de meer voor de
hand liggende lokalisatie-effecten, intensiteits-effecten veroorzaakt blijkt
uit het zogenoemde afstel-gedrag dat paren vertonen onder invloed bij-
voorbeeld van een onzekere arbeidsmarktpositie van de vrouw. Paren die
aanvankelijk (nog) een kind willen, stellen dit soms zo lang uit dat het
uiteindelijk meer opportuun is om de reproduktiewensen bij te stellen
[125].

Nadat nu op macro-niveau de primaire determinanten van de 'oppor-
tunity' -structuur zijn beschreven, staan wij voor de taak deze zodanig te
specificeren dat op meer directe wijze valt te stipuleren hoe exogene
condities het gewenste reproduktiepatroon kunnen concretiseren danwel
wijzigen.

Duidelijk is - zo gaven wij reeds aan - dat ze geconcentreerd dienen
te worden rond de leefsferen 'occupatie van de vrouw' en 'consumptiege-
drag'. Welnu, als voor de hand liggende intermedierende instituties zijn te
benoemen de arbeidsmarkt en het overheidsbeleid. De situatie op de ar-
beidsmarkt is in hoge mate bepalend voor de werkgelegenheid en het ar-
beidsinkomen, terwijl het overheidsbeleid - wellicht meer in de secundaire
sfeer - via haar steisel van inkomensoverdrachten en haar arbeidsmarkt-
beleid vanuit een bepaalde politieke visie corrigerend kan optreden.

Het aggregatieniveau van beide instituties laat ons nog niet toe te
'voorspellen' hoe deze condities de afzonderIijke leefstijl-typen zullen
beinvioeden. Hiertoe is een nadere differentiatie vereist.

10.4.2 De arbeidsmarkt

In deze sub-paragraaf gaan we - zoals hierboven aangekondigd - over tot
het nader specificeren van de wijze waarop de arbeidsmarkt (in de meest
ruime zin weI te verstaan) van invloed is op het gewenst reproduktiepa-
troon. Na een eerste decompositie in een aantal aspecten, gaan we aan de
hand van een beknopte literatuurstudie op zoek naar een aantal hypothe-
sen van meer algemene aard, waarmee we de belangrijkste mechanismen
van dit onderdeel van de 'opportunity' -structuur kunnen beschrijven.

Het is - vanuit onze probleemstelling gezien - opportuun de arbeidsmarkt
te segmenteren in een arbeidsmarkt voor mannen en een arbeidsmarkt
voor vrouwen. Met name de arbeidsmarkt voor vrouwen dient vervolgens
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te worden gespecificeerd naar vraag naar, en aanbod van, vol-tijdse en
deel-tijdse banen. Bepaalde aspecten van de arbeidsmarkt zijn te beschou-
wen als de primaire determinanten van de - in hierboven beschreven zin
- gesegmenteerde arbeidsmarkt. Aspecten die we in dit verband relevant
achten zijn:

1) het volume. ofweI de vraag naar arbeid in termen van werkgelegen-
heid voor mannen en vrouwen. Het arbeidsvolume is medebepalend voor
het gezinsinkomen. Daarnaast is het volume van de werkgelegenheid van
invloed op de kans dat een vrouw er in slaagt haar occupatie-aspiraties te
realiseren. Oat zowel de economische als de technologische ontwikkelingen
hierbij een prominente rol spelen is evident.

2) de [lexibiliteit, oftewel de mate waarin de arbeidsmarkt zich kan en
wil aanpassen aan de wensen van het (potentieel) arbeidsaanbod. Wij den-
ken hier aan de mogelijkheid tot deeltijdse arbeid, van tweelingbanen, aan
zwangerschapsverlof en aan herintrede na langere tijd gezins'verplichtin-
gen' te hebben vervuld. De mate van flexibiliteit zal afhangen van de
spanning tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (waarbij de vraag
gezien kan worden als functie van de economische groei), van de techno-
logische mogelijkheden, van - maar dan meer indirect - het overheidsbe-
leid en van de machtsverhoudingen binnen het geinstitutionaliseerde ar-
beidsoverleg.

3) de beloning , en wei in absolute als in relatieve zin. Met beloning in
relatieve zin bedoelen we dan met name het verschil in loonvoet tussen
mannen en vrouwen. Dit is van belang op het individuele niveau alsmede
op het huishoudensniveau. De hoogte van het loon zal zeker ook een af-
spiegeling vormen van de meer of minder florissante staat waarin de eco-
nomie zich bevindt.

Wenden we ons nu tot de economische literatuur van de vruchtbaarheid,
ten einde een aantal algemene hypothesen te formuleren aan de hand
waarvan we de invloed van de arbeidsmarkt - en weI zodanig breed gezien
dat ook inkomen als constituerend aspect wordt beschouwd - op het ge-
wenst reproduktiepatroon kunnen beschrijven. We zoeken hierbij niet zo-
zeer naar zeer gespecificeerde - vaak als gedateerd te beschouwen - sa-
menhangen, maar eerder naar globale mechanismen van een meer algemeen
karakter.

Bezien we in eerste instantie de economische benadering van de
vruchtbaarheid in chronologisch verband dan constateren we een duide-
lijke verschuiving van een macro naar een micro orientatie (Burch, 1980).
Waren de theorieen van Malthus en Marx, de theorie van de demografi-
sche transitie en de verschillende optimum theorieen gebaseerd op vaak
hoog geaggregeerde empirische generalisaties, in de meer recente micro-
economische analyses van de vruchtbaarheid staat het concept van de
'homo economic us' centraal: een, (ook) in zijn reproduktief gedrag naar
nutsmaximalisering strevend individu of paar.
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Leibenstein wordt in aIle gevallen als de grondlegger van de micro-
economise he benadering naar voren geschoven. Vertrekkend vanuit een
meer algemene theorie van het consumentengedrag tracht hij een verkla-
ring te vinden voor het gewenste kindertal. Leibenstein ziet het proces
van gezinsvorming als uitkomst van een rationele calculatie, waarbij het
nut van het krijgen van kinderen wordt afgewogen tegen de daarmee ver-
bonden kosten. Het nut van een kind kan bestaan uit de persoonlijke be-
vrediging die het ouderschap kan bieden (het kind als consumptiegoed),
uit de bijdrage die het Ievert aan het gezinsinkomen en tenslotte uit het
verschaffen van zekerheid voor een oudedagsvoorziening. Bij de kosten
maakt Leibenstein een onderscheid in directe en indirecte kosten. Directe
kosten hebben betrekking op uitgaven ten behoeve van voeding, kleding,
opleiding etcetera. Indirecte kosten betreffen. zogenaamde 'opportunity-
costs': het gederfde inkomen als gevolg van het feit dat (doorgaans) de
moeder zich tijdelijk danwei permanent, geheel danwel gedeeltelijk, van
de arbeidsmarkt terugtrekt.

Becker, de grondlegger van de 'new home economics', en zijn adepten
(Schultz, Willis, en anderen) bouwen grotendeels voort op Leibenstein's
theorie. Met name zoeken zij naar een relatie tussen inkomen en de
'vraag naar kinderen'. Hun analyses leiden tot de conclusie dat (1) de
preferentie verschuift van kwantiteit naar kwaliteit (minder kinderen, die
een 'betere' opvoeding krijgen), (2) de elasticiteit van de kwantiteit ge-
ringer is dan de elasticiteit van de kwaliteit, (3) door stijgende op-
leidings- en inkomensniveaus de 'opportunity'-kosten sterk toenemen,
waardoor kinderen dus duurder worden. (Becker, 1981; Siegers, 1987).

Niet onvermeld mag blijven een latere bijdrage van Leibenstein aan de
economische theorie van de vruchtbaarheid. In 1975 introduceert hij het
concept van de 'social influence groups', afgekort tot SIGS: homogene
sub-groepen, samengesteld uit paren met gelijke achtergrondskarakteristie-
ken, die ten aanzien van gewenst kindertal, consumptiepatroon en levens-
standaard gelijkgestemd zijn [126]. Overgang naar een hogere SIG kan lei-
den tot daling van het gewenste kinder tal. Stijging van het inkomen bin-
nen een SIG kan de vruchtbaarheid doen stijgen (Leibenstein, 1975).

Easterlin's 'relatieve inkomenshypothese' vertoont overeenkomsten met
Leibenstein's hierboven beschreven these. Hij verklaart het kindertal uit
de verhouding tussen het feitelijke inkomen en een zogenaamd norm-inko-
men, hetwelk in grote mate gebaseerd is op de materiele omstandigheden
waarin men zijn jeugd heeft doorgebracht. Een positief verschil tussen
feitelijk en norm-inkomen za1 tot vervroeging van geboorten en tot een
hoger kindertal leiden. Een negatief verschil impliceert een conflict tussen
aspiraties en realisatiemogelijkheden en zal tot uitstel en een lager kin-
dertal leiden. Dit mechanisme manifesteert zich op macro niveau als een
cyclisch geboorteverloop (Easterlin, 1976) [127].
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Het meest wezenlijke verschil tussen Leibenstein en Easterlin enerzijds
en Becker met zijn navolgers anderzijds, is terug te voeren op hun stel-
lingname betreffende de veranderlijkheid van waardenorientaties en de
daarmee samenhangende preferenties. Wordt de veranderlijkheid door de
laatstgenoemden genegeerd, zowel in Leibenstein's als Easterlin's hypothe-
sen spelen zich wijzigende attitudes en voorkeuren een rol van betekenis.

Het meest direct - in het licht van onze vraagstelling althans - wordt
de relatie tussen de naar geslacht gesegmenteerde arbeidsmarkt en het
reproduktiepatroon weergegeven door Lesthaeghe die, bij wijze van syn-
these, tot de volgende conclusie komt: "...improved economic opportunities
for men lead to faster family formation and higher fertility, whereas im-
proved opportunities for women engender the opposite effect."
(Lesthaeghe, 1987 pag, 27). Bevestiging van deze stellingname vinden we
onder andere bij De Cooman, Ermisch and Joshi, 1987.

Laten we nu tot slot, uit het bovenstaande een aantal hypothesen resu-
meren, die in het vervolg van de uitwerking van de 'opportunity'-struc-
tuur een nuttige rol kunnen spelen [128]:

(1) aspiraties of preferenties betref fende het gewenste reproduktiepa-
troon kunnen onder invloed van de arbeidsmarktsituatie wijzigingen on-
dergaan.
(2) in de relatie tussen inkomen en reproduktiepatroon is de elasticiteit
van de kwantiteit relaiief gering (additioneel inkomen zal eerder in de
'kwaliteit' van de reeds aanwezige kinderen getnvesteerd worden, dan in
een additioneel kind).
(3) veranderingen in de directe kosten van kinderen hebben een ander
effect op de vruchtbaarheid dan veranderingen in de indirecte kosten van
kinderen
(4) verbetering op de arbeidsmarkt voor mannen leidt tot een verlaging
van de moederschapsleefti jd en een stijging van het gemiddeld kindertal,
terwijl verbetering op de arbeidsmarkt voor vrouwen leidt tot een stijging
van de moederschapsleeftijd en een daling van het gemiddeld kindertal,

Bovenstaande hypothesen vertonen geen uitgesproken onderlinge samen-
hang en zijn in hun totaliteit dan ook niet als een alomvattende en cohe-
rente economische theorie van de vruchtbaarheid te beschouwen. Wij
zullen de afzonderlijke hypothesen gebruiken wanneer we in hoofdstuk II
stipuleren op welke wijze de onderscheiden leefstijl-typen in hun repro-
duktiepatroon reageren op de 'opportunity'-structuur. Onze uitgangstelling
hierbij luidt dat voor bepaalde leefstijl-typen bepaalde mechanismen weI,
en andere niet of minder relevant zijn [129].
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10.4.3 De rol ,..0 het overheidsbeleid

In deze paragraaf gaan we na op welke wijze, en met welk effect, de
overheid - in haar rol als intermediair tussen aspiratie en realisatie -
haar invloed op het reproduktiegedrag kan doen gelden.

Achtereenvolgens schenken we in dit verband aandacht aan de volgen-
de punten. Op de eerste plaats wordt een eenvoudige typologie van over-
heidsinvloeden op de vruchtbaarheid gepresenteerd. Daarna staan we - ook
weer in het kort - stil bij het Nederlandse geboortebeleid. Aan de hand
van een beknopt literatuuroverzicht wordt vervolgens bezien in welke
mate overheidsbeleid daadwerkelijk van invloed zou zijn op het realiseren
van het gewenst reproduktiepatroon. Tenslotte formuleren we - conform
de wijze waarop dit voor de invloed van de arbeidsmarkt is gebeurd - een
aantal algemene, samenvattende stelregels waarin het verband tussen
overheidsbeleid en reproduktie wordt gepostuleerd.

De literatuur biedt een aantal c1assificaties waarin overheidsmaatregelen
die het reproduktiepatroon zouden beinvloeden, worden gerubriceerd. Des-
betreffende overzichten vinden we onder andere bij Leeuw (1983),
Ouwehand-Pijs (1984) en Klinger (1987). Onze wat meer specifieke opzet
maakt het niet ·mogelijk bestaande classificaties - hoe verdienstelijk op
zich - zonder meer over te nemen. Vandaar dat we - in fuctie van ons
hypothetisch referentiekader - een eigen typologie opstellen, die overigens
de meest essentiele elementen bevat van de geautoriseerde classificerende
schema's op dit terrein.

Als significante dimensies onderscheiden we:
1) de intentie van het beleid, oftewel het al of niet expliciet willen

beinvloeden van het vruchtbaarheidsverloop. In dit opzicht maken we een
onderscheid in manifest en latent overheidsbeleid. Een uitgesproken nata-
listische politiek beschouwen we als voorbeeld van beleidsmaatregelen met
een manifest karakter. Op expliciete wijze geeft de overheid hierbij te
kennen dat zi] het geboorteniveau te laag dan weI te hoog acht, en tracht
met de haar ter beschikking staande middelen mensen te bewegen meer of
minder kinderen te krijgen. Ais overheidsbeleid met een latent karakter
beschouwen we door de overheid getroffen maatregelen die, onbedoeld,
mensen bewegen hun oorspronkelijk gewenste reproduktiepatroon te mo-
dificeren. Bedoelde maatregelen zijn veelsoortig.

