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I. Inleiding 

 

De vorsten hebben de laatste eeuwen veel van hun macht ingeboet. De huidige 

vorsten bekleden meestal enkel een protocollaire functie. Hun daadwerkelijke wetgevende 

macht zijn ze verloren. Meerdere landen hebben hun monarchie behouden. In Nederland 

en Groot-Brittannië, bijvoorbeeld, zijn koningin Beatrix en koningin Elisabeth II nog 

steeds heel geliefd door hun onderdanen. Andere landen zijn overgegaan op een nieuwe 

staatsvorm. Duitsland en Frankrijk, in het verleden gebieden met sterke monarchieën, zijn 

nu republieken. In andere landen staat de monarchie op losse schroeven. In Nepal 

bijvoorbeeld zal de monarchie waarschijnlijk niet lang meer bestaan.1 De positie van de 

dynastie wordt er na de moordpartij van de prins sterk in vraag gesteld. Ook in België is 

er discussie over de macht van de vorst. De bekwaamheid van kroonprins Filip wordt in 

vraag gesteld. Een protocollaire taak, naar het model van de Scandinavische landen, of 

zelfs de afschaffing van het vorstenhuis worden als opties naar voor gebracht.2

Een monarchie is een erfelijk systeem. Wie de vorst is, wordt enkel en alleen 

bepaald door de geboorte.

  

3 In sommige gevallen leidt dit tot koningen of kroonprinsen 

waarvan de bekwaamheid in vraag kan gesteld worden. Prins Filip is daar een goed 

voorbeeld van. Volgens een recente enquête van de Waalse krant Le Soir, wil 57 % van 

de bevolking van België het vorstenhuis in stand houden, maar 60 % van de bevolking 

vindt Filip niet bekwaam om koning te worden.4 Toch is hij de kroonprins en zal hij 

koning worden, zoals hij zelf soms fijntjes weet te zeggen tegen de pers.5

 

 Mijn scriptie 

behandelt het demografisch patroon van de vorsten in het verleden en nu. 

De vorsten en hun politieke rol zijn in de historiografie altijd met zeer veel 

aandacht vereerd. De belangrijkste evolutie in de historiografie op dit vlak, zien we met 

het ontstaan van de Ecole des Annales in 1929.6 Het Franse historische tijdschrift, dat 

oorspronkelijk Annales d’histoire économique et sociale heette, vertegenwoordigde een 

nieuwe Franse historische school.7

                                                 
1 De Morgen, Nepalezen vieren zege op de koning, 26/04/2006 

 Marc Bloch en Lucien Febvre, de grondleggers van de 

2 De Knack, Koning zonder macht, 27/04/2007 
3 Van Daele woordenboek, definitie vorst 
4 Enquête Dedicated research, September 2004, in opdracht van Le Soir. 
5 De Morgen, Kroonprins dreigt hoofdredacteurs af, 25/01/2007 
6 PREVENIER, HOWELL en BOONE, Uit goede bron: introductie tot de historische kritiek, 2000, 
Antwerpen, p. 145 
7 PREVENIER, Uit goede bron, p. 145 
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Annales, pleitten voor een interdisciplinaire samenwerking.8 De Franse historicus Marc 

Bloch brak in 1924 reeds met de traditie om de vorsten enkel te bespreken in het kader 

van oorlogen en gebiedsuitbreidingen. Hij schreef ‘Les rois thaumaturges: étude sur le 

caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en 

Angleterre’..9

Vooral de tweede fase van de Annales-school is voor mijn onderzoek van groot 

belang. Na de tweede wereldoorlog ontstond een kwantitatieve richting binnen de 

Annales met veel aandacht voor familie en huwelijk.

 In dit baanbrekende werk besprak hij het fenomeen van de genezende vorst. 

In de middeleeuwen geloofde men dat aanraking van de vorst voor genezing kon zorgen.  

10 Het eerste werk binnen die fase 

was ‘La Méditerrannée et le monde méditerranéen’ van Fernand Braudel.11 Deze Franse 

historicus onderscheidde drie opeenvolgende niveaus: de feiten, de conjuncturen en de 

structuren.12

De historische demografie was enkele decennia ervoor in het leven geroepen door 

de Franse historicus Louis Henry, maar won sinds de jaren ’70 en ’80 van de 20e eeuw 

aan populariteit. De evolutie binnen de Franse Annales beïnvloedde ook de historiografie 

in de rest van de wereld. In Groot-Brittannië ontstond er veel aandacht voor de 

bevolkingsontwikkelingen en in Cambridge werd de Group for the History of Population 

and Social Structure opgericht.

 Uit deze interesses groeide de studie van gezin, seksuele relaties en sociale 

netwerken. Op die manier ontstond de discipline van de historische demografie, met een 

gedeelde interesse voor de externe en interne demografie. Het werd een zeer belangrijk 

vakgebied binnen de historiografie. 

13 Ook in België gingen enkele historici zich op het 

vakgebied van de historische demografie toeleggen.14

Vanaf de jaren ‘70 van de 20e eeuw kregen we binnen de discipline van de 

historiografie een volgende belangrijke kentering door de inbreng van de antropologie.

 

15

                                                 
8 PREVENIER, Uit goede bron, p. 145 

 

Dankzij de interdisciplinaire samenwerking tussen antropologen en historici ontstond er 

een nieuwe aandacht voor de vorsten. De staat en de vorsten werden er bestudeerd vanuit 

hun machtspositie en ook op cultureel en sociaal vlak werden ze geanalyseerd. De 

9 BLOCH M., Les rois thaumaturges : étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale 
particulièrement en France et en Angleterre, 1924, Straatsburg, 542 p. 
10 PREVENIER, Uit goede bron,, p. 145 
11 BRAUDEL F., La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Parijs,  
12 PREVENIER, Uit goede bron, p. 145 
13 Opgericht in 1964 door Wrigley en Laslett 
14 LESTHAEGHE R., The decline of Belgian fertility, 1977, 259 p. 
VANDENBROEKE C., Vrijen en trouwen van de middeleeuwen tot heden : seks, liefde en huwelijk in 
historisch perspektief, 1986, Brussel, 245 p. 
15 PREVENIER, Uit goede bron,,  p. 132 
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historici verzoenden de eenmalige historische processen met de generalisaties van de 

economie en sociologie.16 Het belangrijkste werk in die trend is ‘Negara. The theatre 

state in 19th century Bali’ van de Amerikaanse antropoloog Geertz.17 De spektakelstaat 

van Geertz werd vervolgens in het historisch onderzoek onderzocht door Peter Arnade 

met zijn Realms of Ritual.18

 

 Daarin onderzoekt deze Amerikaanse mediëvist de 

spektakelstaat van de Bourgondische hertogen.  

Dit scriptieonderwerp behoort niet tot de discipline van de politieke geschiedenis. 

Het is ook geen gebruikelijke studie binnen de historische demografie. Het is een analyse 

van het demografisch patroon van de vorsten. De combinatie van deze twee aspecten 

zorgt voor het unieke karakter van het onderwerp en spreekt mij enorm aan. Het is die 

combinatie die de keuze van mijn scriptieonderwerp heeft bepaald.  

                                                 
16 PREVENIER, Uit goede bron,, p. 132 
17 GEERTZ C., Negara : the theatre state in nineteenth-century Bali, 1980, Princeton, 295 p. 
18 ARNADE P., Realms of ritual : Burgundian ceremony and civic life in late medieval Ghent, 1996, Ithaca, 
298 p. 
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II. Onderwerp en probleemstelling 

 

1. Probleemstelling 

Mijn scriptie is een analyse van de demografische evolutie binnen de 

vorstenhuizen, waarbij de zogenaamde demografische transitie extra belicht wordt. De 

demografische transitie is de evolutie van een situatie met hoge geboorte- en sterftecijfers 

naar een demografisch systeem met lage geboorte- en sterftecijfers. Het is een wereldwijd 

fenomeen dat zijn aanvang vond in West-Europa tussen 1750 en 1940.1 Deze transitie 

voltrok zich in twee verschillende fasen2. In een eerste fase daalde de sterfte maar bleef de 

vruchtbaarheid op een hoog niveau. In de daaropvolgende fase daalde de vruchtbaarheid 

en vertraagde de groei. Deze tweede fase staat bekend als de vruchtbaarheidstransitie.3

Ten eerste zal ik het huwelijkspatroon en de tweede demografische transitie 

bestuderen. De tweede demografische transitie vond plaats na de tweede wereldoorlog.

 

4 

Er ontstonden nieuwe samenlevingsvormen zoals lat-relaties en samenlevingscontracten. 

Het huwelijk werd ondermijnd door een dalend huwelijkscijfer enerzijds en door een 

stijgend echtscheidingscijfer anderzijds.5

De vruchtbaarheidstransitie werd het eerst ingezet bij de elite- en middenklassen. 

De transitie gebeurde bij hen sneller en begon op een vroeger tijdstip dan bij de rest van 

de bevolking.

  

6

In deze verhandeling bestudeer ik in derde instantie de mortaliteit van de vorsten 

met speciale aandacht voor de zuigelingen-, kinder- en kraambedsterfte.  

 Dit is de tweede basis waarop deze scriptie voortbouwt. Ik plaats de 

vorsten binnen deze sociale diffusie en vergelijk hun gedrag met dat van de rest van de 

bevolking. Ik onderzoek met andere woorden de fertiliteit en de mortaliteit voor, tijdens 

en na de eerste demografische transitie. 

De studie van de fertiliteit, mortaliteit en nuptialiteit bestudeer ik in nauwe relatie 

met de erfopvolgingssystemen van de verschillende vorstenhuizen. Hertrouwde de koning 

na een kinderloos huwelijk met een jonge vrouw om zijn opvolging zeker te stellen?  

                                                 
1 De demografische transitie is in de meeste ontwikkelingslanden nog bezig. 
2 DEVOS I., Allemaal beestjes: Mortaliteit en morbiditeit in Vlaanderen, 18de- 20ste eeuw, Gent, 2006, p. 12 
3 MATTHIJS, De Mateloze negentiende eeuw, 2001, Leuven, p.109 
4 LESTHAEGHE R., Gezinsvorming en –ontbinding: de twee transities, in: Tijdschrift voor Sociologie, 
1987, nr. 2/3, p. 14 
5 LESTHAEGHE., Gezinsvorming, p. 14 
6 MATTHIJS, De Mateloze, p. 123 
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Ik onderzoek ook telkens of er een onderscheid is tussen de verschillende landen 

of streken onderling. Drong de demografische transitie eerder door in Noord-Europa dan 

in Zuid- of West-Europa? 

Deze scriptie is dus een demografische analyse van de vorstenhuizen waarbij ik 

hun demografische kenmerken wil linken aan hun machtspositie en de bijhorende 

erfopvolgingsregels.  