2) de richting van het beleid. In deze zin kan overheidsbeleid worden
gekarakteriseerd als pro-naiaal of ami-nataal. Pro-nataal en anti-nataal
worden hier gebruikt in hun betekenis van geboorteverhogend, casu quo
geboorteverlagend. Er wordt dus niet geduid op de achterliggende intentie
van de overheid. Deze komt tot uitdrukking wanneer we pro-nataal en
anti-nataal combineren met de opties manifest/latent. Daarnaast is er,
strikt genomen, een categorie te onderscheiden van overheidsmaatregelen
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die geen vruchtbaarheidseffecten genereren. Deze categorie laten we
uiteraard verder buiten beschouwing.

3) de middelen waarmee de overheid haar invloed uitoefent, danwel wil
uitoefenen. In dit verband maken we een onderscheid in middelen die de
directe kosten van kinderen (scholing, voeding, kleding, recreatie, etce-
tera) beinvloeden en de middelen die de indirecte kosten of 'opportunity'-
kosten (te omschrijven als dervingskosten) beinvloeden. Het verlagen van
de indirecte kosten van kinderen leidt tot verruiming van de mogelijkhe-
den om de moederrol te combineren met een beroepscarriere.

Het aantal mogelijke ingangen tot typologisering is hiermee zeker niet
uitgeput. Denken we in dit verband aan een uitbreiding met de dimensie
'beleidsterreinen' (gezinsbeleid, emancipatiebeleid, inkomensbeleid), of aan
de dimensie 'beleidsdoelstelling' (rechtvaardige inkomensverdeling, egali-
taire rolverdeling tussen de sexen, gelijke kansen op de arbeidsmarkt).
Het spreekt echter voor zich dat uitbreiding van het aantal dimensies de
overzichtelijkheid van de typologie niet ten goede komt. Vandaar onze
beperking tot slechts drie - voor ons doel, meest relevante - dimensies.
Aan de hand van deze dimensies en de hierin aangebrachte opties komen
we tot de volgende typologie.

Figuur 10.2 Een typologie van beleidsinvloeden

manifest latent

directe indirecte directe indirecte
kosten kosten kosten kosten

pro-nataal (I) (2) (3) (4)

anti-nataal (5) (6) (7) (8)

Talloos zijn de definities van bevolkingsbeleid en, meer in het bijzonder,
van geboorte- of vruchtbaarheidsbeleid (Leeuw, 1983). Bezien we deze
nader, dan loopt de meest markante scheidslijn tussen manifest en latent
beleid. Een enge definitie van geboortebeleid beperkt rich tot die over-
heidsmaatregelen die worden genomen met de bedoeling het geboortever-
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loop te beinvloeden (een manifest geboortebeleid dus), terwijl in een
brede definitie ook maatregelen worden besloten die onbedoelde, of la-
tente effecten genereren. Zo werd door de Staatscommissie Bevolkings-
vraagstuk, in navolging in feite van Berelson, de brede definitie van
bevolkingsbeleid, respectievelijk geboortebeleid gehanteerd (Staatscommis-
sie Bevolkingsvraagstuk, 1977). Wij sluiten ons hierbij aan, met dien ver-
stande dat wij vanaf nu 'overheidsbeleid' verengen tot 'geboortebeleid',
waaronder wij verstaan het gehele complex van overheidsmaatregelen dat
- bedoeld danwel onbedoeld - invloed uitoefent, in welke richting danook,
op de realisatie van het nagesteefde reproduktiepatroon.

Het standpunt van de Nederlandse overheid inzake manifest geboor-
tebeleid kan, blijkens recente uitlatingen, gekenmerkt worden als non-in-
tervenierend. Zij spreekt haar vertrouwen uit in zelfregulerende mecha-
nismen die op den duur een evenwicht tussen demografische processen
bewerkstelligen, zodanig dat zonder overheidsingrijpen een stationaire
bevolking in het vizier komt (Advies, 1985;Werkverband Periodieke Rap-
portage Bevolkingsvraagstukken, 1988) [130]. Bezien we onze typologie dan
zouden hiermee eventuele effecten van overheidsbeleid op het geboorte-
verloop beperkt blijven tot die, welke onder een der typen 3, 4, 7 of 8 te
rangschikken zijn.

Het aantal beleidsterreinen waarop overheden hun invloed op het
vruchtbaarheidsgedrag kunnen doen gelden is omvangrijk en divers.
Klinger onderscheidt in dit verband de 9 navolgende domeinen: moeder-
schapspremies, ouderschapsverlof, kinderverzorgingsverlof, gezinstoelagen
(waaronder kinderbijslag), belastingreducties, vermindering van arbeidstijd
voor moeders, voorzieningen voor kinderopvang, huisvestingsfaciliteiten en
sociale voorzieningen (Klinger, 1987). In wezen zijn deze beleidsinvloeden
in de cellen van onze typologie onder te brengen. Wij zien er echter bier
van af omdat ons dit, op dit moment, te ver zou voeren. Verder zullen
wij geen pogingen ondernemen om een gedetailleerde en nauwkeurige
schatting te maken van de afzonderlijke effecten van deze beleidsinvloe-
den op het geboorteverloop. Wij zullen op het einde van deze paragraaf,
al generaliserend, tot enkele samenvattende uitspraken komen.

Er zijn dus - getuige het bovenstaande - beleidsmaatregelen te
onderscheiden waarvan kan worden aangenomen dat zij van invloed zijn
op de realisatie van het gewenst reproduktiepatroon. De vraag die zich
vervolgens opdringt heeft dan betrekking op de mate waarin vruchtbaar-
heidsbeleid, al of niet bedoeld, effect sorteert.

Er zijn tal van pogingen ondernomen, middels 'impact assessment'-ana-
lyses, effecten van manifest en latent geboortebeleid te meten. Zo meldt
- om maar een voorbeeld te noemen - Klinger (zonder duidelijke bronver-
melding overigens) dat het effect van pro-natale maatregelen in Frankrijk
is getaxeerd op 0.2 tot 0.3 kind per vrouw, en dat extra inspanningen in

194



dit verband zelfs tot een additioneel gemiddeld kindertal van 0.5 (oftewel
een rendement van 20%) hadden kunnen leiden (Klinger, 1987). Nu is
Frankrijk in deze als een land met uitgesproken pro-natalistisch beleid te
bestempelen, en als zodanig zeker niet als representatief voor de westerse
wereld te beschouwen. In een land als Nederland, waar geen manifest ge-
boortebeleid wordt gevoerd, lijkt het vee1 moeilijker vast te steUen welke
invloed de overheid op het geboorteverloop uitoefent. Zelfs over de rich-
ting van het saldo-effect bestaat geen consensus (Frinking, in druk).

Ten onzent is het Leeuw die zich diepgaand heeft beziggehouden met de
vraag naar het effect van geboortebeleid (Leeuw, 1983; 1985a en 1985b).
Naast zijn meer algemene conclusie dat geboortebeleid bij voorbaat een
geringe kans op succes heeft wanneer niet kan worden vertrokken vanuit
een adequate beleidstheorie, komt hij op basis van enerzijds een uitge-
breide literatuurstudie, en anderzijds op basis van resultaten van in
Nederland uitgevoerde surveys (onder andere het MOAB-onderzoek), tot
een aantal voor ons behartenswaardige conclusies.

In zijn literatuurstudie analyseert Leeuw een vijf'tigtal onderzoeken
van uiteenlopende aard, waarin uitspraken worden gedaan over effecten
van manifest geboortebeleid. Met enige reserve weliswaar, trekt de auteur
de volgende - door ons enigszins herschikte - generaliserende conclusies
(Leeuw, 1985b):

- willen beleidsmaatregelen - in de sfeer van gezinstoelagen - een
pro-natalistisch effect sorteren, dan is dat aIleen te verwachten indien de
overheid bereid is een substantieel deeI van de kosten van kinderen voor
haar rekening te nemen.

- indien vergoedingen zodanig hoog zijn dat er een pro-natale impuls
uit resulteert, dan zal deze, vanwege een gewenningseffect, slechts van
tijdelijke aard zijn.

- pro-natale beleidsmaatregelen hebben een groter effect op de timing
der geboorten dan op het uiteindelijk kindertal.

Deze bevindingen samenvattend stelt Leeuw dat een overheid geen
hoge verwachtingen kan koesteren van een beperkt monetair pro-nataal
beleid.

Mede omdat de toch vaak specifieke condities in de door Leeuw geanaly-
seerde studies, het discutabel maakten of de hierboven gegeneraliseerde
conclusies ook voor ons land zouden gelden, werd in 1983 in Nederland
het zogeheten MOAB-onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek werd opgezet
als een 'hypothetical question'-survey. Een verslag van dit onderzoek is
onder andere te vinden in Rozendal, Moors en Leeuw (1984).
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Selecteren wij hieruit de voor ons relevante bevindingen. In eerste
instantie werden de onderzoekspersonen gevraagd naar hun - om onze
terminologie te bezigen - gewenst reproduktiepatroon. Nadat dit was op-
getekend, werd hen de gelegenheid geboden een aantal beleidsmaatregelen
te suggereren die zij in dit verband als wenselijk beschouwden. In aan-
sluiting hierop werd hen gevraagd of ze bereid waren, onder deze nieuwe
hypothetische condities, over te gaan tot het bijstellen van hun a priori
gewenst reproduktiepatroon. Uit het onderzoek bleek dat slechts 4% van
de onderzoeksgroep op deze basis te kennen gaf (nog) een kind te zullen
nemen.

In een eerder door Leeuwen Kreft uitgevoerd onderzoek in de regio
Leiden, werden onderzoekspersonen een viertal hypothetische regelingen
voorgehouden op het gebied van het geboortebeleid (Leeuwen Kreft,
1984). Hiervan moesten zij aangeven welke hun voorkeur genoot. Twee
van de vier maatregelen hadden betrekking op voorzieningen in de sfeer
van de directe kosten van kinderen (een geboortepremie en belastingre-
ductie), een betrof een voorziening in de indirecte sfeer (zwangerschaps-
verlof inclusief herintrede garantie). De voorkeur voor deze maatregelen,
gerelateerd aan de achtergrondvariabelen 'opleidingsniveau' en 'politieke
affiliatie', liet zien dat hoger opgeleiden en aanhangers van meer linkse
partijen zich uitspraken voor voorzieningen die hen in staat stellen moe-
derschap en beroepscarriere te combineren, terwijl lager opgeleiden en
aanhangers van conservatieve en christen-democratische partijen zich uit-
spraken voor tegemoetkomingen in de directe kosten van kinderen. Deze
informatie beschouwen we als relevant, met het oog op de in paragraaf
10.5 te ondernemen specificatie van de werking van de 'opportunity'-stru-
ctuur naar leefstijl-type.

Poneren we nu op bondige wijze - op grond van de hiervoor weergegeven
bevindingen - de relatie tussen overheidsbeleid, of meer in het bijzonder,
de relatie tussen geboortebeleid en gewenst reproduktiepatroon in een
viertal hypothesen [131]:

(I) geboortebeleid in de directe steer leidt slechts tot stijging van het
kindertal indien de overheidsbijdragen aan de kosten van kinderen sub-
stantieel zi jn.
(2) geboortebeteid in de directe sfeer, van minder substantiele omvang ,
zal slechts een beperkt en tijdeiijk effect sorteren, en eerder de timing
dan het gemiddeld kindertal beinvloeden.
(3) geboortebeleid in de indirecte sfeer kan leiden tot verruiming van de
mogelijkheden om moederschap en beroepscarriere te combineren, en zal
zodoende het vruchtbaarheidsniveau positief beinvloeden.
(4) het effect van geboortebeleid in de directe en indirecte sfeer vari-
eert naar sociaIe groep.
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Met het formuleren van deze hypothesen hebben we de belangrijkste me-
chanismen van de 'opportunity'-structuur gepostuleerd, en kunnen we in
een afsluitend hoofdstuk de output van deze sub-module koppelen aan de
output van de aspiratie-module, die in het vorige hoofdstuk is beschreven.
Hiermee bevinden we ons in het blok 'herziening nagestreefde leefstijl -->
verwacht reproduktiepatroon'. Concreet gesproken moeten we uitspraken
doen over de wijze waarop de vier Ieefstijl-typen zullen anticiperen op
deze externe condities. In hoeverre, en op welke wijze, zullen ze hun
oorspronkelijk gewenste reproduktiepatroon bijstellen danwel nader con-
cretiseren?
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HOOFDSTUK 11

NAAR EEN INTEGRATIE: DE ONTWIKKELING VAN PROTO-TYPISCHE

VRUCHTBAARBAARHEIDSSCENARIO'S

In dit afsluitende hoofdstuk trachten we tot integratie, en vervolgens tot
een eerste concretisering te komen van de behandelde modules van het
hypothetisch referentiekader. Nadat in het kort op de inhoudelijke as-
pecten van de onderlinge samenhang is ingegaan en het hypothetisch
referentiekader in de vorm van een stelsel van theoretische hypothesen is
geformuleerd (paragraaf 11.1), illustreren we in ruwe lijnen de praktische
toepassingsmogelijkheid van het referentiekader in de vorm van enkele
proto-typische vruchtbaarheidsscenario's (paragraaf 11.2). Daarna volgt een
eerste stap naar formalise ring van de voorgestelde procedure (paragraaf
11.3). Als laatste presenteren we in paragraaf 11.4 een evaluerende slotbe-
schou wing inzake het hiermee voltooide Deel III van onze studie.

11.1 De modules in samenbang bescbouwd: bet referentiekader in bypo-
thesen geformuleerd

In het, in hoofdstuk 9 ontwikkelde, aspiratie-module hebben we als eind-
produkt een nominale verde ling van geboortegeneraties naar leefstijl-typen
uitgewerkt, gekarakteriseerd naar zogeheten 'leefsfeer-preferentie-profie-
len'. In deze profielen ligt informatie besloten omtrent de predispositie
ten opzichte van het ouderschap. Deze vindt een nader uitdrukking in het
'gewenst reproduktiepatroon'. De toekomstige verdeling der generaties
naar leefstijl-type werd afhankelijk verondersteld van verdere ontwikke-
lingen in modemisering en materialisering.

De 'opportunity'-structuur - de belangrijkste sub-module binnen de
realisatie-module - werd na de oorspronkelijke uiteenlegging, geaggregeerd
tot twee zogenaamde kernvariabelen, te weten: de mogelijkheid die de
'opportunity'-structuur biedt om de moederrol te combineren met een
beroepscarriere (bepalend voor de indirecte kosten van het ouderschap),
en de invloed van de 'opportunity' -structuur op de ontwikkeling in de
relatieve opvoedingskosten (de directe kosten van het ouderschap).

Wanneer we in ken-theoretische termen - met het nomologisch-deductieve
prognosemodel als referentie - de hiervoor in de hoofdstukken 9 en 10
beschreven modules willen integreren, dan leidt dat tot de volgende voor-
stelling.
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In het nomologisch-deductieve prognosemodel wordt het te voorspellen
verschijnsel (het explanandum) logisch afgeleid uit de combinatie van een
theorie en een stelsel van antecedentsvoorwaarden. Theorie en antece-
dentsvoorwaarden vormen samen de explanans [132]. In wezen hebben wij
volgens dit stramien - met beperkte pretenties overigens - een cognitief
substituut voor een theorie van de vruchtbaarheid geformuleerd.

De determinanten van de culturele en de structurele superstructuur
(modernisering en materialisering enerzijds, en economische, technologi-
sche en politieke ontwikkelingen anderzijds) fungeren binnen de explanans
als de antecedentsvoorwaarden. De gepostuleerde relaties tussen de ele-
menten van beide superstructuren en de twee hoofdmodules enerzijds,
alsmede de gepostuleerde systeem-interne relaties binnen deze modules
anderzijds, vormen dan in termen van het nomologisch-deductieve model,
de 'theorie'.

Gaan wij nu over tot het def'inieren van het hypothetisch referentiekader
in een stelsel van hypothesen op theoretisch niveau, dat in de volgende
paragraaf zal dienen als raamwerk voor de uit te schrijven scenario's.

We groeperen de - per module te formuleren - hypothesen op een
drietal niveaus, te weten: A) op het niveau van de - aan een gefingeerd
context-scenario ontleende - trends uit de superstructuren, B) op het
niveau van de sub-modules en C) op het niveau van het leefstijl-type.

Hypotbeseo ter bescbrijyiog no de aspiratie-module

Niveau A

( 1) 'modernisering' en 'materialisering' - als meest relevante processen
binnen de culturele superstructuur - zullen zich in de toekomst trendma-
tig voortzetten.

Niveau B

(2) bijgevolg zal zich binnen de generaties een verschuiving naar samen-
stelling van 'nagestreefde leefstijl-typen' voordoen. Het aandeel der tradi-
tionelen neemt hierbij at. Deze ruimte zal proportioneel worden verdeeld
over 'modernen', 'hedonisten' en 'kritischen'.

(3) leefstijl-typen verschillen in hun predispositie (attitude) ten aanzien
van het ouderschap (Kinderen? Ja/Nee ).

(4) leefsti jl-typen verschillen van elkaar in de mate waarin - voor het
ouderschap relevante - attituden geprioriteerd zi jn in preferentie-profie-
len.
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(5) de prioritering in de preferentie-profielen van de afzonderlijke lee/-
stijl-typen is in de tijd invariabel,

(6) naarmate een preferemie-profiel minder uitgesproken geprioriteerd is,
zal de invloed van de 'opportunity'<structuur groter zi jn,

Niveau C

(7) in het traditionele leefstijl-type vormt ouderschap een centrale,
hoog( st ) geprioriteerde levenswaarde. Consumptieve aspiraties en beroeps-
carriere worden hieraan ondergeschikt gemaakt (Kinderen? Jal ). Het prefe-
rentte-profiel is uitgesproken geprioriteerd.

(8) in het moderne leefstijl-type staat men in beginsel niet afwijzend
tegenover het ouderschap. Er is echter sprake van concurrentie met een
nagestreefde professionele occupatie van de vrouw en bepaalde consump-
tieve aspiraties (Kinderen? Ja, mits ). Het preferentie-profiel is zwak ge-
prioriteerd.

(9) in het hedonistische leefsti jl-type is de houding ten aanzien van het
ouderschap in beginsel negatief (Kinderen? Nee, tenzi j ), Het preferentie-
profiel is sterk geprioriteerd.

( 10) het kritische leefstijl-type staat in aanleg positief tegenover het
ouderschap, maar verbindt hieraan voorwaarden die - in tegenstelling tot
de modernen - eerder in de immateriele dan materiele steer liggen (Kind-
eren? Ja, mits ), Het preferentie-profiel is sterk geprioriteerd,

Hypothesen ter beschrljving van de realisatie-module

Voorafgaand aan de formulering van onze hypothesen, plaatsen we de na-
volgende preliminaire opmerking. Voistonden wij aangaande de aspiratie-
module met slechts een enkel (gefingeerd) context-scenario (een trendma-
tige voortzetting van modernisering en materialise ring: hypothese (I),
met betrekking tot de primaire input voor de realisatie-module werken we
meerdere, structureel verschillende, varianten uit. Wij doen dit met name
om de variabiliteit van het referentiekader te ilIustreren.

Binnen de realisatie-module worden de antecedentsvoorwaarden die aan
een concreet vruchtbaarheidsscenario ten grondslag liggen, gevormd door
een specifieke constellatie van de in bet context-scenario voorziene domi-
nante economische, technologische en politieke trends. Een kruising van
deze, in verschillende opties uitgesplitste, variabelen kan in beginsel tot
een groot aantal context-scenario's uitwaaieren.
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Terwille van de eenvoud bepalen we ons hier tot een viertal hypothe-
tische, projectieve scenario's. Deze resulteren uit het kruisen van een-
naar twee opties uitgesplitste - gecombineerde economisch/technologische
trendontwikkeling, met een, eveneens naar twee opties uitgesplitste, poli-
tieke trendontwikkeling. De opties binnen de economisch/technologische
trend benoemen we simpelweg als gunstig en ongunstig, en de opties bin-
nen de politieke trend benoemen we - al even simpel - als progress ief en
conservatie], Vanwege het projectieve karakter veronderstellen we geen
manifest pro- danwel anti-nataal vruchtbaarheidsbeleid.

Formuleren wij nu onze hypothesen.

Niveau A: vier alternatieven

(II-/) in termen van de structurele superstructuur zal de toekomst ge-
kenmerkt worden door een overheidsbeleid dat haar ideologische grondsla-
gen vindt in 'progressieve' politieke opvattingen; dit in combinatie met
een gunstige en stabiele economische groei en een trendmatige technolo-
gische ontwikkeling.

(II-II) in termen van de structurele superstructuur zal de toekomst ge-
kenmerkt worden door een - geli jk in hypothese (II-I) - 'progressief'
overheidsbeleid. De economische groei stagneert echter op een laag ni-
veau, terwijl de technologische ontwikkeling nauwelijks ingrijpende maat-
schappeli jke veranderingen teweeg brengt.

(J I-Lll) in termen van de structurele superstructuur zal de toekomst ge-
kenmerkt worden door een overheidsbeleid dat haar ideologische grondsla-
gen vindt in 'conservatieve' politieke opvattingen; dit in combinatie met
een gunstige en stabiele economische groei en een trendmatige technolo-
gische ontwikkeling .

( II-W) in termen van de structurele superstructuur zal de toekomst ge-
kenmerkt worden door een - -gelijk in hypothese (II-Ill) - 'conservatie]'
overheidsbeleid. De economische groei stagneert op een laag niveau, ter-
wijl de technologische ontwikkeling nauwelijks ingrijpende maatschappeli j-
ke veranderingen teweeg brengt.

Niveau B

Hypothesen betreffende de invloed van de arbeidsmarkt

(12) aspiraties 0/ preferenties betreffende het gewenste reproduktiepa-
troon kunnen onder invloed van de arbeidsmarktsituatie wijzigingen on-
dergaan.
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( 13) in de relatie tussen inkomen en reproduktiepatroon is de elasticiteit
van de kwantiteit relatief gering (additioneel inkomen zal eerder in de
'kwaliteit' van de reeds aanwezige kinderen geinvesteerd worden, dan in
een additioneel kind).

( 14) veranderingen in de directe kosten van kinderen hebben een ander
effect op de vruchtbaarheid dan veranderingen in de indirecte kosten van
kinderen.

( 15) verbetering op de arbeidsmarkt voor mann en leidt tot een verlaging
van de moederschapsleefti jd en een stijging van het gemiddeld kindertal,
terwijl verbetering op de arbeidsmarkt voor vrouwen leidt tot een stijging
van de moederschapsleeftijd en een daling van het gemiddeld kindertal.

Hypothesen betreffende de invloed van het overheidsbeleid:

( 16) geboortebeleid in de directe steer leidt slechts tot stijging van het
kindertal indien de overheidsbi jdragen aan de kosten van kinderen sub-
stantieel zi jn.

( 17) geboortebeleid in de directe steer, van minder substantiele omvang ,
zal slechts een beperkt en tijdeli jk effect sorteren, en eerder de timing
dan het gemiddeld kindertal beinvloeden.

(18) geboortebeleid in de indirecte steer kan leiden tot verruiming van
de mogelijkheden om moederschap en beroepscarriere te combineren. en
zal zodoende het vruchtbaarheidsniveau posit ief betnvloeden.

( 19) het effect van geboortebeleid in de directe en indirecte steer va-
rieert naar socia Ie groep.

Niveau C

(20) het traditionele leefsti ji-type is weinig gevoelig voor pro-natale, dan-
wei anti-natale effecten van de 'opportunity'<structuur, Slechts een
buitensporige stijging 0/ daling van de opvoedingskosten in relatie tot het
inkomen, zal een - en dan nog maar bescheiden - effect op het uiteinde-
lijk kindertal, alsmede de timing der geboorten kunnen uitoe/enen. Gezien
het /eit dat 'occupatie van de vrouw' laag scoort in het pre/erentiepro/iel
zullen impulsen in de indirecte kostens/eer nauwelijks effect sorteren.

(21) het moderne lee/stijl-type is uitgesproken gevoelig voor e//ecten van
de 'opportunity' -structuur. De realisatie van het gewenst reproduktiepa-
troon zal in hoge mate a/hangen van de opportuniteit der externe condi-
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ties. Dit geldt sterker voor voorzieningen in de indirecte steer (kinderop-
yang, herintrede modeli jkheden op de arbeidsmarkt) dan voor materiele
tegemoetkomingen in de opvoedingskosten van kinderen (kinderbijslag,
belastingaftrek),

{21} het hedonistische leefstijl-type is evenals het traditionele leefsti jl-
type ongevoelig voor externe condities. De attitude ten aanzien van het
ouderschap is zodanig 'principieel' dat de opportuniteit van de ext erne
omstandigheden, hetzi j in de directe, hetzi] in de indirecte kostensfeer
daarin maar weinig verandering teweeg zal brengen,

{22} het kritische leefsti jl-type zal qua gevoeligheid voor de 'opportuni-
ty'<structuur het midden houden tussen traditionelen en modernen. De
flexibiliteit in het timing patroon is groter dan de [lexibiliteit in het
uiteindeiijk kindertal. Gezien de relatief geringe hang naar materiele
zaken, zullen aansporingen in de directe kosten weinig effect sorteren.
Wei geldt dit voor impulsen in de indirecte kostensfeer. Het motief voor
het combineren van de moederrol met een beroepscarriere ligt op het vlak
van de zel jverwerkelijking, meer dan in het streven naar verhoging van
het gezinsinkomen.

11.2 Proto-typische vruchtbaarheidsscenario's

Beschikkend over de hypothetische bouwstenen van onze projectieve sce-
nario's wacht ons het logisch uitschrijven van de hieruit af te leiden
toekomstbeelden. Ten aanzien van de culturele superstructuur hebben wij
met een context-scenario volstaan (hypothese (LI), terwijl om eerder
aangegeven redenen, de toekomstige structurele superstructuur in vier
varianten is beschreven (hypothesen 11-1 tot en met ll-IV). Wij combine-
ren nu het ene context-scenario voor de culturele superstructuur met de
vier verschillende context-scenario's voor de structurele superstructuur. In
totaal construeren we dus vier scenario's. Zij worden aangeduid met res-
pectievelijk scenario I, II, III en IV. Scenario I is in termen van context-
scenario's gebaseerd op de combinatie van hypothese (1) en hypothese
(lI-I), scenario II op de combinatie van hypothese (1) en hypothese (11-
II), enzovoort.

Geven wij vervolgens een beknopte omschrijving van de 4 scenario's. Te-
kenen we hierbij aan dat we er niet zozeer naar streven de meest realis-
tische toekomstbeelden te construeren, maar dat we terwille van het de-
monstratieve effect, eerder zwart-wit beelden willen oproepen. Steeds zal
eerst een meer algemeen beeld geschetst worden, waarna de verwachte
anticipaties der verschillende leefstijl-typen beknopt zullen worden be-
schreven.
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scenario I

In scenario I zal de arbeidsmarkt zich zowel voor vrouwen als voor man-
nen in gunstige zin ontwikkelen. Dit leidt tot een relatieve daling van de
directe kosten van kinderen (het inkomen zal sneller stijgen dan de kos-
ten van kinderen), maar tegelijkertijd tot een stijging van de indirecte
kosten (als gevolg van de gunstige arbeidsmarkt voor vrouwen stijgen de
opportunity-kosten sneller dan de directe kosten). Een progressief over-
heidsbeleid, dat de gelijkberechtiging van vrouwen hoog in haar vaandel
heeft staan, en daarnaast over relatief ruime collectieve middelen be-
schikt, zal met name voorzieningen treffen in de sfeer van de indirecte
kosten, die het vrouwen mogetijk maakt de moederrol met een beroepscar-
riere te combineren. Binnen dit scenario zal de 'opportunity'-structuur
zodanig gunstig zijn dat gewenst en verwacht reproduktiepatroon niet veel
van elkaar zullen afwijken. Bezien we deze situatie nu naar leefstijl-type.

De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt heeft voor de traditio-
nelen een beperkt effect. Daar het hier voornamelijk een-verdieners zal
betreffen, zullen ze profiteren van de dalende relatieve opvoedingskosten
zonder zich gesteld te zien tegen stijgende indirecte kosten. Als gevolg
hiervan zal de gemiddelde moederschapsleeftijd relatief laag zijn en het
aantal grotere gezinnen (licht) toenemen.

In het moderne leefstijl-type, met relatief veeI twee-verdieners, zal de
verbetering op de arbeidsmarkt leiden tot een stijging van de indirecte
kosten. Dit effect wordt niet gecompenseerd door een gelijktijdige dating
van de relatieve directe kosten. Hier staat echter weer tegenover dat een
progressief overheidsbeleid voorzieningen zal creeren om de stijgende
indirecte kosten af te zwakken. Per saldo zal hierdoor de discrepantie
tussen gewenst en verwacht reproduktiepatroon gering zijn. In deze cate-
gorie zullen - onder deze omstandigheden, als compromis tussen nage-
streefd moederschap en beroepsmatige occupationele aspiraties - relatief
veel een-kindsgezlnnen voorkomen.