 

2. Onderzoeksvragen 

Ik begin mijn verhandeling met de nuptialiteit. Ten eerste onderzoek ik de 

huwelijksleeftijd. Wat was de gemiddelde huwelijksleeftijd van de mannelijke vorsten en 

hun echtgenotes? Wat was de gemiddelde huwelijksleeftijd van de vrouwelijke vorsten en 

hun echtgenoten? Had de positie van de vrouwelijke vorsten een invloed op hun 

huwelijksleeftijd? Deze vrouwen vertegenwoordigden een mannelijke rol binnen de 

maatschappij. Is er een correlatie tussen het moment waarop zij de troon betraden en 

wanneer zij huwden? Wanneer de vorst plots stierf, huwde de kroonprins of -prinses 

daaropvolgend dan sneller om voor troonopvolgers te kunnen zorgen? De gegevens wens 

ik te vergelijken met de cijfers van de rest van de bevolking. Op die manier wil ik hun 

specifieke kenmerken onderzoeken. 

 Ten tweede is er het echtscheidingscijfer. Het aantal echtscheidingen is door de 

eeuwen heen zeer laag gebleven. In de jaren ‘70 van de 20e eeuw steeg het aantal 

echtscheidingen ten gevolge van verschillende maatschappelijke, economische en sociale 

factoren. Dit kan gerelateerd worden aan de sociaal-economische veranderingen van het 

vrouwelijke statuut. Vanaf toen studeerden ook vrouwen, namen ze deel aan het 

arbeidsproces en verdienden ze zelf geld. Door de sociale zekerheid hadden ouders hun 

kinderen niet langer nodig voor verzorging op hun oude dag. Zweden en Denemarken 

waren de trendsetters, Groot-Brittannië en Nederland volgden iets later en Frankrijk en 

België volgden de trend pas vanaf 1980.7

Ten derde bestudeer ik de hertrouwintensiteit. Een tweede en derde huwelijk was 

in de vroegmoderne periode geen uitzondering.

 

8 Bijna een kwart van de huwelijken was 

geen eerste huwelijk voor één van beide partijen.9

                                                 
7 LESTHAEGHE, Gezinsvorming, p. 19 

 Mannen huwden sneller en frequenter 

een tweede keer dan vrouwen. Vooral de zorg voor hun kinderen was daarbij belangrijk. 

8 MATTHIJS K., De Mateloze, p. 198 
9 MATTHIJS K., De Mateloze, p. 198 
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“Chez les veufs le nombre d’enfants pousse au remarriage, mais il fait plutôt obstacle 

chez les veuves » 10 Vanaf het einde van de 19e eeuw daalde de hertrouwintensiteit.11

 

 Ik 

onderzoek of de vorsten deze tendens volgden en of ze meer of minder hertrouwden dan 

hun onderdanen. Indien de vorst hertrouwde is het ook van belang om het profiel van de 

tweede of derde partner te bekijken. Is dit een jonge vruchtbare vrouw of niet? Had de 

vorst reeds overlevende kinderen (zonen) bij zijn vorige vrouw of niet? Ook hier spelen 

de opvolgingssregels een belangrijke rol. 

In een tweede hoofdstuk onderzoek ik de fecunditeit van de vorsten. De tweede 

fase van de demografische transitie staat beter bekend als de vruchtbaarheidstransitie. Ze 

maakte een einde aan de natuurlijke vruchtbaarheid door de algemene opkomst van de 

vruchtbaarheidscontrole. Deze transitie is eerder gestart bij de elite dan bij de rest van de 

bevolking.12 Wanneer zette de vruchtbaarheidstransitie zich door bij de regerende 

klassen? Frankrijk speelde hierin een aparte rol aangezien de vruchtbaarheidstransitie daar 

een eeuw vroeger begon dan in de rest van West-Europa.13

 In verschillende West-Europese landen steeg de illegitimiteit tussen 1750 en 1850 

opmerkelijk.

 Ik vergelijk het begin van de 

vruchtbaarheidscontrole bij de Franse vorsten met de algemene tendensen binnen 

Frankrijk en het gedrag van de vorsten in de omringende landen.  

14 Edward Shorter, historicus en psychiater, zag de oorzaak daarvan in de 

emancipatie van de vrouw en de drang naar seksuele onafhankelijkheid.15 De meeste 

historici deelden die visie niet. De Amerikaanse socioloog Tilly zocht de oorzaak bij de 

proletarisering.16 De vrouwen gingen op zoek naar een geschikte huwelijkskandidaat. Een 

zwangerschap diende de vader te overhalen tot een huwelijk. Vaak bleef de moeder echter 

alleen achter met haar onwettig kind. Steeg het aantal bastaarden bij de vorsten in 

diezelfde periode? Indien de visie van Charles Tilly de juiste is, zou dit fenomeen maar 

weinig effect mogen hebben op de illegitimiteit van de vorsten. Op het einde van de 19e 

eeuw daalde de onwettigheid.17

                                                 
10 Op cit.: BIDEAU A. in: VANDENBROEKE C., Vrijen en trouwen van de Middeleeuwen tot heden, 
1986, Brussel, pp. 44 

 De illegitimiteit was hoger bij de lage klassen dan bij de 

11 MATTHIJS, De Mateloze, p. 198 
12 MATTHIJS, De Mateloze, p. 123 
13 VAN DE WALLE E., Fatal secrets and the French Fertility Transition, Population and Development 
Review, 1995, vol. 21: 2, p. 261 
14 SHORTER E., De wording van het moderne gezin, 1975, Baarn, p. 88-89 
15 RABB T. en ROTBERG R. ed., The Family in history; : interdisciplinary essays, 1973, New York,  p. 86 
16 MATTHIJS, De Mateloze, p. 141 
17 MATTHIJS, De Mateloze, p. 142 
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elite.18

Naast de illegitimiteit bestudeer ik ook de prenuptialiteit. Prenuptialen zijn 

kinderen die minder dan negen maanden na het huwelijk worden geboren maar voor het 

huwelijk verwekt zijn. Ze zijn de belangrijkste indicator voor voorhuwelijkse seksuele 

betrekkingen. Hielden de vorsten zich aan de kerkelijke voorschriften of werden er 

kinderen geboren minder dan negen maanden na het huwelijk? 

 Maar hoe kan men de vorsten daarin plaatsen? Enkel de gekende bastaarden van 

de vorsten worden vermeld in mijn bronnen. Natuurlijk zal dit voor een onderschatting 

van het aantal bastaarden zorgen.  

 Het begin van de tweede demografische transitie situeren we in West-Europa rond 

de jaren ’60 van de 20e eeuw.19 Het bruto geboortecijfer daalde verder en kwam onder het 

vervangingsniveau.20

 

 De verklaring daarvoor ligt voornamelijk bij de economische en 

sociale onafhankelijkheid van de vrouwen. Vrouwen die langer studeerden kregen hun 

eerste kind op een latere leeftijd. Vond de verdere daling van de vruchtbaarheid ook onder 

de vorsten plaats? 

 In een derde hoofdstuk bestudeer ik de mortaliteit. De demografische transitie 

kunnen we in West-Europa situeren tussen het einde van de 18e eeuw en het midden van 

de 20e eeuw. De overgang van een Malthusiaans regime met hoge geboorte- en 

sterftecijfers, naar een demografie met lage geboorte- en sterftecijfers, heeft zich in twee 

fasen voltrokken. Beide fasen wil ik onderzoeken. In de eerste fase daalde de sterfte. Dit 

had een exponentiële bevolkingstoename tot gevolg had. Deze fase is beter bekend als de 

demografische revolutie. De daling van de sterfte was vooral veroorzaakt door een betere 

hygiëne maar ook de betere levensomstandigheden en de medische vooruitgang hadden 

een invloed.21

                                                 
18 VAN BAVEL J., ‘Economic crisis, illegitimacy and first marriage before the fertility transition: a cohort 
case study in Leuven, Belgium, 1846-1866’, paper presented at the European Social Science History 
Association Conference, Amsterdam, 5-7 maart 1998, p. 10 

 De zuigelingensterfte was moeilijker te controleren. Die daalde pas op het 

einde van de 19e eeuw. De vorsten hadden een goede huisvesting, voldoende voeding en 

medisch personeel. Maar hadden de vorsten daardoor grotere overlevingskansen dan de 

rest van de bevolking? Werd de demografische transitie bij hen sneller ingezet dan bij hun 

onderdanen?  

19 LESTHAEGHE, Gezinsvorming, p. 14 
20 Het aantal kinderen dat nodig is om de bevolking gelijk te houden. 
21 SCHOFIELD R., REHER C. en BIDEAU A. eds., The decline of Mortality in Europe, 1991, Oxford, p. 7-
17 



Een demografische analyse van de vorstenhuizen in Europa (1700-2006) 
 

II. Onderwerp en probleemstelling 13 

De zuigelingensterfte was tijdens de vroegmoderne periode verantwoordelijk voor 

het grootste deel van de totale mortaliteit. Ongeveer een kwart van de doden waren 

zuigelingen.22

Een tweede belangrijke sterfteoorzaak die ik wil onderzoeken is de 

kraambedsterfte. De sterftekans voor vrouwen was heel hoog bij bevallingen. Kinderen 

baren was een risicovolle onderneming die een vrouw bovendien meerdere keren in haar 

leven moest doorstaan.

  

23

 

 Hadden de koninginnen beter medisch personeel en betere 

middelen om een bevalling te overleven dan de moeders uit de lagere klassen? Of maakte 

Pietje de dood geen verschil tussen een volksvrouw en een koningin? 

Gedurende het volledige onderzoek leg ik de link met de erfopvolging indien deze 

te vinden is. Ik veronderstel dat de erfopvolging en dus de positie van de vorst in 

belangrijke mate hun demografisch gedrag zal bepaald hebben. In het bijzonder zal dit 

waarschijnlijk het geval zijn bij de nuptialiteit en nataliteit. Ik wil nagaan wanneer, in 

welke situatie en op welke manier de erfopvolgingregels een invloed hadden op het 

demografisch patroon van de vorsten.  
 

2. Afbakening Onderwerp 

1.1 Thematische afbakening 

In deze scriptie onderzoek ik het demografisch gedrag van de vorsten in relatie tot 

de algemene demografische processen. In de demografische transitie had de elite een 

voortrekkersrol. Ik wil de vorsten -die een speciale groep binnen de elite vormen- plaatsen 

binnen deze sociale diffusie. Het onderzoek beperk ik tot de vorsten en hun gezinnen. De 

broers en zussen laat ik buiten beschouwing. Zij hebben immers niet dezelfde specifieke 

rol en positie als de staatshoofden zelf. Dit brengt mijn totale populatie op 241 gezinnen. 

In de 18e eeuw heb ik 130 gezinnen, in de 19e eeuw 85 gezinnen en in de 20e en 21e eeuw 

26 gezinnen. 

 

1.2 Afbakening in tijd en ruimte 

De demografische transitie is gestart in West-Europa. Ik beperk mij dan ook 

ongeveer tot dit grondgebied. Concreet bestudeer ik deze vorstenhuizen: het koninkrijk 

België, het koninkrijk Denemarken, het koninkrijk Frankrijk, het keizerlijke rijk van 
                                                 
22 VANDENBROEKE, Vrijen, p. 10 
23 VANDENBROEKE C., Zuigelingensterfte, bevallingsstoornissen en kraambedsterfte (17e-19e eeuw), 
Bijdragen tot de Geschiedenis, 1977 (60): 1-2, p. 752 
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Bonaparte, het koninkrijk Pruisen, het koninkrijk Beieren, het koninkrijk Hannover, het 

koninkrijk Saksen, het koninkrijk Württemberg, het koninkrijk van Groot-Brittannië en 

Ierland, het koninkrijk Griekenland, het hertogelijke huis van Modena, het hertogelijke 

huis van Parma, het groothertogdom Toscane, het koninkrijk Italië, het groothertogdom 

Luxemburg, het koninkrijk Nederland, het koninkrijk Noorwegen, het koninkrijk 

Portugal, het koninkrijk Spanje en het koninkrijk Zweden.  