Hedonisten, nauwelijks gevoelig als ze zijn voor externe condities,
zullen - in het algemeen gesproken - weinig redenen vinden om onder
deze omstandigheden af te zien van hun leefstijl aspiraties. Enkelen kun-
nen echter onder deze relatief 'kindvriendelijke' condities tot het ouder-
schap besluiten.

Tot slot het kritische leefstijl-type. Voor hen zijn de omstandigheden
nagenoeg optimaal. Een combinatie van ruim bemeten collectieve middelen
(met als gevolg ruimere werkgelegenheid in de non-profit sector) en een
progressief overheidsbeleid (voorzieningen die hen in staat stellen moe-
derschap en zelfverwerkelijking middels occupatie te combineren) stelt
hen in staat hun reproduktieve aspiraties te verwezenlijken. Vergeleken
met de traditionelen, zal de moederschapsleeftijd hoger zijn en het aantal
groter gezinnen Minder frequent voorkomen.

204



scenario II

In scenario II is de economische toestand minder florissant. De arbeids-
markt toont een ongunstige aanblik, waarbij de situatie voor de vrouwen
relatief het sterkst verslechterd is. De directe kosten van kinderen nemen
hierdoor, relatief gezien, toe: de verhouding tussen het dalende inkomen
en de - in het gunstigste geval - gelijkblijvende kosten van kinderen ver-
hoogt de prijs van het ouderschap. De indirecte kosten dalen. Immers, de
ongunstige arbeidsmarkt voor vrouwen drukt de 'opportunity'-kosten. De
progressieve overheid bezuinigt op de collectieve middelen. Hierbij wordt
sterker beknot op regelingen in de directe kostensfeer (gezinstoelagen)
dan op regelingen in de indirecte kostensfeer ('emancipatoire' voorzienin-
gen). Per saldo zal de 'opportunity'-structuur leiden tot een discrepantie
tussen gewenst en verwacht reproduktiepatroon, in die zin dat het ver-
wacht aantal geboorten kleiner zal zijn dan het gewenste aantal.

Traditionelen zien zich in dit voor hen minst gunstige scenario, gecon-
fronteerd met een dalende koopkracht van hun inkomen en afnemende
gezinstoelagen. De kosten van kinderen stijgen hierdoor. Aangezien de
waarde van het ouderschap sterk dominant is zal het effect van deze om-
standigheden op het timing patroon (uitstel van geboorten) groter zijn
dan het effect op het uiteindelijk kindertal. Wat dit laatste betreft zal
het aantal grotere gezinnen wellicht wat teruglopen.

Het moderne leefstijl-type zal in deze situatie haar twee-verdieners
aspiraties niet volledig kunnen waarmaken. Ondanks het feit dat een pro-
gressief overheidsbeleid er op aan zal sturen de beschikbare arbeid zoveel
als mogelijk gelijkmatig over de seksen te verdelen, zal niet vermeden
kunnen worden dat het emplooi ook voor vrouwen afneemt. Voor een ze-
kere groep zullen hierdoor de indirecte kosten zodanig dalen dat ze voor
het moederschap kiezen, of meer danwei minder kinderen krijgen dan
voorzien. Of ze meer, of juist minder kinderen krijgen zal afhangen van
de hierarchische positie van het consumptief gedrag. Voor een andere
groep, die weI perspectiefrijk emplooi vindt is de reactie omgekeerd: zij
zullen kinderloos blijven. Per saldo zal het effect voor dit leefstijl-type
als totaal - zowel qua intensiteit als lokalisatie - door de compenserende
werkingen gering zijn.

Hedonisten zien zich op de arbeidsmarkt voor de zelfde ongunstige
situatie geplaatst als de modernen. Aangezien het moederschap voor hen
geen gelijkwaardig alternatief is voor een beroepsmatige occupatie zal een
daling van de indirecte kosten voor slechts een enkeling aanleiding zijn
om voor het ouderschap te opteren.

Voor de kritischen zal de teruglopende werkgelegenheid de mogelijheid
om via beroepsmatige occupatie tot zelfverwerkelijking te geraken aantas-
ten. Ze zijn echter voor het vinden van een levensvervulling minder af'-
hankelijk van betaalde arbeid. Ook de stijgende directe kosten zullen geen
aanleiding zijn het gewenst reproduktiepatroon drastisch te herzien.
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scenario III

Scenario HI onderscheidt zich van scenario I in haar poIitieke constel-
latie. De economisch/technologische impulsen zorgen voor een afname van
de relatieve directe kosten en een toename van de indirecte kosten van
kinderen. De intermedierende rol van een conservatieve overheid, leidt
ertoe dat een groter deel van de collectieve middelen wordt gespendeerd
aan het verlagen van de directe kosten van kinderen, dan aan het verla-
gen van de drempel op de arbeidsmarkt voor vrouwen die naast het moe-
derschap een reguliere baan zoeken. Per saldo zal er een grotere groep
vrouwen zich gedwongen zien te kiezen tussen moederschap en beroeps-
carriere. Hierdoor ontstaat een maatschappelijke tweedeling tussen niet-
werkende vrouwen die moeder zijn, en kinderloze werkende vrouwen. Ge-
zien het feit dat de elasticiteit van de 'kwantiteit' relatief gering blijkt
te zijn, zal het verlies aan niet te realiseren, gewenste geboorten van
werkende vrouwen, niet gecompenseerd worden door extra geboorten van
vrouwen die voor het moederschap gekozen hebben.

Voor traditionelen zijn de condities van de 'opportunity'-structuur na-
genoeg ideaal. De relatieve directe kosten zijn laag, de stijgende indirecte
kosten deren hen niet en de overheid voert een uitgesproken stimulerend
gezinsbeleid, tot uiting komend in het overhevelen van een substantieel
deeI der opvoedingskosten naar de collectieve sector. Het gevolg zal zijn
een dalende gemiddelde moederschapsleeftijd en een - hoewel niet spec-
taculair - stijgend aantal grotere gezinnen.

Onder deze condities is het klimaat voor de modernen ongunstiger te
noemen. De indirecte kosten stijgen terwijl de overheid hierop niet ade-
quaat reageert, zodat de voorzieningen die nodig zijn om moederschap en
beroepsmatige carriere te combineren schaars zijn. Dit dwingt paren tot
een keuze. De uiteindelijk bepalende factor in dit dilemma is de consump-
tieve neiging: is deze groot dan wordt gekozen voor occupatie, is deze
Minder groot dan wordt voor het moederschap gekozen. Per saldo zal het
aantal kinderloze paren toenemen, terwijl de gemiddelde moederschaps-
leeftijd stijgt.

Voor hedonisten is in deze situatie geen enkele impuls meer aanwezig
om alsnog voor het ouderschap te kiezen. Zij blijven dus kinderloos.

Het kritische leefstijl-type ziet de indirecte kosten van kinderen stij-
gen en de directe kosten dalen. Dit laatste zal nauwelijks van invloed
zijn op de realisatie van hun reproduktiepatroon. De stijging van de indi-
recte kosten zal - maar dan in duidelijk mindere mate als bij de moder-
nen het geval was - het uiteindelijk kindertal licht doen dalen. Dit met
name als gevolg van een afname in het aantal grotere gezinnen. De ge-
middelde moederschapsleeftijd zal licht stijgen.
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scenario IV

Scenario IV tenslotte, resulteert uit een kruising van een ongunstige eco-
nomisch/technologische ontwikkeling en een conservatieve overheid. In
scenario II zagen we dat de verslechterende arbeidsmarkt de relatieve
directe kosten van kinderen zal doen toenemen, terwijl onder deze om-
standigheden de 'opportunity'-kosten dalen. Een conservatieve overheid zal
geneigd zijn het sterkst te bezuinigen op emancipatoire voorzieningen als
kinderopvang. Reductie op gezinstoelagen vindt relatief gezien in mindere
mate plaats. De categorie een-verdieners wordt hierdoor meer ontzien dan
de categorie (potentiele) twee-verdieners. Per saldo zal het vruchtbaar-
heidseffect van de geschetste condities licht positief zijn.

Voor het traditionele leefstijl-type zal deze situatie geen schokkende
gevolgen teweeg brengen. De condities zijn weliswaar niet optimaal van-
wege afnemende werkgelegenheid en stijgende directe kosten, maar hier
staat een 'gezinsvriendelijk' overheidsbeleid als enigszins compenserende
factor tegenover. De verwachte effecten houden het midden tussen de
consequenties van de scenario's II en III: de gemiddelde moederschapsleef-
tijd stijgt licht, terwijl het aantal grotere gezinnen iets kleiner wordt.

Het moderne leefstijl-type, dat grotendeels bestaat uit (potentiele)
twee-verdieners wordt sterk gedupeerd door de geschetste 'opportunity"-
structuur. Een conservatieve overheid zal zich weinig inspannen om de
arbeidsmarktsituatie voor vrouwen te verbeteren. Het emplooi voor vrou-
wen daalt sneller dan in scenario II. In dit scenario dalen de indirecte
kosten relatief het sterkst. De stijgende directe kosten van kinderen, te-
samen met het (gedeeltelijk) derven van een inkomensbron zorgen - even-
als in scenario III - voor een spanningsrelatie tussen 'kinderen' en 'con-
sumptief gedrag'. Vrouwen die emplooi met perspectief hebben gevonden
zullen kinderloos blijven. Vrouwen die voor het moederschap (moeten)
kiezen zullen hun kindertal beperken. Hierdoor stijgt het aantal kinderlo-
ze paren, evenals het aantal paren met een kind.

Voor hedonisten zal het afnemend emplooi voor vrouwen eveneens tot
dating van het gezinsinkomen leiden. In tegenstelling tot de modernen
zullen zij in de hiermee gepaard gaande daling van de indirecte kosten
geen aanleiding vinden alsnog voor het ouderschap te kiezen. De
consumptieve aspiraties nemen een zodanig hoge plaats in dat het ouder-
schap geen reeel alternatief vormt.

Het kritische leefstijl-type ondervindt - verge leken met modernen en
hedonisten - minder nadeel bij de ongunstiger wordende arbeidsmarktsi-
tuatie. Het wordt weliswaar ook voor hen moeilijker om betaalde arbeid te
verrichten, maar zij beschikken over andere opties om hun doel van zelf-
verwerkelijking te realiseren. De stijging van de directe kosten zal tende-
ren naar een lichte afname van grotere gezinnen, hetgeen gecompenseerd
kan worden door het surplus aan tijd voor de gezinsrol, als gevolg van
het afnemend emplooi op de arbeidsmarkt.
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Tot zover een provisoirische beschrijving van de wijze waarop de ver-
schillende leefstijl-typen 'Iogischer'wijze reageren op de ingevoerde ante-
cedentsvoorwaarden. Met nadruk zij nogmaals gewezen op het feit dat de
invulling van het hypothetisch referentiekader die hiermee gegeven is,
niet meer dan een illustratieve betekenis beeft. Wij hebben slechts plausi-
bel willen maken dat de onderscheiden leefstijl-typen vanuit hun - in
varierende mate - gepredisponeerde attitude ten opzichte van het ouder-
schap, op verschillende wijzen reageren op externe condities.

11.3 Een eerste stap op weg naar formalisering

Behoudens de module 'ongewenste interventies' (zie paragraaf 10.2 van
hoofdstuk 10) is nu ons hypothetisch referentiekader volledig uitgewerkt.
Op welke, meer formaliserende, wijze kan vervolgens de implementatie in
de praktijk plaatsvinden?

In eerste instantie dient - generatiegewijze - de toekomstige verdeling
van de bevolking naar leefstijl-typen te worden bepaald. Vervolgens moet
_ eveneens per leefstijl-type - een gewenst reproduktiepatroon gekozen
worden. Dit reproduktiepatroon is uiteen te leggen in intensiteits- en 10-
kalisatie aspecten. Als parameters van de intensiteit suggereren we zo te
noemen kindertalverdelers. In deze set parameters wordt per leefstijl-type
uitgedrukt welke proportie van een generatie geen, een, twee, of drie
ofmeer kinderen wenst (Vossen I985a, I985b). Het lokalisatiepatroon zou
geoperationaliseerd dienen te worden in een parameter die de gemiddelde
leeftijd van vrouwen bij de geboorte van hun eerste kind indiceert (lt lk),
en vervolgens in geboortenintervallen die verstrijken tussen de geboorte
van het eerste en tweede kind (dI2), bet tweede en derde kind (d23),
enzovoort. Hiermee beschikken we over een volledige operationalisatie van
het gewenst reproduktiepatroon: de kernvariabele van de aspiratie-module.

Vervolgens dienen we - binnen de realisatie-module - de invloed van
de 'opportunity' -structuur uit te drukken in de reeks van a priori kinder-
talverdelers en lokalisatieparameters. Veronderstelden we in eerste ins tan-
tie, bijvoorbeeld, dat 30% van de modernen kinderloos wenst te blijven,
de op scenario-wijze uitgewerkte 'opportunity'-structuur kan ons bewegen
dit percentage te verhogen of te verlagen, al naar gelang de ingevoerde
antecedentsvoorwaarden. Rest dan nog - op vergelijkbare wijze - een cor-
rectie die wordt ingegeven door de module 'ongewenste interventies'. De
uiteindelijke parameterwaarden kunnen tenslotte op simpele wijze worden
getransformeerd naar longitudinale reeksen van naar geslacht en rangnum-
mer gespecificeerde leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers.

In onderstaande Figuur 11.1 is bij wijze van voorbeeld weergegeven
hoe in bovengeschetste werkwijze de stap van gewenst naar verwacht
reproduktiepatroon operationeel kan worden uitgevoerd.
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Figuur 11.1 Operationalisatie van de reproduktiepatronen

Leefsti jl- Gewenst Verwacht
typen reproduktiepatroon reproduktiepatroon

kindertal lokalisatie- kindertal lokalisatie-
verdelers patroon verdelers patroon

o I 2 3+ Itlk dl2 d23 d34 o 1 2 3+ Itlk d12 d23 d34

Traditio-
nelen

Modernen

Hedonisten

Kritischen

Bij voortduring hebben we een pleidooi gevoerd voor het hanteren van
open modellen in de bevolkingsvooruitberekening: modellen waarin
systeem-inteme en -externe relaties worden geexpliciteerd. Expliciteren
- en dat is dan de schaduwzijde van de medaille - vereist zeer gespecifi-
ceerde modelparameters. Alvorens nu het ontwikkelde hypothetisch refe-
rentiekader praktisch kan worden toegepast, dient het - in een mogelijk
vervolg op deze studie - aan een experimentele toets te worden onder-
worpen.

am na te gaan hoe solide het ontworpen cognitief systeem is, zou (in
de vorm bijvoorbeeld van een aan de omstandigheden aangepast Delphi-
project) een aantal deskundigen op terreinen die in het hypothetisch ka-
der liggen besloten, moeten worden gevraagd een gegeven, concreet con-
text-scenario - als stelsel van antecedentsvoorwaarden - mentaal in te
voeren in het hypothetisch referentiekader, om hen vervolgens boven-
staand 'werkblad' (Figuur 11.1) te laten invullen. Een eerder experiment in
deze richting gaf - hoe beperkt de opzet ook was - stimulerende resulta-
ten te zien (Vossen, 1985a, 1985b).
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11.4 Siotbescbouwing bij Deel III

Zeer weI in het besef van het feit dat in dit afsluitende Deel III van
onze studie meer vragen zijn opgeroepen dan beantwoord, menen we toch
toe te zijn aan een afronding van onze beschouwingen over de langere
termijn vooruitberekening van de vruchtbaarheid. Deze afronding bestaat
dan uit twee afzonderlijke delen: terwille van het overzicht presenteren
we in paragraaf 11.4.1 een samenvatting van de hoofdstukken 7 tot en
met 11, terwijl we in de slotparagraaf 11.4.2 de resultaten aan een kriti-
sche reflectie zullen onderwerpen.

11.4.1 Dee) III samengeyat

Onder het motto "lange termijnverkenning: creatieve, expliciterende spe-
culatie" hebben we in Deel III van deze studie gezocht naar een cogni-
tieve basis voor de langere termijn vooruitberekening van de vruchtbaar-
heid. Deze cognitieve basis heeft vorm gekregen in - wat we genoemd
hebben - het hypothetisch referentiekader.

In hoofdstuk 7 is betoogd dat het zinvol zou zijn om de lange termijn
vooruitberekening in te kaderen in een hierarchisch gestructureerde sce-
nario-methode. Hiermee - zo hebben we aan de hand van de problematiek
van de sociale zekerheid globaal geadstrueerd - is de mogelijkheid gege-
yen de bevolkingsontwikkeling op consistente wijze te profileren. Op het
hoogste centrale niveau worden in deze optiek, verwachte of wenselijk
geachte dominante maatschappelijke trends, hooggeaggregeerd, tot projec-
tieve respectievelijke prospectieve moederscenario's uitgeschreven. Op een
lager niveau zouden groepen van deskundigen - met als invoer een uit het
moederscenario geselecteerd, sector-specifiek contextscenario - sectorsce-
nario's moeten uitwerken. De bevolking zou dan een dergelijke sector
vormen, en de vruchtbaarheid zou hierbinnen als sub-sector kunnen wor-
den onderscheiden.

In termen van het ideale nomologisch-deductief prognosemodel zou het
contextscenario (als samenhangend geheel van antecedentsvoorwaarden)
tesamen met het hypothetisch referentiekader (als substituut van 'de the-
orie') de explanans vormen, waaruit langs logische lijnen de toekomstige
vruchtbaarheid (het explanandum) zou kunnen worden afgeleid.

In hoofdstuk 8 werden eisen geformuleerd waaraan het te construeren
hypothetisch referentiekader idealiter zou moeten voldoen. De belangrijk-
ste eisen die in dit verband genoemd werden waren de navolgende.

Op de eerste plaats moest het streven naar het hanteren van open
modellen tot uitdrukking worden gebracht. Opstellers van vruchtbaarheids-
scenario's zouden hiermee gedwongen worden hun veronderstellingen om-
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trent systeem-interne en -externe interrelaties te expliciteren. Dit heeft
dan als belangrijkste voordelen dat toekomstverwachtingen discutabel ge-
maakt worden, dat de kans op inconsistentie tussen onderliggende veron-
derstellingen gereduceerd wordt, en dat via terugkoppeling de mogelijk-
heid bestaat theorievorming op een hoger plan te brengen.

Verder werd in het programma van eisen gewezen op de wenselijkheid
de bevolking - inzake het vruchtbaarheidsgedrag - te onderscheiden in
homogene sub-populaties. De achterliggende gedachte hierbij was, dat het
gegeven dat gangbare vruchtbaarheidstheorieen maar op beperkte verkla-
ringskracht kunnen bogen, mede zou kunnen worden veroorzaakt door het
niet in acht nemen van significante verschillen in vruchtbaarheidsgedrag.

Op basis van deze uitgangspunten werd de basisstructuur van het hy-
pothetisch referentiekader nader vorm gegeven. Er werd vertrokken vanuit
de gedachte dat op inhoudelijke gronden een onderscheid gemaakt dient te
worden tussen gewenst reproduktiegedrag, verwacht reproduktiegedrag en
feiteli jk reproduktiegedrag. Noties met betrekking tot het gewenst repro-
duktiegedrag zouden dan voornamelijk hun oorsprong vinden in exponen-
ten van socio-culturele ontwikkelingen.

Het onderdeel van het referentiekader waarin deze gedachte werd uit-
gewerkt hebben we aangeduid met de term aspiratie-module. Nadere con-
cretisering en wijziging in deze predispositie betreffende het ouderschap,
zou worden ingegeven door exponenten van economische, technologische
en politieke ontwikkelingen. Onder invloed van een dergelijk complex
wordt het a priori gewenst reproduktiepatroon gemodificeerd in een a
posteriori verwacht reproduktiepatroon. De discrepantie tussen verwacht
eli feitelijk reproduktiepatroon wordt dan nog veroorzaakt door een ver-
zameling van factoren die we aangeduid hebben als 'ongewenste interven-
ties'. Deze liggen in de sfeer van de ontbinding van een primaire relatie,
steriliteit en het plaatsvinden van ongewenste geboorten. Het proces dat
leidt van gewenst naar feitelijk vruchtbaarheidsgedrag wordt binnen het
referentiekader uitgewerkt in de zogeheten realisatie-module.

In hoofdstuk 9 is vervolgens de aspiratie-module - die als eindprodukt een
gewenst reproduktiepatroon moet opleveren - verder uitgewerkt. Het ge-
wenst vruchtbaarheidspatroon werd voorgesteld als een afgeleide van een
nagestreefde leefstijl: een geprioriteerde, coherente verzameling van atti-
tudes met betrekking tot een viertalleefsferen (ouderschap, primaire rela-
ties, occupatie van de vrouw en consumptiegedrag). De nagestreefde leef-
stijl werd in samenhang beschouwd met een complex van waarden waartoe
mensen of groepen zich belijden. Waarden zijn in de tijd gezien aan
veranderingen onderhevig. Generaties spelen hierbij een belangrijke rol.
De verandering in waarden is in verband gebracht met de heersende cul-
turele superstructuur: een constellatie van sociale, socio-culturele en so-
cio-economische trends.
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Daar niet iedereen zich tot hetzelfde complex van waarden bekent,
zullen er rich binnen een bevolking clusters van individuen manifesteren
met specifieke waardenorientaties, die weer tot uitdrukking komen in een
daarvan af te leiden nagestreefde leefstijl. Aangezien de attitude ten aan-
zien van het ouderschap een onderdeel vormt van deze leefstijl, zal er
zich binnen een bevolking een profilering voordoen van homogene sub-
populaties met een eigen gewenst reproduktiepatroon.

Het streven om deze onderlinge verschillen nader te expliciteren - ten
einde op basis hiervan meer concreet gestalte te geven aan de homogene
sub-populaties - vroeg om een typologie van leefstijlen. Deze werd traps-
gewijze ontwikkeld.

In de eerste trap werden waardencomplexen van elkaar onderscheiden
op basis van een eenvoudige c1assificatie langs de 'culture Ie' dimensies
modernisering en materialisering. Dit resulteerde in een vijftal 'grondhou-
ding leefstijl'-typen; later tot een viertal teruggebracht (traditionelen,
modernen, hedonisten en kritischen). Een poging om deze hypothetische
constructies empirisch te valideren op basis van bestaand onderzoeksmate-
riaal, kon om practische redenen niet meer dan oppervlakkig uitgevoerd
worden. Er bleken echter geen termen aanwezig om onze rudimentaire
typologie te verwerpen. Het gemis aan voldoende valideringsmogelijkheden
heeft er uiteraard ook toe geleid dat afgezien moest worden van een po-
ging tot een raming van de actuele verdeling van generaties naar leef-
stijl-typen,

In de tweede trap van de constructie van de typologie werden de
'grondhouding leefstijl'-typen op het attitude niveau naar de vier onder-
scheiden leefsferen - wederom op hypothetische basis - nader geprofi-
leerd. Belangrijke afgeleiden hiervan waren een 'principiele' houding ten
opzichte van het al of niet wensen van kinderen (kinderen jaj kinderen
nee) en de mate van rekbaarheid van deze a priori predispositie.

In hoofdstuk 10 is de realisalie-module uitgewerkt. Hierin wordt beschre-
yen hoe de onderscheiden leefstijl-typen zich in de realisering en concre-
tisering van hun gewenst reproduktiepatroon laten beinvloeden door een
stelsel van externe condities: de 'opportunity' -structuur genaamd.

Bij de profilering van de leefstijl-typen in hoofdstuk 9, werd reeds
gepostuleerd dat zij - gezien hun specifieke nagestreefde leefstijl - ieder
op onderscheiden wijze op de 'opportunity' -structuur zouden reageren.
Van doorslaggevende betekenis hierbij waren het aan het ouderschap toe-
gekende belang en het hiermee te verbinden meer of minder definitieve
karakter van het gewenst reproduktiepatroon. Leefstijl-typen waarbinnen
het ouderschap een onaantastbare, centrale positie inneemt zouden niet
meer dan marginaal reageren (voornamelijk in hun timing) op externe
condities. Leefstijl-typen echter waarbinnen het ouderschap als ten hoog-
ste gelijkwaardig wordt beschouwd aan de occupatie van de vrouw of aan
een bepaald consumptiepatroon, zullen zich - in tegenstelling hiermee-
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veelal meer laten leiden door de opportuniteit van dezelfde externe con-
dities.

De 'opportunity' -structuur - het intermediaire complex tussen gewenst
en verwacht reproduktiepatroon - is gestruetureerd rond een tweetal cen-
trale instituties: de arbeidsmarkt en het overheidsbeleid. Aan de literatuur
ontleenden we enkele hypothesen waarin, in algemene termen, het verband
tussen deze instituties en modifieaties in het gewenst vruchtbaarheidspa-
troon werden gestipuleerd.

Vervolgens werden in hoofdstuk II deze algemene anticipatie-patronen -
op grond van aan hen toegesehreven eigenschappen - op meer specifiek
niveau doorvertaald naar de versehillende leefstijl-typen.

Om het abstractieniveau waarop de werking van het hypothetiseh refe-
rentiekader werd besehreven enigszins te verlagen, werd haar funetioneren
tenslotte geillustreerd door een viertal gefingeerde, zeer gestileerde eon-
textseenario's als antecedentswaarden in te voeren en tentatief te be-
sehrijven hoe de vier leefstijl-typen zouden reageren op (sterk) uiteenlo-
pende externe condities.

11.4.2 Evaluatie. Doelstelling versus resultaten; en hoe verder te gaan

De primaire doelstelling van Deel III van deze studie hebben we omschre-
yen als het zoeken naar een cognitieve basis voor de tangere termijn
vooruitberekening lIan de vruchtbaarheid .

. In beginsel ziet men zich hierbij voor de keuze geplaatst tussen een-
wat wij willen noemen - pragmatische benadering en een idealistische
benadering van de vraagstelling. Onder een pragmatische benadering ver-
staan we dan dat wordt vertrokken vanuit de status QUO waarin het be-
treffende kennisgebied zieh bevindt. In het onderhavige geval zou dit
betekenen dat we ons zouden moeten 'behelpen' met een smalle, eenzij-
dige en gefragmenteerde cognitieve basis. Vanuit een meer academisch-
reflexieve attitude - die in wezen niet hoger geacht hoeft te worden dan
een pragmatische attitude - hebben we gekozen voor de idealistische
benadering. Met name riehtte onze belangstelling zich op de vraag aan
welke condities zou moe ten worden voldaan om vanuit de huidige status
van - om met Becker te spreken - speeulatie, of in het gunstigste geval
van verkenning, op te schuiven in de riehting van het ideaal van de
prognose. Laat eehter duidelijk zijn dat wij hieraan nooit de pretentie
verbonden hebben om in onze studie daadwerkelijk aan deze condities
tegemoet te komen of, met andere woorden, om de verlossende 'grand
theory' van de vruehtbaarheid op te stellen. Dit zou onder andere - om
Boudon's terminologie te bezigen - van een sterk nomologisch vooroordeel
getuigen.
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In eerste instantie hebben we willen vaststellen voor welke cognitieve
feilen er uitzicht kan bestaan om op termijn dichter bij een oplossing te
geraken en welke manco's als meer fundamenteel of wezenlijk onoplosbaar
moeten worden beschouwd. Dit vraagt om een referentiekader dat in cog-
nitieve zin als het ideale kan worden beschouwd. Welnu, een dergelijk
kader hebben we hier trachten te concipieren, En nogmaals voornamelijk
met de intentie om meer aanschouwelijk te maken waarom het predictieve
vermogen van de geboortenvooruitberekening op de langere termijn zo be-
scheiden is, en in welke richting zinvol naar een remedie kan worden
gezocht.

De meer abstracte, 'ideale' constructie is stelselmatig uitgebouwd tot
wat we genoemd hebben een hypothetisch referentiekader. De cognitieve
bouwstenen die hiervoor zijn aangewend varieren sterk naar hun weten-
schappelijke status: naast empirisch gefundeerde, in meer of mindere mate
gevalideerde kennis-elementen moesten, bij gebrek aan beter, speculatief'-
hypothetische verbindingen tussen de stucturele kernen van het kader
worden ingelast.

Wij hebben dus voor een dergelijke ideale, integrale constructie geko-
zen, en hiermee de speculatieve elementen voor lief genomen, om de witte
en grijze vlekken in ons kennisgebied van de vruchtbaarheid in kaart te
kunnen brengen. In beginsel kan een dergelijk referentiekader hiermee
een programmeringsfunctie vervullen.

Daarnaast kan het hypothetisch kader - door zijn extensieve opzet-
op bescheiden schaal als 'unifying struture' dienen: als omspannend kader
waarbinnen de vruchtbaarheidsliteratuur met enige systematiek kan worden
geordend. We hebben in dit opzicht gezien dat de Easterlin-hypothese en
de theorieen van de 'new home economics'-school niet elkaars contrahen-
ten hoeven te zijn, maar dat beide - en in vreedzame coexistentie - een
plaats kunnen vinden in het kader, dat in dit opzicht in zekere zin als
codificerend kan worden beschouwd.