De keizers van het Heilig Roomse Rijk onderzoek ik niet omwille van twee 

redenen. Ten eerste zijn deze niet vermeld in mijn bron.24

Om de vergelijking te kunnen maken tussen het demografisch patroon voor, 

tijdens en na de demografische transitie, begin ik met de vorsten die in 1700 op de troon 

zaten. Ik beëindig mijn populatie met de vorsten die in 2006 de troon bezetten.  

 Ten tweede werden de keizers 

in theorie verkozen en hadden we bijgevolg niet te maken met een zuivere opvolging van 

vader op zoon. In de praktijk bleef de keizer binnen de familie van Habsburg, maar dit 

was niet altijd een overgang van vader op zoon. De link met het demografisch patroon is 

dus moeilijker te leggen. 

                                                 
24 MONTGOMERY-MASSINGBERD H. eds., Burke’s royal families of the world, volume 1 Europe and 
Latin Amerika., 1977, Londen, 594 p. 
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III. Methodologie 

 

1. Bronnen 

Mijn hoofdbron bestaat uit het werk van Hugh Montgomery-Massingberd.1 Deze 

Engelse historicus studeerde aan de universiteit van Westminister en specialiseerde zich 

daarna in genealogische referentiewerken. Zijn Royal families of the world bevat de 

stambomen van alle vorsten van Europa en Latijns-Amerika, een biografie van de huidige 

vorsten (de vorsten in 1976) en een uitleg over de vorstenhuizen in het algemeen. Dit 

boek is een volledig overzichtswerk. Alle genealogische gegevens zoals de geboortedata, 

sterftedata en trouwdata zowel van de vorst als van zijn kinderen zijn weergegeven. De 

basisgegevens die nodig zijn voor deze scriptie zijn erin terug te vinden. Ook de 

(gekende) bastaarden worden vermeld. Om de kloof tussen 1976 en 2006 op te vullen 

werd deze informatie aangevuld aan de hand van literatuur en de officiële internetsites 

van de bestaande vorstenhuizen.2

 De demografie van de vorsten is zeer sterk verbonden met hun politieke rol als 

staatshoofd. De opvolgingsregels van de verschillende landen zijn daarom van groot 

belang voor mijn studie. De opvolgingsregels werden opgesteld door de Amerikaanse 

jurist Blaustein.

 Met de combinatie van deze bronnen onderzoek ik het 

demografisch profiel van de vorstenhuizen.  

3 Zijn ‘The constitutions of the countries of the world’ is een 

overzichtswerk dat de grondwetten van alle landen van de wereld omvat. De 

opvolgingsregels van het vorstenhuis zijn daarin terug te vinden. De grondwet beschrijft 

de staatshoofden, hun functie en hun opvolgingssystemen. Bij het lezen van dat werk zijn 

er enkele praktische problemen opgedoken. Grondwetten van landen die niet meer 

bestaan zijn er niet in weergegeven.4 Bovendien zijn enkele landen tijdelijk uit de druk 

gehaald zodat ik ook deze grondwetten niet heb teruggevonden.5

                                                 
1 MONTGOMERY-MASSINGBERD H. eds., Burke’s royal families of the world, volume 1 Europe and 
Latin Amerika., 1977, Londen, 594 p.   

 Bij Frankrijk hebben we 

te maken met een speciale situatie. Daar zijn op korte tijd verschillende grondwetten 

aangenomen (1792, 1814 en 1830) die niet zijn opgenomen in Blaustein. Deze 

2 Vb: www.casareal.es, 20/05/2007 
en CANNUYER C., De Europese vorstenhuizen, 1989, 274 p. 
3 BLAUSTEIN F., Constitutions of the countries of the world, 1993, New York, 20 dln 
4 Vb Parma, Modena en Beieren 
5 Portugal en Finland 

http://www.casareal.es/�
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grondwetten zijn te vinden in de rechtshistorische werken van Sueur, Rigodière, Blanquie 

en Harouel. 6

 

 

 2 Methode 

Ik gebruik de methode van de gezinsreconstructie. Deze methode is in de jaren 

1950 ontwikkeld door de Franse historische demograaf Louis Henry. Samen met Michel 

Fleury stelde hij het handboek voor de gezinsreconstructie op: HENRY L., FLEURY M., 

Nouveau manuel de dépouillement et d’exploitation de l’état civil ancien, 1985, Parijs,  

84 p. 

Per huwelijk van de vorst of de vorstin maak ik een gezinsfiche in een 

accesdatabank op. Op die manier krijg ik een duidelijk overzicht van de informatie van 

alle vorstenparen. Vooral de berekeningen over het interval tussen het huwelijk en het 

eerste kind, de geboorte-intervallen en de leeftijd van de moeder bij de geboorte, zijn zeer 

interessant. Aan de hand daarvan kan nagegaan worden of er aan stopping7 of spacing8

 

 

gedaan wordt en hoe de gemiddelde huwelijksleeftijd daarop een invloed heeft. Met deze 

methode kan ook de prenuptialiteit en de zuigelingensterfte onderzocht worden. Alle 

gegevens over de kinderen die daarvoor relevant zijn worden in het accesformulier 

vermeld.  

                                                 
6 SUEUR P., Histoire du droit public français XVe-XVIIIe siècle : la genèse de l’Etat contemporain., 1989, 
Paris 
RIGAUDIERE A., Introduction Historique à l’étude des droits et des institutions, 2005, Parijs, 666 p. 
HAROUEL J.L., BARBEY J. en BOURNAZEL E., Histoire des institutions de l’époque franque à la 
Révolution, 1987, Parijs, 591 p. 
BLANQUIE C., Les institutions de la France des Bourbons (1589-1789), 2003, Parijs,  255 p. 
7 Op een bepaalde leeftijd bewust stoppen met kinderen krijgen. 
8 Het interval tussen de geboortes bewust verlengen. 
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Figuur 1: Voorbeeld accesformulier 
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Ik licht mijn accesformulie9

 

r (figuur 1) even kort toe aan de hand van een Belgisch 

voorbeeld, namelijk dat van Leopold I en zijn eerste vrouw. Bovenaan links staat de code, 

eerst komt een afkorting van het land, dan het rangnummer van de koning en dan een 

letter die staat voor de rangorde van het huwelijk. In dit voorbeeld is dat bel voor België. 

1 omdat het de eerste koning was, en a omdat het zijn eerste huwelijk was. Daarna komen 

de naam en voornaam zowel van de man als de vrouw. Daaronder staat de huwelijksplaats 

en de huwelijksdatum, gevolgd door de einddatum van het huwelijk en de duur van het 

huwelijk. Het domicilie van de man en de vrouw is de plaats of het land van herkomst. 

Indien er eerdere of latere huwelijken van de vorsten waren staan die vermeld met hun 

code. In de tweede kolom volgen de geboorte- en overlijdensdata. In de linkse kolom: de 

leeftijden op de datum van het huwelijk en de leeftijd bij het overlijden. Daarnaast staat 

de duur van het weduwschap. De regio is W, Z of N en staan respectievelijk voor West-, 

Zuid- en Noord-Europa. Om de vruchtbaarheid te kunnen analyseren is de leeftijd van de 

vrouw bij haar laatste bevalling en op het einde van het huwelijk belangrijk. In de derde 

kolom staan de vaders, de rangorde van de huwelijken en de geboorteplaatsen. 

Vervolgens worden de bastaarden vermeld indien die er zijn. Daarna volgen de 

overlijdensplaatsen. De leeftijd van de vrouw per kind, de duur van het huwelijk per kind 

en de geboorte en sterftedata van de kinderen zijn daaronder te vinden. In vijfjaarlijkse 

klassen wordt de huwelijksduur en het aantal geboortes aangeduid. In de laatste kolom 

bovenaan wordt de huwelijksduur van de vrouw uitgedrukt. Daarnaast het aantal 

bevallingen van de vrouw in die klassen. Daaronder staat het jaar van de laatste bevalling 

en vermeld ik of het een kraambedsterfte was en of het een morganatisch huwelijk betreft. 

Vervolgens wordt het interval tussen het huwelijk en de eerste geboorte en tussen de 

verschillende geboortes aangeduid. Ten slotte wordt de leeftijd van elk kind aangeduid.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9 De accesdatabank is als bijlage op Cd-rom bijgevoegd in deze scriptie. 
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IV. De Vorstenhuizen van Europa 

 
Koning of vorst. In het Frans Roi, in het Italiaans Re, in het Spaans Rey. In de 

Romaanse talen is het woord afkomstig van het Latijnse Rex, afgeleid regula dat ‘recht 

vooruit’ wil zeggen. In de Germaanse talen komt het woord van het Gotische Kuni dat 

‘clan’ betekent. In het Duits spreken we van een Köning, in het Nederlands is het Koning 

en in het Engels King.  

Tijdens de middeleeuwen ondergingen deze woorden een betekenisverandering. 

Een vorst werd de leider van een soevereine staat, dus geen tiran maar een legitieme 

vorst.1

Sinds het einde van de 18e eeuw is de macht van de vorsten tanende. Waar ze in de 

17e en 18e eeuw nog absolute heersers waren, werden het in de 19e eeuw verlichte 

despoten die weliswaar hun macht nog steeds rechtstreeks van God kregen. Na de eerste 

wereldoorlog verdwenen verschillende monarchieën. De overblijvende vorsten werden 

constitutionele monarchen. Ze hadden enkel een discretionaire macht, het recht om 

geraadpleegd te worden.

 Over die betekenis van het woord hebben we het hier in deze scriptie.  

2 Prins Albert, later koning van België, verwoordde in 1930 de 

crisis van de monarchieën als volgt na een huwelijksfeest: “Het was een prachtige 

plechtigheid. Ik ontmoette er ex-koning Manuel van Portugal, ex-koning George van 

Griekenland, en ex-koning Amanoellah van Afghanistan. Er is veel werkloosheid in ons 

beroep”3 De huidige vorsten hebben slechts weinig reële macht meer. De prinsen van 

Monaco en Liechtenstein hebben nog de meeste macht, maar in Engeland en Zweden 

heeft de dynastie enkel een ceremoniële functie. De Belgische, Nederlandse, 

Luxemburgse en Spaanse vorsten hebben nog een beperkte macht.4

Om het demografisch patroon van de vorsten te bestuderen is het ook van belang 

de vorstenhuizen en hun opvolgingswetten te kennen. Daarom bespreek ik het juridisch 

aspect van de vorsten en hun erfopvolging. Vervolgens bestudeer ik de geschiedenis van 

de verschillende vorstenhuizen. Ik leg daarbij vooral de nadruk op het ontstaan, eventueel 

het verdwijnen van de dynastieën en de machtsovergangen. Ter informatie heb ik ook het 

wapenschild en de lijfspreuken toegevoegd. Ten slotte onderzoek ik het fenomeen van de 

imagebuilding bij de vorsten. 