De potentiele beleidsrelevantie schuilt in de uiteenlegging van de
vruchtbaarheid in een nagestreefd, verwacht en feitelijk reproduktie-
patroon. Uit onderzoek blijkt dat de discrepanties vaak aanzienlijk zijn,
terwijl de overheid zich duidelijk heeft uitgesproken voor een beleid dat
mensen zoveel a1s mogelijk in staat moet stellen het aantal kinderen te
krijgen dat zij wensen. In het licht van deze problematiek kan de diffe-
rentiatie naar leefstijl-type een nuttige rol spelen. Uit de beschrijving
van de verschi1lende leefstijlen is naar voren gekomen dat plausibel ge-
acht kan worden dat bepaalde typen wei, en andere niet, in hun repro-
duktiegedrag te beinvloeden zijn door zekere overheidsmaatregelen (bij-
dragen in de opvoedingskosten van kinderen, faciliteiten om moederschap
en beroepscarriere te combineren). Een nader en preciezer inzicht in deze
relaties kan tot een grotere efficiency en een hoger rendement van over-
heidsbeleid leiden.
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In welk opzicht is het referentiekader in dit stadium bruikbaar in de
huidige praktijk van de vooruitberekening? Duidelijk zal zijn dat het in
integrale zin een te voorlopig en te idealistisch karakter heeft om een
uitgewogen operatione Ie uitdrukking te kunnen vinden. Desalniettemin kan
het een zekere check-list [unctie vervullen bij het formuleren van de
assumpties die in het geboortenvooruitberekeningsmodel moeten worden
ingevoerd. Ook kan, ten behoeve van de vooruitberekeningspraktijk, het
kader gemodificeerd worden zonder in zijn wezen te worden aangetast.
Wij denken hier aan het uitschakelen van de aspiratie-module, waardoor
de centrale vooruitberekeningsgrootheid wordt verengd tot het verwacht
reproduktiegedrag. Veronderstellingen over effecten van de culturele su-
perstructuur zullen dan echter slechts een impliciet karakter dragen, en
daardoor nauwelijks meer discutabel zijn. In dezelfde zin kan de dimensie
'Ieefstijl' uit het kader worden geelimineerd waardoor het in aanzienlijke
mate vereenvoudigd wordt. Daar staat uiteraard tegenover dat het hiermee
sterk aan informatiegehalte inboet.

Tot slot van dit meer algemene deel van onze evaluerende nabeschou-
wing wijzen we nog op een mogelijke heuristische [unctie. Zonder al te
stoute verwachtingen te wekken zijn we van mening dat ook in dit op-
zicht het hypo the tisch referentiekader enige betekenis zou kunnen hebben.
Zo heeft het ons geinspireerd tot de vraag op welke wijze de condities
van de 'opportunity'-structuur medebepalend geacht kunnen worden voor
wijzigingen in de aspiratie-rnodule, en tot de vraag of de pijlen in het
circuit van waarden -> attituden -> intentioneel gedrag -> gedrag, om-
keerbaar zijn,

Na deze meer algemene evaluerende beschouwingen waarbij de resultaten
van onze studie zijn teruggekoppeld naar de oorspronkelijke onderzoeks-
doelstelling, plaatsen we op meer specifiek niveau nog enige kanttekenin-
gen bij de volgende twee punten:

a) de postulaten waarop de basisstructuur van het hypothetisch refe-
rentiekader berust

b) de mogelijkheden - in beginsel aanwezig - om tot een nadere empi-
rische [undering van het kader te geraken.

ad a) Ais structurerend beginsel kozen wij voor het paradigma: waarden
-> attituden -> gedragsintenties -> gedrag. Dit paradigma berust in wezen
op het postulaat dat waarden een gedragsvoorspellende capaciteit bezitten.
In deze sequentie zou stapsgewijze, via attituden en intenties, een nadere
concretisering van waarden plaatsvinden.

Dit postulaat is steeds - met name binnen de sociale psychologie-
onderwerp van discussie geweest. Daarbij stond dan niet zozeer de meer
essentiele vraag centraal of waarden wei van invloed zijn op gedrag, maar
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eerder of de relatie - zoals Rokeach wit doen geloven - van directe aard,
danwel - conform de opvatting van Fishbein - van meer indirecte aard is
(Huismans, 1987). Hoe het ook zij: het is naar ons idee onomwonden
staande te houden dat gedrag niet los te zien is van waarden, dat waar-
den een zekere concretisering vinden in attituden, dat deze tot intentio-
neel gedrag leiden, dat - tenslotte - niet altijd gerealiseerd zal worden.
Slechts in deze enge functie - puur als structurerend en codificerend
beginsel - hebben we dit stramien als vertrekpunt van het hypo the tisch
referentiekader gekozen. Hiermee hebben we geen uitgesproken positie
gekozen in het voortdurende dispuut rond de meer intrinsieke aspecten
van dit paradigma.

Een ander postulaat dat een niet onbelangrijke rol speelt in de geko-
zen basisstructuur van het kader, is het postulaat van het voluntarisme,
dat een centrale positie inneemt in de moderne besluitvormingstheorie. Uit
vrije wilsbeschikking en op basis van rationele overwegingen zouden men-
sen tot hun gedragskeuzen komen. Welnu, ook op dit punt vinden we in
de literatuur afwijkende opvattingen. Wij hebben in deze gemeend om ons
noch als uitgesproken instemmend, noch als uitgesproken afwijzend te
moeten opstellen. We hebben eerder getracht tot een zekere nuancering te
geraken door voluntarisme en rationaliteit in verschillende mate aan de
onderscheiden leefstijl-typen 'toe te dichten'. Zo spelen zij in onze hypo-
thetische constructie bij 'traditionelen' een Minder gedragsbepalende rol
dan bij de meer geseculariseerde 'modernen', 'hedonisten' en 'kritischen'.

ad b) Welke elementen in het hypothetisch referentiekader dienen nader
empirisch gefundeerd te worden, en welke mogelijkheden daartoe zijn in
beginsel aanwezig?

Het zal duidelijk zijn geworden dat de empirische basis van de aspira-
tie-module Minder solide is dan de empirische basis van de realisatie-
module. Dit be rust niet zozeer op een ongelijk verdeelde belangstelling
van de maatschappijwetenschappen, maar eerder op methodische problemen
rond conceptualisering en analysering van waardenorientaties. Waarden
zijn nu eenmaal moeilijker onderzoekbaar dan feitelijke gedragingen.

Bepalen wij ons eerst tot de aspiratie-module. Hierbinnen onderscheid-
den we twee trajecten: het traject 'trends uit de culturele superstructuur'
-> 'waarden' en vervolgens het traject 'waarden' -> 'nagestreefde leefstij-
len'.

In het eerste traject hebben we onze gedachten - welicht wat eenzij-
dig - in hoofdzaak laten bepalen door cultuur-sociologische beschouwingen
(moderniseringstheorieen in de traditie van Adriaansens en Zijderveld), die
meer uitblinken door verbeeldingskracht dan door empirische verificatie.
Het is in dit opzicht zeker aanbeve1enswaard ook inspiratie te zoeken in
recente studies, als die van Jansweijer (1987). Een probleem van een
andere orde - omdat het buiten het bestek van het referentiekader zelf
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valt - maar dat niettemin van vitaal belang is voor het operationaliseren
van de aspiratie-module, schuilt in de voorspelbaarheid van waarden. Met
name op dit punt zal in expliciete zin gespeculeerd moeten worden, meer
dan kan worden teruggegrepen op een solide empirische basis. In wezen
hebben wij deze problematiek buiten ons referentiekader 'gedefinieerd': we
zijn vertrokken vanuit de vooronderstelling dat deze informatie ontleend
zou moeten worden aan een extern moeder-scenario. Dit blijft echter een
kwetsbare schake I in ons 'idealistisch' conceptuele model.

In het tweede traject, dat ons voert van 'waarden' naar 'Ieefstijl-ty-
pen', zagen we ons voor het probleem gesteld empirisch materiaal, dat-
vanuit een geheel eigen optiek - was verzameld in een tweetal waarden-
onderzoeken, te modelleren naar ons referentiekader. Hoewel in beginsel
de mogelijkheid bestaat alsnog vanuit deze bron tot een empirisch ge-
staafde leefstijl-constructie te komen, willen we niet voorbij gaan aan
mogelijkheden tot een meer directe benadering. Op de eerste plaats wij-
zen we in dit verband op het feit dat momenteel bij het Sociaal en Cul-
tureel Planbureau wordt overwogen een breed opgezet leefstijlonderzoek
te entameren. Vooronderzoek is reeds verricht (Ganzeboom, zonder da-
tum). WeI zouden hierbij, meer dan nu in het vooronderzoek het geval
geweest is, de demografische variabelen van meer prof'iel moeten worden
voorzien en zou zo mogelijk de dimensie 'nagestreefde leefstijl' moeten
kunnen worden onderscheiden van de te verwachten of 'geplande leefstijl'.
In hetzelfde perspectief kan ook gewezen worden op de mogelijkheden die
schuilen in het periodieke Onderzoek Gezinsvorming van het CBS (zie
onder andere CBS, 1985a en 1985b). Dit onderzoek biedt de meest directe
aansluitingsmogelijkheden met ons referentiekader omdat het - maar dan
nog zonder het 'bindende' concept leefstijl als integrerend kader - demo-
grafische variabelen associeert met haar determinanten. Evenals dat voor
het voorgenomen SCP-onderzoek geldt, zou het ook hier wenselijk zijn na
te gaan hoe het gewenste reproduktiepatroon kan worden onderscheiden
van het verwachte reproduktiepatroon. Nogmaals wijzen we, ter onderstre-
ping van het nut van een dergelijke uiteenlegging van feitelijk gedrag in
gewenst en verwacht gedrag, op de theoretische functie alsook op de
maatschappelijke relevantie (het verminderen van 'onder"- en 'overt-repro-
duktie).

We merkten al op dat de realisatie-rnodule op een steviger empirisch
fundament rust dan de aspiratie-module. We doelen hier dan met name op
de van vitaal belang geachte sub-module 'arbeidsmarkt'. Hier is het vooral
de micro-economische school van de vruchtbaarheid die op, tot de ver-
beelding sprekende, resultaten kan bogen. Hiermee zij niet gezegd dat in
dit dome in de demografische realiteit volledig transparant is, maar eerder
dat deze discipline het sterkst verwetenschappelijkt is.
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De realisatie-module kent echter ook een Minder sterke empirische
poot de invloed van de overheid op het reproduktiegedrag. Dat de over-
heid zowel in latente als manifeste zin het vruchtbaarheidsverloop kan
beinvloeden is zondermeer aannemelijk gemaakt. In welke mate dit moge-
lijk en noodzakelijk is, welke doelgroepen in dit verband van elkaar on-
derscheiden moeten worden en welke instrumenten het meest effectief
zullen zijn is een vraagstuk dat duidelijk nog nadere bestudering behoeft.

Wij sluiten af met de opmerking dat een onderzoeksvoorstel in voorberei-
ding is waarin centraal staat het streven naar het ontwerpen van empi-
risch gefundeerde demografische leefstijl-typen, in de geest van de in
deze studie gesuggereerde hypothetische constructies. Hierbij zal getracht
worden het door ons steeds bepleite onderscheid tussen a priori gewenst
en a posteriori gepland reproduktiepatroon concreet gestalte te geven.
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NOTEN

1. Nelissen heeft tevoren kennis genomen van deze tekst en zijn in-
stemming hiermee betuigd.

2. Zie in dit verband de volgende studies: Staatscommissie Bevolkings-
vraagstuk, 1977; Van der Wijst en Van Nimwegen, 1984; peoo, 1984.

3. Zie onder andere Willekens, 1985; Ryder, 1984; Lee, zonder datum.
4. Zie voor een nadere omschrijving van beide begrippen Ter Heide,

1984.
5. Het hier weergegeven schema betreft een door Van Leusden be-

werkte versie van Kingsley Davis' oorspronkelijke cirkelschema
(Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk, 1975).

6. Volledigheidshalve zouden we in dit overzicht de inbreng van een
aantal andere sub-disciplines moeten onderscheiden (de mathemati-
sche of formele demografie, de psychologische demografie etcetera).
Terwille van zowel het overzicht alsook gezien de Minder substan-
tiele betekenis van deze deelwetenschappen binnen het gehele demo-
grafische activiteitenschema, zullen wij hun rol en betekenis niet
nader expliciteren.

7. In paragraaf 2.5 van hoofdstuk 2 gaan we meer uitgebreid op deze
materie in.

8. Illustratief voor dit laatste is de definitie van Isserman: "...the pro-
jection is merely a hypothetical, technical exercise and not a predic-
tion of what will occur in the future". (Isserman, 1984, pag. 208).

9. De term prognose is ontstaan als samenvoeging van het voorvoegsel
'pro' en de Griekse werkwoordvorm 'gnosis': letterlijk betekent pro-
gnose dan ook 'vooruit kennen' of 'vooruit weten' (Ter Heide, 1973).

10. Zie voor een discussie hieromtrent Frinking, 1973 en Wunsch, 1969.
11. De laatste variabele 'lidmaatschap van een huishouden', is in feite

een toevoeging aan de oorspronkelijke reeks leeftijd, geslacht en
burgerlijke staat die min of meer noodzakelijk geworden is sinds de
burgerlijke staat haar discriminerende werking ten aanzien van
vruchtbaarheid en relatievorming moet prijsgeven.

12. De ontwikkelingen op dit terrein worden uitvoerig geschetst in een
publicatie die onder redactie van Ter Heide en Willekens is versche-
nen onder de titel "Demographic Research and Spatial Policy: the
Dutch Experience" (Ter Heide and Willekens, 1984).

13. Bij een hogere graad van desaggregatie wordt het stelsel van in- en
uittredeprocessen uitgebreid met huwelijkssluiting en huwelijksont-
binding, casu quo huishoudensformatie en huishoudensontbinding.
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14. Daar in het vervolg van deze studie herhaaldelijk gerefereerd zal
worden aan het cohorte-componentenmodel lijkt een beknopte toe-
lichting op zijn plaats.
Het model resulteert uit een combinatie van 2 hoofdeigenschappen.
De vooruitberekeningseenheid is niet het bevolkingstotaal (P) maar
de cohorte (P[x]). Het bevolkingstotaal op tijdstip t wordt achteraf
geassembleerd uit de aanwezigen van deze cohorten (P[t] = I:p[x,tD.
Daarnaast is het een 'componentenmodel' vanwege het feit dat de
centrale dynamische variabele 'bevolkingsgroei' wordt uiteengelegd in
de componenten geboorte, sterfte en migratie. In symbolen luidt de
balansvergelijking:

p[t+n] - P[t] = G[t,t+n] - D[t,t+n] + I[t,t+n] - E[t,t+n]

Samenvoeging van deze eigenschappen leidt dus tot een specificatie
van de bevolking naar cohorten of leeftijdsgroepen, wier omvang en
samenstelling in de tijd muteert als gevolg van geexpliciteerde toe-
en uittredingen. Onze nationale bevolkingsvooruitberekening van het
CBS is gebaseerd op het cohorte-componentenmodel (CBS, 1984a).
Voor een nadere elaboratie van het model zie onder andere Shryock
et al. (1976), Press at (1961) en Willekens (1985).

15. In Nederland hebben Cruijsen en Van Hoorn gevoeligheidsanalyse
toegepast op de CBS-vooruitberekening 'Prognose 1980' (CBS, 1983b).

16. In de literatuur komen we ze tegen als verbeeldingskracht, anticipa-
tievermogen, visie, ideaalbeelden, wishful thinking, judgements, edu-
cated guesses etcetera.

17. Zie onder III. in deze paragraaf waar gesproken werd over betrouw-
baarheidsintervallen.

18. Een hieraan verwant, wat meer uitgebreid schema, treffen we aan bij
Keilman en Cruijsen (1984).

19. Een uitgebreid bibliografisch overzicht zullen we hier niet opnemen.
De geinteresseerde lezer verwijzen wij hiervoor naar, met name
Smulders en Verhoef (1973) en CBS (1982a).

20. Dit is een van de weinige gelegenheden dat het CBS een projectie in
plaats van een prognose presenteert (CBS, 1979a).

21. In hoofdstuk 6 gaan we meer uigebreid in op methodische en inhou-
delijke kwesties rond de evaluatie van de bevolkingsvooruitbereke-
ning.

22. Zie hiervoor onder andere Kuijsten, 1984.
23. Voor nadere bespiegelingen hieromtrent verwijzen we naar Ascher

(1978) en Keyfitz (1984).
24. Zie hiervoor Opp, 1970.
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25. Ten onzent wordt vaak gerefereerd aan het verklaringsmodel van
Kooy, die de ontwikkelingsgang van het bevolkingssysteem - welis-
waar verengd tot het gezin, maar hiermee niet minder relevant voor
het bevolkingssysteem als zodanig - stoelt op een viertal basisfacto-
ren, te weten: natuurbeheersing door wetenschap en techniek, secu-
larisatie, maatschappelijke differentiatie en integratie op hoger ni-
veau en individuatie (Kooy, 1985). Voor ons meer specifieke doel
echter geven we de voorkeur aan een gecompileerde visie, samenge-
steld uit elementen van verschillende zienswijzen.

26. In Deel III komen wij uitvoerig terug op deze economische theorieen
27. Tekenen we hierbij aan dat conjunctuurgevoeligheid een fenomeen is

dat ook in de pre-rnoderne tijd van - wellicht nog groter - gewicht
is geweest, doch dat de determinanten van geheel andere aard waren
(natuurverschijnselen, epidemieen, marktprijzen).

28. Wij denken in dit verband aan het feit dat 'buitenechtelijke vrucht-
baarheid' als gevolg vooral van het ongehuwd samenwonen nog
slechts in beperkte mate ongeplande geboorten betreft (de oorspron-
kelijke connotatie van buitenechtelijke geboorten); wij denken aan
de, om de zelfde reden, steeds meer afkalvende betekenis van de
varia bele 'burgerlijke staat' als indicatie van samenlevingsvorm,
etcetera.

29. Zie ook paragraaf 1.7 van het vorige hoofdstuk.
30. Kingsley Davis spreekt in dit verband van "The blind character of

contempary social change" veroorzaakt door voortgaande individuali-
sering. Hij stelt verder in dit verband het volgende: "Given the
character of human societies as collections of individuals, the un-
planned and unforeseen character of social change seems inevitable.
There is no group mind or authority, but only the mind and autho-
rity of particular individuals; these are necessarily limited in know-
ledge and power, and they have short lives and individual interests."
(Kingsley Davis, 1979, pag. 48).

31. In Deel II van deze studie lichten wij dit standpunt uitvoerig toe.
32. In dit verband dienen we zeker ook te wijzen op de belangrijke bij-

dragen van de beschrijvende demografie aan de evolutie van de
prognostiek. De ontwikkeling van translatiemodellen, het
A(ge)-P(eriod)-C(ohort) model, de multi-dimensionele modellen, de
toepassing van ARIMA-modellen, de steeds verder reikende desag-
gregatie in basisreeksen, intelligente oplossingen voor het bi-sex
probleem in de nuptialiteit, enzovoort, hebben als hulpmiddelen in de
prognostiek hun waarde onmiskenbaar bewezen.

33. In Deel II, en meer in het bijzonder in hoofdstuk 4 van deze studie,
brengen we een nadere nuancering aan in dit onderscheid.

34. Een exponent van deze benadering hier te lande is de Tweede Nota
Ruimtelijke Ordening die in 1966 werd gepubliceerd.
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35. Zie hiervoor ook paragraaf 1.6.2 van hoofdstuk I.
36. Dit planningstype is in Nederland toegepast in de Derde Nota Ruim-

telijke Ordening.
37. Zie voor een meer uitgebreide uiteenzetting, paragraaf 1.5 van

hoofdstuk 5.
38. Zie - als voorbeelden van dit type projecties - Goudriaan et. aI.,

1984 en Nelissen en Vossen, 1984a.
39. Zie, als voorbeeld, Vossen en Janssen, 1987.
40. Later, met name in hoofdstuk 3, komen we uitvoeriger op deze sug-

gestie terug.
41. Hoewel er een werkverband bestaat waarin vertegenwoordigers van

onder andere de nation ale planbureaus tesamen met demografen van
het CBS zich buigen over vooruitberekeningsvraagstukken, is hiermee
slechts bij benadering een conditie vervult die Naylor verbindt aan
het praktiseren van strategische planning, namelijk de actieve parti-
cipatie van planners in het formuleren van assumpties die de grond-
slag van de vooruitberekening vormen (Naylor, 1983).

42. Weber's ideaal-typen zouden als zodanig kunnen worden aangemerkt.
43. Denken we als voorbeeld aan de typologie der Nederlandse gemeen-

ten van het CBS.
44. Hiermee beogen we een compromis te sluiten tussen 'parsimony'

(Tyriakian, zonder datum) en differentiatie.
45. Zie in dit verband ook paragraaf 2.3 van hoofdstuk 2.
46. Eerder, in paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2, zijn wij die per op deze

kwestie ingegaan.
47. Wij denken dan speciaal aan de oorspronkelijke ARIMA-modellen van

Box-Jenkins en de recente A(ge)-P(eriod)-C(ohort)-modellen.
48. Verder merken we nog op dat we de samenvoeging van 'scenario' en

'model' in een term Minder gelukkig achten. Terwille van de begrips-
uniformiteit echter, handhaven we deze combinatie.

49. In hoofdstuk 7 gaan wij dieper in op de scenario-benadering.
50. Zie verder paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2.
51. In paragraaf 2.4 van hoofdstuk 2 hebben we onze ideeen hieromtrent

nader uiteengezet.
52. Wij achten het hier niet opportuun ons in de discussie rond voor-

spelbaarheid en maakbaarheid, die lange tijd de gemoederen van toe-
komstonderzoekers en beleidsmakers heeft beziggehouden, te mengen.
Zie hiervoor onder andere Van Steenbergen, 1983.

53. Zie in dit verband ook paragraaf 1.5 van hoofdstuk 1.
54. In Deel II alsook in Deel III komen we meer uitvoerig op deze

kwestie terug.
55. Voor eerdere beschouwingen over de vooruitberekeningstermijn, zie

paragraaf 2.3 van hoofdstuk 2.
56. Zie paragraaf 2.5 van hoofdstuk 2.
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57. Zie verder ook paragraaf 2.5 van hoofdstuk 2.
58. Zie paragraaf 2.5 van hoofdstuk 2.
59. In de navolgende slotbeschouwing komen de meest significante typen

nogmaals kort aan de orde.
60. Zie Nelissen en Vossen, 1982; Nelissen en Vossen, 1983a, 1983b, en

1983c; Nelissen en Vossen, 1984b; Nelissen en Vossen, 1985; Nelissen
and Vossen, 1986 en Nelissen and Vossen, 1987).

61. Zie hiervoor ook paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2.
62. Zo bleek uit een onderzoek van Pullum naar de vruchtbaarheid van

blanke vrouwen in de Verenigde Staten gedurende de periode 1917-
1973, dat periode-analyse betere resultaten gaf dan cohorte-analyse
(Pullum, 1980). Isaac, Cutright, Jackson en Kelly (1979) concludeer-
den dat de verklarende waarde van het door hen gehanteerde leef-
tijd-periode model nauwelijks toenam bij opname van cohorte-effec-
ten. Uit het onderzoek van Lee naar homeostatische vruchtbaarheids-
controle-modellen lijkt de conclusie gewettigd, dat controlemecha-
nismen primair via periode-effecten werken (Lee, 1974).

63. Zie in dit verb and ook paragraaf 1.5 van hoofdstuk 1 van deze stu-
die.

64. Wij volgen hierin een aanbeveling die onlangs in U.N.-verband door
een groep experts als volgt werd verwoord: "In other words, a series
of independently computed curves must be replaced by a multiplicity
of scenarios deduced from a web of interrelationships. All movement
in the system is provided by the operation of the interconnexions.
Like all living systems, the projection must be an "open" system de-
pendent on a great many others" (United Nations, 1981).

65. Hierop werd ook reeds door andere auteurs gewezen (Lee, 1974;
Pullum, 1980; Isaac, Cutright, Jackson en Kelly, 1979).

66. Deze Figuur hebben we ontieend aan Janssen en Vossen, 1986.
67. Dit sluit aan bij de opvattingen van Tabah ten aanzien van

bevolkingsprojecties meer in het algemeen (Tabah, 1981).
68. Naast de t-waarde, het relatieve variantie aandeel en de multiple

correlatiecoeff'icient, is steeds een viertal aanvullende statistische
grootheden bepaald om de kwaliteit van de regressievergelijkingen te
beproeven, en wei: de determinant (als toets op aanwezigheid van
multicollineariteit), een autoccrrelatiecoeff'icient, de Durbin- Watson-
waarde (die eveneens toetst op het voorkomen van autocorrelatie) en
tens lotte de residuele standaardafwijking. Terwille van het overzicht
vermelden wij bij de presentatie van de regressievergelijkingen in
het volgende hoofdstuk slechts de t-waarde, het relatieve varian tie
aandeel en de multiple correlatiecoefflcient. In de oorspronkelijke
geschriften zijn de vier overige 'toetsings'grootheden wei opgenomen.

69. Zie de meer uitvoerige beschouwingen hieromtrent in hoofdstuk 2,
paragraaf 2.2.
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70. Wij willen bier met enige nadruk wijzen op het feit dat in de navol-
gende analyses niet de verificatie van de Easterlin-hypothese voorop
staat, doch de constructie van een eenvoudig vruchtbaarheidsmodel.

71. In Deel III van onze studie zullen we enkele malen refereren aan
meer gesophisticeerde versies van Easterlin's hypothese.

72. Voor Nederland heeft Serow de Easterlin-hypothese getoetst aan de
hand van de vruchtbaarheid naar huwelijksduur. De resultaten geven
steun aan de hypothese (Serow, 1980).

73. Daarnaast is ten gevolge van de weging met de lokalisatiecoeff'icien-
ten de invloed van de 35-49 jarige vrouwen in de omvang van de
Massa beperkt, In 1979 werd de massa voor slechts 6.4% bepaald door
de desbetreffende leeftijdsgroep.

74. Immers, een wijziging in de voorkeur voor at of niet een additioneel
kind bij 25-29 jarigen zal zeker op de korte termijn in het alge-
meen - numeriek gezien - grotere gevolgen hebben dan een overeen-
komstige wijziging bij 15-19 of 35-39 jarige vrouwen. Ook geldt dat
de relatieve economische status voor vrouwen van 25-29 jaar mede
bepaald wordt door het aantal 15-19 jarigen. Echter de invloed van
het laatste aantal zal voor deze groep zelf (de 15-19 jarigen) grotere
gevolgen hebben dan voor de oudste groep (de 25-29 jarigen).

75. Opname van het jaar 1969 heeft een ernstige verstoring van de
structuur van de vergelijking tot gevolg; om deze reden is voor dit
jaar een dummyvariabele ingelast.

76. Aan opname van de gemiddelde leeftijd van de vrouw bij een ge-
boorte is de voorkeur gegeven boven de duur van de geboorte-in-
tervallen, vanwege het feit dat in het geboorte-interval niet de
gemiddelde huwelijksleeftijd tot uiting komt. Deze is, daar de voort-
planting in Nederland voornamelijk binnen het huwelijk plaatsvindt,
echter wei van invloed op de leeftijd van de vrouw bij de geboorte
van haar kinderen.

77. Hierbij dient men voor ogen te houden dat ANUL uitsluitend betrek-
king heeft op de huwelijksvruchtbaarheid, terwijl de TFR slaat op
geboorten ongeacht de burgerlijke staat van de moeder.

78. Vanwege het transversale karakter van het hier gepresenteerde,
heeft de variabele DRIE betrekking op tweede en derde kinderen uit
verschillende gezinnen.

79. Voor de hierboven aangeduide 'grove' operationalisering van de
grootheid DRIE is noodgedwongen gekozen omdat de gezinsuitbrei-
dingskans voor gezinnen met twee kinderen (a2) (een maat die we op
analytische gronden zouden prefereren) eerst vanaf 1967 in bruikbare
vorm beschikbaar is, terwijl wij in ons model schattingen zullen
moeten uitvoeren voor de periode 1965-1979. De waarden voor ANUL
voor 1965 en eerder zijn ontleend aan Frinking (1966). Voor het jaar
1966 is ANUL op de aldaar beschreven wijze berekend.
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80. De invloed van het moderniseringsproces op de vruchtbaarheid wordt
meer uitgebreid behandeld in Deel III, hoofdstuk 8.