  

                                                 
1 BODIN ed., Recueills de la société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, deel XX en 
XXI: La Monocracy, 1970, Brussel, pp. 39-40 
2 VAN DEN BERGHE J., Kroniek van 100 jaar Europese konings-huizen, 1999, Gent, p. 13 
3 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 16 
4 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 19 
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1. De erfopvolging: het juridisch aspect 

Dit vormt een moeilijk studieobject. Oude grondwetten en erfopvolgingswetten 

zijn moeilijk terug te vinden. Ondanks het bestuderen van enkele belangrijke 

rechtshistorische werken5

Erfopvolging in de middeleeuwen en de vroegmoderne periode gebeurde op basis 

van het gewoonterecht. Er bestond geen eenvormig Europees systeem. Wel zijn er grote 

overeenkomsten tussen verschillende systemen en hebben sommige koninkrijken dezelfde 

erfopvolgingsregels toegepast. De bekendste opvolgingswet is de Loi Salique. Die 

ontstond in Frankrijk rond de 10e eeuw maar ook in vroegere eeuwen zijn er sporen van 

terug te vinden.

 heb ik van enkele koninkrijken het erfopvolgingssysteem niet 

kunnen terugvinden. 

6

De Salische wet kent vier belangrijke kenmerken. Ten eerste, het principe van de 

erfelijkheid.

 

7 De kroon gaat over binnen de familie. Het is een erfelijk systeem waarbij de 

bloedverwantschap van belang is. De stabiliteit van de dynastie en van het land worden 

daardoor bewaard. Een tweede kenmerk betreft het principe van de primogenituur waarbij 

de oudste persoon de troon overneemt.8 Dit principe is gebaseerd op het idee dat een 

oudere persoon meer levenswijsheid, ervaring en volwassenheid heeft. Dit impliceert dat 

de kroon niet deelbaar is.9 Het land wordt in zijn geheel overgeërfd en wordt niet meer 

zoals in de vroege middeleeuwen opgedeeld. Ten derde is er het principe van de 

mannelijkheid.10 De troon gaat steeds over van man op man. Vrouwen en hun 

afstammelingen worden uitgesloten van de troon. Dit is het bekendste deel van de 

Salische wet. Veel families claimen dat hun recht om te regeren afhankelijk is van God. 

Ze regeren in de naam van God.11

                                                 
5BLAUSTEIN F., Constitutions of the countries of the world, 1993, New York, 20 vol. 

 Hun koninklijk en goddelijk bloed is daardoor van 

fundamenteel belang. Een monarch kreeg zijn autoriteit van God, hij had een religieuze 

taak. Aangezien de Kerk geen vrouwen toestond in de geestelijkheid werd die lijn ook 

SUEUR P., Histoire du droit public français XVe-XVIIIe siècle : la genèse de l’Etat contemporain., 1989, 
Paris 
RIGAUDIERE A., Introduction Historique à l’étude des droits et des institutions, 2005, Parijs, 666 p. 
HAROUEL J.L., BARBEY J. en BOURNAZEL E., Histoire des institutions de l’époque franque à la 
Révolution, 1987, Parijs, 591 p. 
BLANQUIE C., Les institutions de la France des Bourbons (1589-1789), 2003, Parijs,  255 p. 
6 SUEUR P., Histoire du droit public français XVe-XVIIIe siècle : la genèse de l’Etat contemporain., 1989, 
Paris, p. 76 
7 SUEUR, Histoire du droit, p. 77 
8 SUEUR, Histoire du droit, p. 79 
9 MURPHY D., A kinship glossary Symbols, Terms and Concepts 
10 SUEUR, Histoire du droit, pp. 80-81 
11 CANNUYER C., De Europese vorstenhuizen, 1989, p.12 
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doorgetrokken naar de monarchie. Het laatste kenmerk omvat het principe van de 

christelijkheid.12

De Salische wet werd in het verleden toegepast in Frankrijk, Italië, Pruisen, 

België, Denemarken en Nederland. In Liechtenstein is ze tot nu toe van toepassing. Ik 

haal enkele voorbeelden aan van belangrijke momenten in de geschiedenis waarbij de 

Salische wet werd toegepast. Laten we beginnen met een Belgisch voorbeeld. Toen 

koning Leopold II in 1909 overleed had hij geen overlevende zoon meer, enkel drie 

dochters. Zijn broers waren niet meer in leven dus ging de troon over naar de oudste zoon 

van zijn overleden broer.

 Aangezien de macht van God kwam moest de monarch christelijk zijn.  

13 Het afschaffen van de Salische wet heeft vaak voor problemen 

gezorgd. Zo schafte Ferdinand VII de wet in 1830 af met als gevolg dat zijn dochter 

Isabella de troon opvolgde in plaats van zijn broer Karel.14

Naast de Salische wet zijn er ook enkele andere systemen. Ten eerste, het systeem 

van de gelijke primogenituur. In dit systeem erft het oudste kind onafhankelijk van het 

geslacht. Indien er geen kinderen zijn, gaat de opvolging naar de oudste persoon in dichte 

lijn. Dit systeem werd ingevoerd in België in 1991, in Nederland in 1983, in Noorwegen 

in 1990 en in Zweden in 1980. 

 Dit veroorzaakte de 

Oostenrijkse successieoorlog tussen 1740-1748. 

Een tweede systeem is dat van de semi-salische wet. In dat systeem erft de oudste 

zoon de troon. Indien er geen mannelijke kinderen zijn en geen andere mannelijke 

kandidaten in dichte lijn, kan een dochter de troon bestijgen. Het betreft hier een systeem 

dat vrouwen probeert uit te sluiten. Dit systeem werd toegepast in Oostenrijk, Beieren, 

Hannover, Württemberg, Saksen, Toscane en de Twee Siciliën en bestaat nog steeds in 

Luxemburg. 

Een laatste systeem verschillend van de Salische wet, betreft het systeem van de 

mannelijke primogenituur. Deze regel lijkt op de semi-salische wet, maar heeft één groot 

verschil: de opvolging gaat eerst naar de oudste zoon. Indien er geen zonen zijn gaat de 

troon naar de oudste dochter. In tegenstelling tot de semi-salische wet heeft een dochter 

van de koning dus voorrang op een broer van de koning. Dit systeem bestaat in Groot-

Brittannië15

                                                 
12 SUEUR, Histoire du droit, p. 88 

, Denemarken, Spanje en Monaco en is in het verleden in Griekenland 

toegepast.  

13 VAN DAELE H., Sire, er zijn nog Belgen: een royale kroniek van ons vorstenhuis, 2005, Tielt, pp. 67-68 
14 CANNUYER, De Europese, p. 50 
15 De officiële website van het Britse vorstenhuis: http://www.royal.gov.uk/output/page5655.asp, 7/05/2007 

http://www.royal.gov.uk/output/page5655.asp�
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Over de opvolgingsregels van Finland en Portugal heb ik geen informatie 

gevonden.  

 

2. De Belgische dynastie 

“Eendracht maakt macht" 
 

Figuur 2: Belgisch wapenschild  

 
 

Toen België zich in 1830 losmaakte van Nederland, ging men op zoek naar een 

koning voor het nieuwe land. De keuze viel uiteindelijk op Leopold van Saksen-Coburg-

Gotha. De familie van Saksen-Coburg-Gotha nam haar naam aan in 1826 onder hertog 

Ernst I. Daarvoor noemden zij van Saksen-Saafeld.16 De Coburgs waren een invloedrijke 

Duitse adellijke familie. Zij dankten hun invloed niet aan het kleine hertogdom maar 

vooral aan Leopold I. Dankzij de tactieken van de ‘Koning-koppelaar’ kwamen de 

Coburgs niet alleen op de troon van België, ze regeerden ook tijdelijk in Portugal, 

Bulgarije, Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijk, Rusland, Zweden, Griekenland, 

Spanje, Noorwegen, Italië, Denemarken, Mexico en Frankrijk.17 Otto von Bismarck 

noemde de Coburgs “de dekhengsten van Europa”.18

 Leopold huwde met de Britse kroonprinses Charlotte in 1816. Zij overleed 

een jaar later in 1817 in het kraambed. Later zou Leopold I zijn nicht koningin Victoria 

toevertrouwen dat hij enkel gelukkig geweest was in de korte periode van zijn eerste 

huwelijk.

 

19

                                                 
16 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 23 

 Hij weigerde de troon van Mexico en Griekenland, maar accepteerde de troon 

van België. Op 21 juli 1831 legde Leopold de eed af als eerste koning der Belgen. 

Leopold I kwam op de troon van een jong land in gevaar. Niet alleen Nederland maar ook 

andere Europese staten aasden op het centraal gelegen landje. België bleef bestaan en 

werd uiteindelijk erkend door de Europese grootmachten. Nederland erkende België in 

17 STEIN I., Intieme geschiedenissen: Liefde en lust onder e Europese vorsten en vorstinnen in de 
negentiende eeuw, 1997, Rotterdam, p. 28 
18 STEIN, Intieme, p. 28 
19 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 28 
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1839 in het verdrag van Londen. Het tweede huwelijk van Leopold I was een marriage de 

raison. 20 Hij had een troonopvolger nodig en kon door de Franse prinses, Louise-Marie, 

te huwen, op de steun van onze zuiderburen rekenen.21

De Belgische journalist en royalty-watcher Jan van den Berghe omschreef 

Leopold II in vier woorden: grootheid, macht, geld en seks.

 Hun zoon Leopold werd de 

troonopvolger. 

22 Leopold II was in binnen- 

en buitenland niet geliefd. Zijn vrouw noemde hem de eerste keer dat ze hem zag: “die 

vogelschrik uit Brussel”.23

Albert I was door zijn voorganger nooit opgeleid om koning te worden.

 Leopold II en het zwarte verleden in Congo zijn de zwartste 

pagina’s uit de geschiedenis van het Belgische vorstenhuis. Toen hij in 1909 werd 

opgevolgd door zijn neef Albert I, stond de populariteit van de monarchie op een zeer 

laag pitje.  
24 Zijn 

eedaflegging, op 23 december 1909, was de eerste die zowel in het Frans als in het 

Nederlands werd gedaan. De koning-soldaat had veel prestige verworven tijdens de eerste 

wereldoorlog. Hij verliet het land niet en stond met zijn soldaten aan het front. Zijn vrouw 

Elisabeth werd ‘de engel van de loopgraven’ genoemd. Albert I vond dat hij de mooiste 

dingen uit zijn bewind enkel en alleen aan zijn vrouw te danken had.25 Albert I was een 

geoefende alpinist, toch werd de beklimming van een rots in Marche-les-Dames hem 

fataal.26

Zijn zoon Leopold III had de moeilijke taak om zijn heroïsche vader op te volgen. 

Leopold III was een echte Coburger; dwars, eigenwijs, vrouwvriendelijk en een 

laatbloeier behalve op seksueel vlak.

 Over het ongeluk gaan verschillende geruchten de ronde.  