81. Zie OECD, 1961; OECD, 1968; Eurostat, 1977 en Eurostat, 1980.
82. Zie verder in dit verband ook Hopkins, Rodgers and Wery (l976) en

Oechsli and Kirk (l975).
83. In tegenstelling tot aIle overige variabelen wordt UN bij de schat-

tingen niet uitgedrukt in procentuele mutaties, doch in de absolute
mutatie.

84. In hoofdstuk 10 gaan we nader in op deze materie.
85. Onder een post-dictie projectie is een 'vooruit'berekening te ver-

staan waarvan de 'voorspel'periode reeds geschiedenis is, zodat - ter
evaluatie van de methode danwel de veronderstellingen - de 'progno-
se' vergeleken kan worden met de realisaties.

86. OpvaIlend is dat het jaar 1969 geen problemen oplevert bij de schat-
ting der coefficienten, In aIle vier vergelijkingen valt het residu
voor het jaar 1969 niet buiten het interval (-2s, 2s), waarbij s de
residuele standaardafwijking is. Bij andere analyses, zowel longitu-
dinaal als transversaal, heeft het jaar 1969 steeds voor verklarings-
problemen gezorgd. Blijkbaar spelen hier factoren een rol die middels
het open model weI expliciet naar voren komen. Welke factor hier-
voor verantwoordelijk is dient nader onderzocht te worden.

87. Mocht uit het bovenstaande de indruk ontstaan dat prognose produ-
cerende instanties geen enkele nazorg aan hun produkt besteden dan
dient dit te worden rechtgezet. Ten onzent bijvoorbeeld analyseert
de Hoofdafdeling Bevolkingsstatistiek van het CBS regelmatig de
afwijkingen tussen haar prognose en de realisatie (zie onder andere
CBS, 1983a; CBS, 1985d). De omvang en diepgang van deze evaluaties
zijn echter om praktische, alsook om technische redenen, beperkt,

88. Zo is op de nationale bevolkingsprognose van het CBS (Prognose
1980) gevoeligheidsanalyse gepleegd door Cruijsen en Van Hoorn
(CBS, 1983b).

89. Onderzoekers van het Planologisch Studiecentrum TNO hebben in op-
dracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer onder de projectnaam PRIMOS een prognose-, infor-
matie- en monitoringsysteem voor het volkshuisvestingsbeleid ontwik-
keld (Gordijn et aI., 1983). Hieraan voorafgaand hadden zij meer
fundamentele studies naar monitoring verricht.

90. Hiermee volgen we de ongeschreven regel dat voor de korte termijn
vooruitberekening de duur van de basisperiode gelijk dient te zijn
aan de duur van de prognoseperiode.

91. Zie verder in dit verband ook paragraaf 4.2.5 van hoofdstuk 4.
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92. Een mogelijke verklaring hiervoor schuilt in het feit dat de vergelij-
king voor ANUL geen varia be Ie bevat die betrekking heeft op de
frequentie van huwelijkssluiting in de voorafgaande jaren.
Waarschijnlijk is de variabele MTFR (de Massa behorende bij de
TFR), die dit indirect zou meten, een te grove maat hiervoor.

93. Om eerder in deze paragraaf aangegeven redenen geven we de uit-
komsten van de CBS-prognose pas vanaf 1981 weer.

94. Zie in dit verband ook de stimulerende pogingen van Ahlburg, 1981.
95. Zie bij wijze van voorbeeld studies die onder de noemer 'consequen-

ties van de verwachte bevolkingsvooruitberekening te rangschikken
zijn (Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk, 1977; Vossen en Janssen,
1986).

96. Zie ook onze eerdere beschouwing hieromtrent in hoofdstuk 2, para-
graaf 2.3.4.

97. Literatuur hieromtrent kan worden aangetroffen bij Becker et al.,
1981; Van Doorn en Van Vught, 1979; Van Doorn en Van Vught, 1981
Bijlage II.

98. We onderschrijven hiermee een opvatting van Van der Geest, die in
dit verband stelt: "Het zijn niet zozeer de voorspellingen die waar-
devol worden geacht, alswel de redeneringen die er aan ten grond-
slag liggen". (Van der Geest, 1986).

99. Andere auteurs die de ontwikkeling in het toekomstonderzoek in Ne-
derland beschrijven zijn: Becker, 1985; De Vries, 1985 en Queue,
1986.

100. Een nadere toelichting op de term 'moederscenario' geven we in een
der navolgende paragrafen.

101. Het vruchtbaarheids- of reproduktiepatroon omschrijven we als het
aantal kinderen dat een vrouw voortbrengt inclusief de 'timing' der
geboorte(n).

102. Zie voor een meer uitvoerige toelichting Deel I, paragraaf 2.1 van
hoofdstuk 1.

103. Zie hiervoor Deel I van deze studie alsmede Brass, 1974 en Wille-
kens, 1984.

104. Een driedeling waarin de ene sub-populatie een gewicht van 90%
representeert en de overige 2 tesamen 10% heeft weinig zeggings-
kracht, ondanks een misschien hoog discriminerend vermogen.

105. Hoewel we dit niet de meest adequate definitie van gedrag vinden,
hanteren we deze terwille van de consistentie.

106. Literatuur hieromtrent wordt onder andere besproken in Huismans,
1987.

107. In het volgende hoofdstuk zullen we het beg rip leefstijl verder uit-
werken.
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108. Zie in dit verband onder andere studies van Hawthorn (1970), Aries
(1980), Caldwell (1982), Lesthaeghe (1983), Van den Akker (1984),
Schmid (1984), Hoffmann-Nowotny (1987), en Van de Kaa (1987).

109. Lesthaeghe 1987, bereikte ons op het moment dat deze tekst nage-
noeg 'camera ready' was. Vanwege het uiterst relevante karakter van
deze studie, stellen wij er prijs op de geinteresseerde lezer op deze
indirecte wijze op Lesthaeghe's waardevolle publicatie te wijzen.

11O. Zie onder andere Westoff and Ryder (1977), Lutz (1985) en CBS
(1984).

Ill. In Lesthaeghe, 1987 wordt deze propositie nader uitgewerkt en van
overtuigende referenties voorzien. Zie ook noot 109.

112. Dit beeld ontIenen we aan Schuyt, 1983.
113. Zie paragraaf 1.1.4 van hoofdstuk 7.
114. Zie onder andere CBS, 1985a.
115. Zie het hypothetisch referentiekader in hoofdlijnen: hoofdstuk 8.
116. Tot dezelfde conclusie komt Van der Avort in Van der Avort, 1987.
117. Over de onderzoeksresultaten van 1979 is gerapporteerd door Felling,

Peters en Schreuder (1983). De off'iciele en integrale verslaglegging
van het in 1985 uitgevoerde onderzoek moet nog plaatsvinden.

118. Zie voor het betreffende onderzoeksverslag Felling, Peters en
Schreuder, 1987.

119. Zie voor het integrale 'Nederlandse' eindverslag Halman, Heunks, De
Moor en Zanders, 1987.

120. Momenteel wordt overwogen om omstreeks 1990 een herhaling van
het European Value Project te doen plaatsvinden. Hiermee zou in
principe een gelegenheid bestaan. de lancunes die wij hebben moeten
constateren op te vullen.

121. Hiermee volgen wij in deze de opvattingen Namboodiri (1972), Lei-
benstein (1974) en Ryder (1980).

122. Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.6 en hoofdstuk 7, paragraaf 7.5.
123. Zie in dit verband de interessante uiteenzetting van Becker, 1985.
124. Eerder wezen wij in dit verband reeds op CBS, 1985a.
125. Zie in verband hiermee Thornton and Freedman, 1983.
126. Leibenstein's concept van de 'social influence groups' toont een

grote verwantschap met ODS concept 'leefstijl'.
127. Deze hypothese heeft als cognitieve grondslag gediend van een 'ver-

klaringsmodel' dat ten behoeve van de korte termijn prognose, in
hoofdstuk 5, is uitgewerkt en beproefd.

128. In de aan de hypothesen voorafgaande symbolencombinatie staat H
voor hypothese en A voor arbeidsmarkt.

129. Een meer gedetailleerd overzicht van economische vruchtbaarheids-
theorieen vinden we bij Siegers, 1985 en 1987.
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130. De juistheid van deze veronderstelling wordt in demografische kring
overigens nog al eens in twijfel getrokken (Heeren, 1985 en 1987;
Frinking, in druk)

131. In de navolgende symbolencombinatie staat H weer voor hypothese
en staat 0 voor overheidsbeleid.

132. Zie voor een nadere uiteenzetting paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2 en
paragraaf 7.6 van hoofdstuk 7.
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SUMMARY

POPULA TION FORECASTING: IN SEARCH OF NEW ROUTES

In advancing his prognosis, the only certainty afforded the demographer
is the unquestionable fact that his prediction will not come true. There is
no more concise means of describing the "state of the art" in the central
theme of the work under examination, population forecasting.

Our investigation takes us away from the path of the theory-starved tem-
poral extrapolation, a path well-trodden if hardly the source of convinc-
ing results, which fundamentally depends on the premise that the future
is derived directly from the extension of the past and the present.

We opt for the tendentious viewpoint that population forecasting should,
regardless of aims or time horizon, be supported by an explicit (and so by
definition debatable) cognitive foundation; by insights into the underlying
societal processes and their socio-cultural, psychological and economic
nature. "Savoir pour prevoir" to quote August Comte.

However, the social sciences do not have the capacity to embody these
processes - principles as it were - in incontrovertible, universal theories.
At a lower level than causal theory there is, nevertheless, in our opinion,
a useful cognitive basis to be found for population forecasting. This
ground of knowledge will possess a different character when making pre-
dictions about the immediate future than in the exploration of the more
distant future.

In more concrete terms, our credo is that predictive force and utility in
population forecasting are well served by the adoption of a method in
which behavioural elements form the basis of a calculus, from which fu-
ture population developments can then be postulated.

Our studies do not produce marketable end products, but - hopefully util-
isable - half -finished products. This is the consequence of a conscious
choice. In principle, we might have decided to delineate and detail a sin-
gle forecasting type. However, a central tenet of our purpose was - apart
from adopting "explanatory models" as the basis for predictive calcula-
tions - to strive for differentiation; for the development of mutually dis-
tinct forecasting types, applicable in concert, each with a specific func-
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tion and form albeit based on identical premises. A consequence of this is
that the means of investigation available have been deployed across the
broad rather than in depth.

Part I is entitled "Towards a focussed differentiation"
The first chapter is indeed introductory in nature. Following a brief look
at the motivation, the aim of the investigation is formulated thus: "to
devise elements of a population forecasting system which is distinguished
from conventional systems in three respects; namely, the use of open or
explanatory models, methodically specific towards predictive periods and
directed towards answering certain policy questions". The remaining para-
graphs serve to further delineate the formulation of the problem and to
introduce non-demographers to the issues under investigation.

Chapter 2 translates the formulation of the problem into a research
strategy. Here we first take stock of the question of the cause of the
inadequate predictive force of population prognosis. This diagnosis leads
us on to seek a therapeutic method. We provide an account of our choice
of the period-specific, open prognosis model. Starting from the principle
that population forecasts have no intrinsic value, but must always - as a
data carrier - be seen as a function of a planning system, we consider
the recent evolution in planning practice and thence derive a number of
prerequisites for predictive calculations. More specifically, we argue for a
pursuit of "focussed differentiation".

The final chapter of Part I - chapter 3 - is directed towards assembling a
typology of population forecasting. This has its origin in the theoretical
starting points developed in the two previous chapters. The typology fi-
nally produces 16 types of forecasts. We regard a well-attuned combina-
tion of 3 types, then, as the substantiation of our vision regarding the
search for new routes in population forecasting. These 3 types are then
examined in more detail in Parts II and III and applied in a more or less
provisional manner.

Part II is entitled "Short term prognosis: from explanation to prediction"
Chapter 4 has as its title "First principles of a short term prognostic
model". Here the more general starting points developed in the first chap-
ter are adapted to the specific character of the short term prognosis. The
model which eventually results is founded on three propositions, struc-
tured in a manner analogous to the nomological-deductive method of ex-
planation. A first approach to formalising the model is also given.

In the following chapter - chapter 5 - two models are further detailed
and applied. Firstly an highly undifferentiated explanatory model, inspired
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by the Easterlin hypothesis, is tested. In view of the drawbacks encoun-
tered, a more sophisticated two-stage model is developed. In the first
stage, the prognosis magnitude (average number of children) is resolved
into three explanatory demographic variables, which in turn - in the se-
cond stage - are explained by socio-cultural and economic variables. Once
the resulting models have been tested by ex post dicto projections, prog-
noses are framed for the period 1980-1984. Note that the date is then
1982.

Three years after the investigation has been concluded, the prognoses
are retrospectively tested for their predictive force. Chapter 6 carries a
report of this ex post facto evaluation. Based on the results of this error
analysis, suggestions are made which could lead to improvements in the
proposed prognostic methodology.

Part III is entitled "Long term investigations: creative. explicit specula-
tion"
Here the general starting points of Part I are detailed in respect of long
term investigations. Whereas for a short term prognosis we recognize the
principle that a prognosis must be founded on a scientific explanation, for
long term investigations we are obliged to seek another less substantial,
cognitive basis. We believe, as the title indicates, that this may be found
in creative and explicit speculation. A method which seems particularly
fitted for this approach is the scenario method. In chapter 7 we argue in
favour of such an approach.

We term the cognitive basis for the fertility scenarios to be constructed
the "hypothetical frame of reference". In chapter 8 the base structure of
this framework is detailed. We arrive at a distinction between two main
modules: the aspiration module and the realisation module. The underlying
idea is that a distinction can be made in family development between
desired reproductive behaviour and actual reproductive behaviour.

In chapter 9 the aspiration module is detailed. The central concept here
is that the attitude towards parenthood is part of a more comprehensive
preferential profile which characterises a particular type of lifestyle. A
corollary of this view is the need to construct a typology of lifestyles. In
an initial approach this has a purely hypothetical character. In a second
phase we consider to what extent this ideational construct corresponds
with the results of two recently conducted value surveys. Further de-
tailing of the lifestyle types distinguished leads us, finally, to a lifestyle-
specific predisposition as regards parenthood, designated as the desired
reproduction pattern.
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In chapter 10 the second main module of the hypothetical frame of refer-
ence, the realisation module, is further detailed. Consideration is given to
the external conditions which determine whether couples find it opportune
to deviate from their original reproductive wishes. Institutions which play
a central role are the employment market and government policy. In the
concluding chapter - chapter II - we indicate in which way the now
completed hypothetical frame of reference can be used in the construction
of a fertility scenario.
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