27 Hij ging vaak in tegen het parlement. In 1933 

bracht hij bijvoorbeeld rapport uit aan de Senaat over de slechte levensomstandigheden 

van de autochtone bevolking van Congo.28 Koningin Elisabeth koppelde de Zweedse 

prinses Astrid aan Leopold. Bij de aankomst van Astrid in België in Antwerpen, liep 

Leopold de loopplank op en gaf zijn verloofde een onstuimige kus.29

                                                 
20 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 29 

 De Belgen waren 

verkocht aan de mooie glimlachende prinses. Na enkele jaren werd Astrid veel vroeger 

21 VAN DAELE, Sire, p. 24 
22 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 46 
23 VAN DEN BERGHE J., De schaduw van de kroon: mythes en schandalen rond het Belgisch vorstenhuis, 
, 2005, Antwerpen p. 44 
24 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 77 
25 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 75 
26 Zie Mortaliteit:  3.2 Specifieke doodsoorzaken vorsten 
27 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 95 
28 VAN DAELE, Sire, p. 91 
29 VAN DAELE, Sire, p. 96 
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dan verwacht koningin door de vroege dood van Albert I. Anderhalf jaar later, in augustus 

1935, sloeg het noodlot echter toe. In Küssnacht overleed de zwangere koningin Astrid na 

een zwaar auto-ongeval.30 Ondertussen werd de oorlogsdreiging steeds sterker. Op 10 mei 

1940 werd België aangevallen door het Duitse leger.31 Achttien dagen later gaf Leopold 

III België over. Deze beslissing, genomen tegen de regering in, zette kwaad bloed in 

binnen- en buitenland. De koninklijke familie werd krijgsgevangen gehouden in Laken. 

Op 19 november 1940 ontmoette Leopold III Hitler. Deze ontmoeting zou hem na de 

oorlog zeer kwalijk worden genomen. Zijn tweede huwelijk in 1941 met Liliane Baels 

deed zijn populariteit nog verder dalen. In 1944 werd hij met zijn familie naar Duitsland 

afgevoerd. Zijn jongere broer Karel nam gedurende zes jaar het regentschap in België 

waar. In 1945 wilde Leopold III terugkeren naar België. Het land reageerde verdeeld. 

Vlaanderen was pro en Wallonië was contra. Op 12 maart 1950 werd er een referendum 

gehouden: 57 % van de Belgen stemden voor een terugkeer.32 Door de grote regionale 

verschillen was dit geen leefbare situatie.33 Leopold III besloot troonsafstand te doen ten 

voordele van zijn oudste zoon Boudewijn.34

Boudewijn kwam zeer jong op de troon van een land in constitutionele crisis. 

Onder hem evolueerde België naar een federale staat en werd Congo onafhankelijk. Op 

15 december 1960 huwde hij met Fabiola de Mora y Aragon. Het grootste verdriet in hun 

leven was hun kinderloosheid. Fabiola had verschillende miskramen maar slaagde er niet 

in een troonopvolger op de wereld te zetten. Na meer dan veertig jaar op de troon stierf 

Boudewijn in 1993. Het land was in de rouw. Mensen schoven uren aan om hem een 

laatste groet te brengen. 

 Op 11 augustus 1950 legde de minderjarige 

Boudewijn, de eed af. 

Omdat koning Boudewijn geen kinderen had werd de troon opgevolgd door zijn 

broer Albert. Albert II werd op 59-jarige leeftijd koning. In 1993 leek hij een 

overgangsfiguur, maar na meer dan 10 jaar op de troon is hij een echte monarch 

geworden. Zijn huwelijk met ‘dolce Paola’ was niet altijd rozengeur en maneschijn, maar 

ondanks verschillende strubbelingen is het paar toch samen gebleven. De ontdekking van 

                                                 
30 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 93 
31 VAN DAELE, Sire, p.104 
32 VAN DAELE, Sire, p. 108 
33 In Vlaanderen stemde 72% voor, in Wallonië slechts 42% 
34 VAN DEN WIJNGAERT, DUMOULIN en DUJARDIN, Een koningsdrame: de biografie van Leopold 
III, 2001, Antwerpen, pp. 168-185 
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zijn buitenechtelijke dochter Delphine Boël in 1999 zorgde voor een schandaal in de 

Belgische dagbladen.35

 

  

3. De Oostenrijkse dynastie 

Austria Est Imperare Orbi Universo 
(Oostenrijk komt het toe over de wereld te heersen) 

 
Belli gerant alii, tu felix Austria, nube 

(Trouw, gelukkig Oostenrijk, en laat de anderen oorlog voeren) 
 

Figuur 3: Het wapenschild van Oostenrijk 

 
 

Oostenrijk werd in 976 na Christus door de keizer van het Heilig Roomse Rijk, 

aan Leopold I van Babenberg geschonken.36 Toen de familie Babenberg in 1246 uitstierf, 

kwam Oostenrijk terug onder de keizerlijke macht. Tussen 1251 en 1478 viel het land 

tijdelijk in handen van Ottokar II van Bohemen.37 In 1282 schonk keizer Rudolf van 

Habsburg het gebied aan zijn zonen.38

De Habsburgers stammen af van Gontran de rijke (10e eeuw), graaf van Elzas en 

Breisgau.

 Zodoende kwam Oostenrijk in handen van de 

Habsburgers. 

39 Ze hebben hun gebied verschillende malen uitgebreid en hun macht werd 

steeds groter. Tussen 1438 en 1806 bleef de keizerstroon binnen de familie Habsburg. Het 

huis van Habsburg zat eeuwenlang op de troon van Oostenrijk tot de dood van Karel VI in 

1740. De mannelijke lijn van de Habsburgers was uitgestorven en zijn enige dochter 

Maria-Theresia zou de dynastie verder zetten. Door haar huwelijk met Frans van 

Lotharingen kwam de familie Lotharingen op de troon van Oostenrijk.40

                                                 
35 DEWEVER P., Delphine Boël: Een verhaal over liefde en onmacht, 2005, Tienen, p. 7 

 Maria Theresia 

was niet alleen qua geslacht een overgangsfiguur maar ook op andere vlakken. Zij had de 

36 CANNUYER, De Europese, p.89 
37 CANNUYER, De Europese, p. 90 
38 CANNUYER, De Europese, p. 90 
39 MONTGOMERY-MASSINGBERD H., Burke’s Royal Families of the World, volume 1: Europe & 
Latin-America, 1977, Londen, Burke’s peerage limited, p. 18 
40 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, p. 11 
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typische uiterlijke karaktertrekken van de Habsburgers niet.41 Ze stond dichter bij haar 

volk dan haar voorouders en de traditionele etiquette raakte buiten gebruik tijdens haar 

regering. Ze bracht zestien kinderen op de wereld en hield zich persoonlijk bezig met hun 

opvoeding en scholing. Ze staat in de geschiedenisboeken bekend als een verlichte vorst. 

Ook haar zonen Jozef II en Leopold II waren verlichte despoten. Zij gaven Oostenrijk een 

moderne organisatie, gezonde financiën en een machtig leger.42

Na Leopold II volgden Frans II en Ferdinand I; deze laatste werd in 1848 

verdreven door de Europese volksrevolutie.

 

43 Zijn neef Frans-Jozef I volgde hem op als 

keizer van Oostenrijk en koning van Hongarije. Frans-Jozef die gehuwd was met keizerin 

Sissi, herstelde het keizerlijke gezag snel. Hij zette het rijk om in een dubbelmonarchie: 

Oostenrijk-Hongarije. Zijn privé-leven werd getekend door tegenslagen: zijn broer werd 

terechtgesteld, zijn zoon pleegde zelfmoord, zijn vrouw werd neergestoken en zijn 

troonopvolger Frans-Ferdinand werd in 1914 vermoord. Deze laatste aanslag vormde de 

aanleiding tot de eerste wereldoorlog. Midden in deze oorlog overleed Frans-Jozef op 21 

november 1916.44

Karel I was heel populair maar zijn koninkrijk viel uit elkaar tijdens en na de 

oorlog, Hongarije werd onafhankelijk. Karel kwam onder druk te staan, maar hij weigerde 

af te treden. Hij vond het zijn plicht om Oostenrijk te dienen. Uiteindelijk werd zijn taak 

tot protocol herleid. Toen de dreiging van de communisten groter werd, vreesde de 

koninklijke familie hetzelfde lot als dat van de tsaar en zijn familie, ze vluchtten naar 

Zwitserland. Nadat het communisme in Oostenrijk en Hongarije was verdwenen, werd 

Admiraal Horthy regent van Hongarije en Oostenrijk. Karel probeerde zijn troon terug te 

eisen maar slaagde daar niet in. Horthy verbande hem naar Madeira waar Karel het 

volgende jaar stierf aan een longontsteking. Karel werd ondertussen zalig verklaard door 

de paus. Hij bleef een voorbeeld voor de Oostenrijkers.

 Zijn jonge achterneef Karel I volgde hem op. 

45 De Weense publicist Rainier 

Kakuska merkte hieromtrent op dat Oostenrijk al tachtig jaren een republiek is maar in 

feite altijd een virtuele monarchie gebleven is.46

 

  

 

                                                 
41 De vooruitstekende kin en zware lippen. 
42 CANNUYER, De Europese, p. 90 
43 CANNUYER, De Europese, p. 91 
44 CANNUYER, De Europese, p. 92 
45 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal,, p.16-18 
46 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 240 
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4. De Deense dynastie 

“Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke” 
“De hulp van god, de liefde van het volk en de kracht van Denemarken” 

 
Figuur 4: Het wapenschild van Denemarken 

 
 

De Deense monarchie zou volgens de mythe afstammen van Koning Gorm de 

Oude die rond 900 na Christus leefde. Zijn kleinzoon Knut de Grote (1014-1035) 

bundelde de gebieden Denemarken, Groot-Brittannië en Noorwegen.47 In de 11e eeuw 

werd Denemarken kort ingelijfd bij Noorwegen. Svenn II (1047-1074), de neef van Knut, 

bevrijdde het land. In de 14e eeuw kwam het kort tot een unie tussen Noorwegen, Zweden 

en Denemarken onder verschillende vorsten.48 In 1448 werd Christian VIII, graaf van 

Oldenburg gekozen tot koning van Denemarken. In 1450 zou hij ook koning van 

Noorwegen worden en in 1460 erfde hij Sleeswijk en Holstein van zijn moeder. De unie 

met Noorwegen duurde tot in 1814.49 Volgens de wet was de kroon niet erfelijk maar in 

praktijk was dat wel zo. De officiële wet die het koninkrijk erfelijk maakte en waardoor 

vrouwen ook op de troon konden komen, stamt uit 1953.50

Frederik VII (1848-1863) was het enfant terrible van de Deense monarchie. Nadat 

hij twee keer gescheiden was, leefde hij ongehuwd samen met een danseres. Hij had geen 

kinderen en er waren ook geen andere mannelijke kandidaten. Prins Christian van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderborg-Glücksburg werd tot koning van Denemarken gekozen. 

Hij was een verre afstammeling van Christian III. De positie van Christian IX stond vaak 

ter discussie maar uiteindelijk zou hij de troon vasthouden. Hij verloor wel de 

hertogdommen Sleeswijk-Holstein en Lauenburg. Zijn kleinzoon Christiaan X kon de 

neutraliteit van Denemarken bewaren in de eerste wereldoorlog. Hij schonk IJsland de 

 

                                                 
47 CANNUYER, De Europese, p. 167 
48 Onder Olaf IV, margarita, Erik van Pommeren en Christoffel van Beieren 
49 In het verdrag van Kiel stond Denemarken Noorwegen af aan Zweden. Ze kregen Lauenburg in de plaats. 
50 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal,, p.68 
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onafhankelijkheid in 1918 maar bleef er koning. 51 In wereldoorlog twee werd 

Denemarken bezet door Duitsland. Christian X bleef in het land en werd het symbool van 

de vrijheid.52 De heerschappij van zijn zoon Frederik IX verliep rustig en vreedzaam. Bij 

zijn dood in 1972 kwam zijn dochter Margrethe II op de troon.53

 

 Zij was de eerste echte 

vrouwelijke vorst van Denemarken. Margrethe I ging haar vooraf als regentes. 

5. De monarchieën van Frankrijk 

4.1 De koninklijke familie 
 

Figuur 5: Het wapenschild van Frankrijk 

 
Het koninkrijk Frankrijk dankt zijn naam aan de Franken die er zich in de 5e eeuw 

vestigden. Clovis wordt algemeen beschouwd als de eerste (Merovingische) Franse 

koning. In 751 werd de laatste Merovingische vorst van de troon gestoten door de 

hofmeier, Pepijn de Korte.  

Zijn zoon Karel de Grote werd door de paus gekroond als vorst. De Karolingische 

dynastie was gesticht. In 987 stierf ook die dynastie uit. Met Hugo Capet kwamen de 

Capetingers op de troon van Frankrijk te zitten. Zij herstelden het prestige van de vorst, 

maakten de kroon erfelijk, overwonnen het feodalisme en herstelden het koninklijk gezag.  

In 132854 stierven de Capetingers uit en kwam de familie Valois-Orléans55 op de 

troon. Ook de Engelse neven van Karel IV maakten aanspraak op de troon, waarmee ze 

het begin inluidden van de honderdjarige oorlog. Jeanne d’Arc verjaagde de Engelsen uit 

Frankrijk en Karel VII werd de nieuwe koning van Frankrijk. 56

In 1589 werd Hendrik III opgevolgd door zijn verre neef Hendrik IV van Bourbon, 

de koning van Navarra.

 

57

                                                 
51 IJsland werd in 1944 een republiek. 

 Hij zwoer zijn Hugenootschap af en bracht de familie Bourbon 

52 CANNUYER, De Europese, p. 169 
53 CANNUYER, De Europese, p. 170 
54 De dood van Karel IV 
55 Met Filips VI 
56 CANNUYER, De Europese, p. 66 
57 CANNUYER, De Europese, p. 66 
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op de Franse troon. De koningen kregen steeds meer absolute macht en de regering van 

Lodewijk XIV was het hoogtepunt van dat absolutisme. Lodewijk XVI zorgde voor de val 

van de monarchie. Hij werd in 1792 tijdens de Franse revolutie geëxecuteerd, waarna 

Frankrijk een republiek werd. 58

In 1814 werden de Bourbons in hun macht hersteld en Lodewijk XVIII werd 

koning van Frankrijk. De politieke onverzoenlijkheid van zijn opvolger Karel X 

veroorzaakte echter een liberale revolutie.

 Het Keizerrijk van Napoleon zorgde voor een 

tussenperiode. (zie verder).  

59

 

 De kroon werd aan zijn neef Lodewijk-Filips, 

de hertog van Orléans, gegeven. In 1848 werd deze op zijn beurt verdreven door een 

revolutie. De Nationale vergadering bracht de kleinzoon van Karel X, Hendrik V, nog 

twee keer aan de macht. Hendrik V weigerde echter de tricolore te aanvaarden. De 

republiek werd officieel bekrachtigd in 1875. Ondanks verschillende pogingen van 

royalisten was dit het einde van la royaume France. 

4.2 Het keizerlijke huis van Bonaparte 
 

Figuur 6: Het wapenschild van de Bonapartes 

 
 

The rise of the House of Bonaparte is a unique phenomenon in European history. 

For a military commander to make himself Emperor, and to make his brothers satellite 

kings, is something one would expect tot have happened in Mogul India; but not in 

Europe. Certainly not in the Europe of the day before yesterday.60

Er zijn weinig historische personen waar zoveel over gezegd, geschreven, 

gepubliceerd en gefilmd is, als over Napoleon Bonaparte. Hij werd in 1804 door de senaat 

tot Napoleon I gekroond en kroonde zichzelf en zijn vrouw Josephine vervolgens tot 

keizer en keizerin. Napoleon plaatste zijn broers en zussen op de tronen van onderworpen 

gebieden. In 1806 werd Jozef koning van Napels en later van Spanje. Lodewijk werd 

 

                                                 
58 CANNUYER, De Europese, p. 66 
59 CANNUYER, De Europese, p. 66 
60 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal,, p. 98 
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koning van Holland. Hij stootte zich echter af van Napoleon en zou steeds zelfstandiger 

worden met als gevolg dat Napoleon hem in 1810 dwong af te treden. Pauline werd 

hertogin van Guastalla, Caroline werd groothertogin van Berg en Jérôme werd koning van 

Westfalen.61

 

 De opeenvolging van oorlogen zorgde voor zijn ondergang. Uiteindelijk 

zouden de Bonapartes slechts enkele decennia op de troon van Frankrijk zitten. De macht 

van hun eerste keizer hebben ze nooit herwonnen. 

6. De adellijke huizen van Duitsland 

6.1 Pruisen 
 

Figuur 7: Het wapenschild van Pruisen (1701-1914) 

 
De geschiedenis van de monarchie van Pruisen is lang en vrij ingewikkeld. In de 

vroegste geschiedenis van Pruisen wisselde het gebied enkele malen van eigenaar. 

George-Willem van Brandenburg kreeg het hertogdom Pruisen van de koning van Polen 

in 1618. Zijn zoon Frederik-Wilhelm (1640-1688) bevrijdde Pruisen van hun feodale 

heerser, de koning van Polen, in 1657. Hij veroverde ook Oost-Pommeren, Halberstadt, 

Minden, Maagdenburg en Kleef.62 Zijn oudste zoon Frederik III werd de eerste koning in 

Pruisen in 1610. Zijn titel werd in 1742 veranderd in koning van Pruisen. 63

 Twee Pruisische koningen werden zeer machtig. Het gaat om Frederik de grote 

(1740-1786) en Willem II. 

 

64 The Emperor Willem II, in fact, occupied a position unique 

in the history of European Monarchy. He was the only major European Monarch to live 

in the glare of twentieth-century publicity while enjoying nineteenth-century power.65

 De macht van Willem II was één van de grote oorzaken van de grote oorlog. 

Pruisen behoorde tot het verliezende kamp. Na de oorlog maakte hij een tactische fout 

door niet te willen aftreden ten voordele van zijn kleinzoon. Uiteindelijk zou hij toch 

 

                                                 
61 CANNUYER, De Europese, p. 147 
62 CANNUYER, De Europese, p. 115 
63 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, p. 135 
64 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, pp. 130-133 
65 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, p. 133 
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aftreden maar toen was het al te laat. Door eerder af te treden had hij zijn monarchie en 

misschien zelfs alle Duitse dynastieën kunnen redden. Hij was een gebroken man maar 

bleef zelfs toen humoristisch en beleefd. Toen hij arriveerde bij de graaf van Bentick 

tijdens zijn gevangenisschap waren zijn eerste woorden: “What I should like, my dear 

Count, is a cup of tea, good, hot English tea”.66

 

 Pruisen verdween van de Europese 

landkaarten. 

6.2 Beieren 
 

Figuur 8: Het wapenschild van Beieren 

 
 

Het huis van Wittelsbach was na de Habsburgers, de belangrijkste adellijke familie 

van Duitsland. Zij zaten met Luitpold van 907-937 op de troon van Beieren maar werden 

daarna van de troon gehaald. De Wittelsbachers werden versnipperd over Duitsland en 

verschillende takken stierven uit. Otto van Wittelsbach werd in 1180 heerser van Beieren. 

Op het einde van de 12e eeuw werd Beieren opgesplitst in twee delen. Karel Theodor zou 

na het uitsterven van de hertogelijke tak, terug heerser van beide gebieden worden in 

1777. Karl Theodor werd opgevolgd door zijn neef Maximiliaan I. In eerste instantie 

schaarde deze zich achter Napoleon maar in 1813 keerde hij zich af van zijn 

beschermheer.67

Er kwam een einde aan de monarchie na de eerste wereldoorlog. Lodewijk III 

werd in 1918 door een pro-bolsjewistische revolutie tot aftreden gedwongen. In het 

interbellum gingen er stemmen op om de monarchie te herstellen maar tot een restauratie 

kwam het nooit. Lodewijk III keerde wel terug naar zijn paleis in Beieren. 

 Het congres van Wenen erkende zijn onafhankelijkheid en koningschap.  

 

 

 

 

 

                                                 
66 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, p. 134 
67 CANNUYER, De Europese, p. 245 
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6.3 Hannover 
 

Figuur 9: Het wapenschild van Hannover 

 
 

De familie die in Hannover aan de macht was stamt af van de Welfen. De vroegste 

bronnen over de familie dateren uit de 10e eeuw en gaan over Alalbert van Este. De 

familie was in de loop van de eeuwen heerser in Palatijn, Tortona, Beieren, Brunswick en 

Lüneberg. Georg Lodewijk, beter bekend als koning George I van Groot-Brittannië, was 

een Welf. Dankzij zijn huwelijk werden de troon van Hannover en Groot-Brittannië een 

tijd lang samen geregeerd.68 Hannover werd tijdelijk bezet door Frankrijk (1803) en 

Pruisen (1805-1807 en 1813). In 1837 werd Hannover terug onafhankelijk onder Ernst 

August, een oom van koningin Victoria. 69

Ernst August was niet geliefd in Engeland, hij trok zeer fel ten strijde tegen alles 

wat liberaal of nieuw was. De ene helft van de Engelse bevolking leek hem te haten, de 

andere helft was bang van hem. In Hannover daarentegen ging het helemaal anders. Nadat 

ze jarenlang verwaarloosd waren door Groot-Brittannië kregen ze nu een strenge, maar 

rechtvaardige vorst. Hij trok op reis door zijn land en leerde zijn bevolking kennen.

 

70 Ooit 

zei hij: “Just trust your king, who is really sincere with you, and you will be happy”71

Zijn zoon George V, was blind en een gemakkelijk slachtoffer voor het Pruisen 

van Otto von Bismarck. Hierdoor zou hij dan ook de laatste koning van Hannover 

worden. Op 20 september 1866 werd Hannover ingelijfd bij Saksen. De familie bleef 

bestaan maar hun status waren ze kwijt. Een koning van Hannover bevond zich niet meer 

in hun midden. 

. Hij 

was hierdoor heel populair en maakte van Hannover een welvarend land. 

 

 

 

                                                 
68 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, p. 168 
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70 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, pp. 164-165 
71 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, p. 165 
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6.4 Saksen 
 

Figuur 10: Het wapenschild van Saksen 

 
Zowel het koninkrijk Saksen als de regerende familie hebben een heel lange 

geschiedenis. Het oude Saksen, vanzelfsprekend bevolkt door de Saksen, bestond enkele 

eeuwen tot 1180. Toen werd het in verschillende delen gesplitst. In 1806 werd het terug 

tot één rijk gevormd. 

De familie Wettin kan in de bronnen teruggevolgd worden tot 908, met Burkhard 

de graaf van Grabfeld. Eerst waren ze feodale heersers van enkele kleine Duitse gebieden. 

Uiteindelijk mochten ze de troon van Saksen bestijgen.72

 De eerste koning van Saksen: Frederik August I stond bekend als August de 

strenge. Dit had vooral met zijn uiterlijk te maken en veel minder met zijn strengheid als 

monarch. Naar verluidt had hij zeer donkere ogen met erboven dikke, zwarte 

wenkbrauwen. Zijn gestalte werd nog indrukwekkender dankzij zijn grootte en gewicht.

 

73 

Hij staat echter vooral bekend als de vorst met een grote harem en een spectaculair aantal 

bastaarden. Hij zou er maar liefst een 354-tal verwekt hebben.74

 De troon ging tot de eerste wereldoorlog gewoon verder van vader op zoon. In 

1914 zat Frederik August III op de troon. Hij was zeer geliefd. Desondanks werd de 

monarchie opgedoekt en was hij monarch af. De oorlog en de republikeinen waren hier de 

grote oorzaak van. Het verhaal gaat de ronde dat hij na die gebeurtenis langs een station 

kwam waar de mensen hem toeriepen en groetten. Frederik August zou uit zijn koets naar 

beneden gekeken hebben, en glimlachend gezegd hebben: “Well, I must say, you are a 

fine set of Republicans.”

 

75

 

 

 

 

                                                 
72 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal,  p 174 
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6.5 Württemberg 
 

Figuur 11: Het wapenschild van Württemberg 

 
 

Koenraad von Württemberg uit de 11e eeuw is de eerste uit de familie Rotenberg, 

waar er bronnen over zijn gevonden. Ze waren in de loop der eeuwen heerser over 

verschillende andere  kleinere gebieden in Duitsland maar bleven heersen in 

Württemberg. 

Frederik II, heerser over het hertogdom Württemberg, zou zich eerst tegen het 

Frankrijk van Napoleon keren maar uiteindelijk aan zijn zijde gaan vechten. Als beloning 

verkreeg hij de titel van koning in 1806.76 Het congres van Wenen erkende zijn troon.77 

Hierdoor werd Württemberg een koninkrijk. Vanaf de regering onder leiding van zijn 

zoon Willem I tot aan de eerste wereldoorlog kende Württemberg een rustige periode. De 

dynastie zou zoals veel Duitse staten blijven bestaan tot in 1918. 78

 

 Koning Willem II 

werd op 29 november 1918 tot aftreden gedwongen. 

7. De dynastie van Groot-Brittannië en Ierland 

"God and my right" 
“God en mijn recht” 

 
Figuur 12: Het wapenschild van Groot-Brittannië 
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In de vijfde eeuw vielen de Angelen en de Saksen het eiland binnen. Verschillende 

rivaliserende koninkrijken ontstonden. In de negende eeuw werd Groot-Brittannië 

binnengevallen door de Kelten. Zij bezetten het land tussen 1017 en 1042.79 In 1066 

kwam het tot een successieoorlog. De Normandiër Willem de Veroveraar won de oorlog 

en de troon. Jan Zonder Land werd in 1215 gedwongen het Magna Charta te 

ondertekenen, waardoor de macht van de koning werd ingeperkt. Edward III maakte in 

1337 aanspraak op de Franse troon en startte op die manier de honderdjarige oorlog. 

Engeland verloor uiteindelijk de oorlog in 1453.80 De rust was slechts kort teruggekeerd, 

toen hen reeds in 1455 een nieuwe oorlog te wachten stond. De rivaliserende takken 

Plantagenet, Lancaster en York betwistten het koningschap in de rozenoorlogen. Het huis 

van Lancaster haalde het in 1485 waardoor Hendrik VII Tudor de troon besteeg.81

Hij zorgde voor de vereniging van Engeland en Schotland. De Stuarts werden door 

Cromwell tijdelijk van hun troon gestoten en in 1649 werd Karel I Stuart onthoofd. In 

1660 kwamen ze terug aan de macht. In 1688 verenigde Willem III het stadshouderschap 

in Nederland en de troon van Engeland. Hij stierf kinderloos en werd in Engeland 

opgevolgd door George I de koning van Hannover.

 Hij 

sloot zich aan bij de Hervorming en richtte zich tegen de paus. Zijn dochter Maria Tudor 

daarentegen, schakelde terug over naar het katholicisme, maar toch was het de 

Anglicaanse kerk die onder Elisabeth I werd ingevoerd. Na haar dood kwam Jacob I 

Stuart op de troon.  

82

De troon ging hierdoor over naar hun nicht Victoria. Zij regeerde 64 jaar lang en 

was zeer geliefd.

 George I kwam als eerste vorst uit 

Hannover op de troon. Door zijn ongeïnteresseerde houding zette Groot-Brittannië de 

eerste stap naar een parlementaire monarchie. De familietak stierf uit toen George IV en 

zijn broer Willem IV beiden kinderloos bleven.  

83 Haar geliefdheid werd echter niet geërfd door haar kleinzoon, 

aangezien deze voor een dynastieke crisis zorgde. Edward VIII wilde huwen met Bessie 

Wallis, een gescheiden Amerikaanse vrouw. Na minder dan één jaar regeren, trad Edward 

VIII op 10 december 1936 af. George VI volgde zijn broer op. Toen George VI aan 

kanker overleed in 1952 werd hij opgevolgd door zijn oudste dochter Elisabeth.84

                                                 
79 CANNUYER, De Europese, p. 221 

  

80 CANNUYER, De Europese, p. 221 
81 CANNUYER, De Europese, p. 221 
82 CANNUYER, De Europese, p. 222 
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8. De Griekse dynastie 

Ελευθερία ή θάνατος 
"Vrede of Dood" 

 
Figuur 13: Wapenschild Griekenland 1833-1862 

 
 

Figuur 14: Wapenschild Griekenland 1863-1924 en 1935-1973 

 
 

Griekenland stond eeuwenlang onder Turkse invloed en werd pas in 1827 

onafhankelijk. Toen ging men op zoek naar een koning. Leopold van Saksen-Coburg, de 

latere koning van België, weigerde. Maar Otto van Beieren aanvaardde de troon. Hij werd 

echter nooit populair waardoor het volk zich tegen hem keerde. Hij had Beierse troepen, 

Beierse ministers en was niet intelligent. Hij sprak geen Grieks en begreep de Griekse 

mentaliteit niet. In 1862 kwam het tot een opstand. Otto vluchtte het land uit en Wilhelm 

van Denemarken nam zijn plaats in onder de naam George I. George I nam zijn taak heel 

serieus. Hij bezocht zijn land en volk, leerde de taal en werd wel geliefd.85 In 1913 werd 

hij vermoord door een fanatieke Turk. Zijn zoon Konstantijn volgde hem op.86

 Het verhaal van de Griekse monarchie is een verhaal van oorlogen en opstanden. 

De eerste wereldoorlog begon amper enkele jaren na het einde van de Balkanoorlogen. 

Griekenland was er militair en economisch slecht aan toe. Konstantijn I werd onder druk 
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gezet om de Duitse kant te kiezen maar weigerde dat. De eerste minister Venizelos zag de 

zwakte van het leger echter niet in en wilde direct ten strijde trekken aan de geallieerde 

zijde. De koning en zijn familie vluchtten. De kroonprins werd uitgesloten van de troon 

doordat hij zijn militaire training in Duitsland had volmaakt. De tweede zoon Alexander 

bleef in Griekenland en werd er koning. Hij overleed in 1920 ten gevolge van een 

apenbeet. Koning Konstantijn kwam terug naar Griekenland en stemde toe met Venizelos 

om de oorlog tegen Turkije verder te zetten, Griekenland werd kansloos verslagen.87 Het 

verlies werd in de schoenen van koning Konstantijn geschoven die in 1922 werd 

gedwongen om af te treden. Zijn zoon George II volgde hem op. In 1924 werd de 

koninklijke familie door een opstand het land uit gedreven. In 1935 riep Griekenland zijn 

koning terug. De tweede wereldoorlog zorgde voor problemen voor George II. Hij ging in 

ballingschap naar Kreta en Caïro. In 1944 werd Griekenland bevrijd maar de koning werd 

pas teruggeroepen in 1946.88 George II overleed in 1964 en zijn zoon Constantijn II werd 

in 1976 verjaagd door een opstand onder leiding van Papadopoulos.89 Griekenland werd 

terug een republiek.90

 

 

9. De Italiaanse dynastieën 

9.1 Het hertogdom Parma 
 

Figuur 15: Wapenschild Parma 

 
 In de middeleeuwen kwam Parma in het bezit van de families Corregio, Rossi en 

Este. In 1545 gaf paus Paul III, Parma en Piacenza aan zijn bastaardzoon, Peter-Lodewijk 

Farnese.91 Keizer Karel V maakte van dat gebied, het hertogdom Parma. De mannelijke 

lijn van de Farneses was uitgestorven met de dood van Anton-Frans in 1731.92

                                                 
87 CANNUYER, De Europese, p. 173 

 De troon 

88 CANNUYER, De Europese, p. 174 
89 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 427 
90 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, pp. 320-324 
91 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 57 
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ging via Elisabeth Farnese, de vrouw van Filips van Spanje, over naar haar zoon Karel. 

Toen Karel in 1735 koning van de twee Siciliën werd, stond hij Parma en Piacenza af aan 

de keizer.93 Na de Oostenrijkse successieoorlog en de Vrede van Aken ging het gebied 

naar de tweede zoon van Elisabeth: Filips. Hij stichtte de familie Bourbon-Parma. Tussen 

1802 en 1814 werd Parma ingelijfd bij het Frankrijk van Napoleon. In 1814 werd het 

samen met Guastalla aan Maria-Louisa, de vrouw van Napoleon, geschonken. Toen zij in 

1847 overleed was Karel II de wettelijke erfgenaam.94 In 1859 werd het hertogdom 

ingelijfd bij Sardinië.95

  

 

9.2 Het groothertogdom Toscane 
 

Toscane of Etrurië werd ten tijde van de Karolingers onafhankelijk. In 1114 werd 

het Zuiden afgestaan aan de paus en in het Noorden ontstonden enkele stadstaatjes: Pisa, 

Firenze, Lucca, Siena en Pisotia. Vanaf de 13e eeuw verovert de familie de Medici uit 

Firenze verschillende naburige stadstaten. De inval van Karel VIII van Frankrijk in 1494 

verjoeg de Medici tijdelijk. Maar in 1498 kwamen ze terug. In 1531 veranderde Keizer 

Karel het gebied in het hertogdom Toscane onder leiding van Alexander I de Medici. Na 

het uitsterven van de Medici met de dood van Jan-Gaston werd Toscane gegeven aan 

Frans van Lotharingen, die later keizer van het Heilig Roomse Rijk werd. Hij werd in 

Toscane opgevolgd door zijn tweede zoon Leopold. Die stond Toscane af aan zijn tweede 

zoon Ferdinand toen hij zelf keizer werd. 96

 

 In 1799 werd Ferdinand III door Napoleon 

verdreven en hij moest zijn gebied in 1801 afstaan. Toscane werd toen het koninkrijk 

Etrurië dat tot 1807 geregeerd werd door de Bourbons van Parma. Napoleon annexeerde 

het koninkrijk en gaf het in 1809 aan zijn zus, Elisa Bacciochi. In 1814 werden de 

Habsburgers gerestaureerd. In 1859 werd Leopold II onder druk gezet door de Italiaanse 

volksbeweging om af te treden. Op 22 maart 1860 werd Toscane geannexeerd door 

Sardinië. 
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9.3 Het hertogdom Modena 
 

Figuur 16: Wapenschild Modena 

 
 De adellijke familie Este is zeer nauw verbonden met de Welfen. Ze stammen af 

van Adalbert van Este die in de 10e eeuw leefde. Ze kwamen aan de macht in Modena 

(1288), Reggio (1452) en Ferrara (1208).97 In de loop van de geschiedenis verloor de 

dynastie de gebieden Reggio en Ferrara maar ze bleven aan de macht in Modena. Renaldo 

III van Este koos in de Oostenrijkse Successieoorlog, partij voor Oostenrijk. Frankrijk 

nam in 1703 zijn bezittingen over, tot Renaldo III die in 1737 terugwon.98 Zijn kleinzoon 

Hercules III verloor Modena aan Frankrijk in 1797. De mannelijke lijn van de familie 

stierf uit met de dood van Hercules III. Hij gaf in 1803 zijn rechten over aan zijn 

schoonzoon Ferdinand van Oostenrijk. Het zou tot het congres van Wenen duren voor de 

zoon van Ferdinand, Frans IV, werkelijk terug koning van Modena werd. Frans IV 

veranderde de familienaam in Oostenrijk-Este. Zijn zoon Frans V was de laatste hertog 

van Modena, hij werd in 1848 en in 1860 verjaagd.99 Modena werd ingenomen door 

Sardinië.100

 

 

9.4 De koninklijke familie van Italië   
 

Het huis van Savoie begint in de 11e eeuw met Humbert met de witte handen, de 

graaf van Viennois. In deze familie was huwelijkstactiek heel belangrijk, het bracht hen 

enkele malen aan de macht in kleine gebieden.101

Het huis van Savoie leverde de eerste keer een koning in 1713 toen het verdrag 

van Utrecht Victor-Amadeus II tot koning van Sicilië benoemde. In 1718 verloor hij 

Sicilië aan Spanje maar kreeg Sardinië, Savoie en Piémont in de plaats. Het huis van 

Savoie kon beginnen aan de eenmaking van Italië. Victor Emmanuel (1840-1778) 
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veroverde Oostenrijks Lombardije (1879), Modena (1860) , Parma (1860) , Toscane 

(1860) , Napels (1860) en Umbrië (1860). Op 17 maart 1861 riep hij zichzelf uit tot 

koning van Italië.102

 

 In 1870 viel hij de pauselijke staten binnen en verdreef hij de paus tot 

in het Vaticaan. Rome werd de hoofdstad van zijn nieuwe rijk. Zijn zoon Umberto I sloot 

zich in 1882 aan bij de Triple Alliantie en werd in 1900 vermoord door een anarchist. Zijn 

zoon Victor-Emmanuel II koos in de eerste wereldoorlog toch voor het geallieerde kamp. 

Victor-Emmanuel II werkte in het interbellum samen met Mussolini en dat zou hem in de 

tweede wereldoorlog kwalijk worden genomen. Op 9 mei 1946 stond hij de troon af aan 

zijn zoon Umberto II maar die ging diezelfde maand nog in ballingschap. In 1947 werd de 

republikeinse grondwet goedgekeurd.  

10. Het prinselijke huis van Liechtenstein 

 
Figuur 17: Het wapenschild van Liechtenstein 

 
 

Liechtenstein behoorde in de 14e eeuw toe aan de graven van Werdenberg, in de 

15e eeuw aan de baronnen van Brandis en in de 16e eeuw aan de familie van Sulz.103 

Vanaf de 17e eeuw ging het gebied over naar de familie van Hohenems. Die eeuw was 

door de dertigjarige oorlog en de heksenprocessen van Ferdinand-Karel de donkerste 

bladzijde uit de geschiedenis van Liechtenstein. De Keizer van het Heilig Roomse Rijk 

verving Ferdinand-Karel door de prins-abt Rupert van Kempten.104

Hugo van Liechtenstein was de stichter van de familie Liechtenstein. Hij leefde in 

de 12e eeuw en noemde de familie naar een kasteel dicht bij Wenen.

 Deze verkocht de 

gebieden aan Jan Adam van Liechtenstein. In 1719 verenigde Jan Adam het nieuwe 

gebied met zijn eigen gebied: het prinsbisdom Liechtenstein ontstond.  

105

                                                 
102 CANNUYER, De Europese, p. 201 
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Liechtenstein dat in 1815 tot de Duitse Bond toetrad, kwam vooral tot bloei tijdens 

de lange regering van Jan II (1858-1929).106 In 1866 werd de Duitse bond ontbonden en 

werd Liechtenstein een onafhankelijke staat. Na zijn dood werd Jan II opgevolgd door 

zijn broer Frans I. Die deed in 1923 troonsafstand ten voordele van zijn neef Frans-Jozef. 

De ‘vader des vaderlands’ maakte van Liechtenstein een welvarend land.107 Liechtenstein 

is nu het enig overgebleven koninkrijk in het Duitstalige deel van Europa.108 Samen met 

Monaco is het de enige monarchie waar de vorst nog reële staatsmacht heeft. De prins, 

Hans Adam II, staat er niet vermeld op de civiele lijst en ontvangt er geen dotaties. 90% 

van de bevolking is tevreden met die situatie.109

 

 

11. Het groothertogdom Luxemburg 

 
"Mir wëlle bleiwe wat mir sinn" 
"We willen blijven wat we zijn" 

 
Figuur 18: Het wapenschild van Luxemburg 

 
 

Siegfried, de zoon van Karel de eenvoudige, kocht in 963 een rots die 

Lucilinburhuc noemde.110 Daarrond ontstond de stad en het hertogdom Luxemburg. De 

dynastie stierf in 1336 uit en Waleraan van Limburg werd de volgende heerser. 

Verschillende nakomelingen van de familie werden keizer van het Heilig Roomse Rijk.111

                                                 
106 CANNUYER, De Europese, p. 129 

 

Dankzij huwelijkstactieken kwamen ze op de troon van Bohemen en Hongarije. 

Luxemburg, dat in 1354 een hertogdom was geworden, kwam in 1443 in handen van 

Filips de Goede. Tot 1815 bleef het verbonden met het gebied van de Bourgondische 

Nederlanden. Het congres van Wenen maakte van Luxemburg een groothertogdom en gaf 

107 CANNUYER, De Europese, p. 130 
108 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, p. 372-373 
109 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 295-296 
110 CANNUYER, De Europese, p. 151 
111 Hendrik VII, Karel IV, Wenceslas en Sigismond. 
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het onder persoonlijke titel aan Willem I, de koning der Nederlanden. In 1890 stierf 

Willem III zonder mannelijke erfgenamen. Luxemburg ging over in de handen van Adolf 

van Nassau. Zijn zoon Willem IV had geen zonen maar duidde zijn oudste dochter Marie-

Adelaïde aan als troonopvolgster. Ze werd er in 1919 van beschuldigd een pro-Duitse 

houding aangenomen te hebben en in januari trad ze af. Na een referendum waarbij 80 % 

van de stemmen zich voor een monarchie uitspraken volgde haar zus Charlotte haar op. 

Charlotte deed in 1964 troonsafstand ten voordele van haar zoon Jan en die deed in 2000 

hetzelfde voor zijn zoon Henri.112

 

 

12. Het prinselijke huis van Monaco 

 
"Deo Juvante" 

"Met de hulp van God" 
 

Figuur 19: Het wapenschild van Monaco 

 
 

Het gebied bestond reeds in de 5e eeuw voor Christus. De Romeinen bouwden er 

een vesting die door verschillende bevolkingsgroepen werd veroverd. In de twaalfde eeuw 

werd de heerlijkheid afgestaan aan Genua die er een versterkte vesting bouwde. Francesco 

Grimaldi maakte zich in 1297 meester van Monaco. In 1301 werd het gebied heroverd 

door Genua dat het in 1330 verloor aan Karel I Grimaldi. Die nam in 1342 de titel ‘heer 

van Monaco’ aan.113

De Grimaldi familie gaat terug tot Otto Canella de consul van Genua in de 12e 

eeuw, hij noemde de familie naar zijn zoon Grimaldi.

 

114

In 1357 gaf Rainier I Monaco terug aan Genua, dat het terug verloor in 1419 aan 

Jan I Grimaldi. In 1512 erkende Frankrijk de staat Monaco. Maar in 1524 werd Monaco 
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door Spanje ingenomen. In 1612 werd Honoré II Prins van de onafhankelijke staat 

Monaco.115

 

 Het prinselijke huis van Monaco kent sindsdien een traditie van ongelukkige 

huwelijken, echtscheidingen, bastaarden en maîtresses. De huidige prins van Monaco, 

Albert II, heeft bijvoorbeeld reeds drie gekende bastaardkinderen. 

13. De Montenegrijnse dynastie 

 
Figuur 20: Het wapenschild van Montenegro 

 
 

Montenegro was tot de 14e eeuw een deel van Servië. Het gebied werd vervolgens 

geregeerd door de familie Zupan, tot de familie Crnojevic het in de 15e eeuw veroverde. 

Van het einde van de 16e tot het eind van de 17e eeuw werd Montenegro bestuurd door 

bisschoppen (Vladicas).116 Het werd een theocratie. Vanaf 1852 werd het systeem terug 

erfelijk. De macht bleef bij de bisschoppen, die waren vanaf dan echter allemaal lid van 

de Petrovi-Njegos familie.117 Die familie werd een dynastie van prinsbisschoppen. In 

1852 nam Danilo II de titel van prins van Montenegro aan. Na de eerste wereldoorlog 

werd Montenegro officieel terug een deel van Servië. De koningen zouden zich daar niet 

direct bij neerleggen. Pas in 1922 hield Montenegro echt op te bestaan.118

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal,  pp. 405-406 
116 CANNUYER, De Europese, p. 193 
117 CANNUYER, De Europese, p. 193 
118 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, p. 413 
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14. De Nederlandse dynastie 

 
"Ik zal handhaven" 

 
Figuur 21: Het Nederlandse wapenschild 

 
 

Nederland is ontstaan uit het middeleeuws graafschap Holland. Dirk III benoemde 

zich in de 11e eeuw tot eerste graaf van Holland. De mannelijke lijn stierf uit in 1299 met 

de dood van Jan I. Het graafschap ging over naar de heersers van Henegouwen, maar ook 

die lijn stierf uit. In 1433 kwam Holland in het bezit van Filips de Goede van Bourgondië. 

Na de Bourgondiërs volgden de Habsburgers. Onder beide families werd het gebied sterk 

uitgebreid. De regering van Filips II zorgde voor een opstand onder leiding van Willem 

van Oranje, de stadhouder. Het gebied werd opgesplitst in een noordelijke republiek en 

een zuidelijk katholiek gebied dat in handen van Spanje bleef. De nazaten van Willem van 

Oranje, de familie Nassau, bleven het stadhouderschap monopoliseren. Ze kregen in het 

binnenland echter veel kritiek en concurrentie.119 Tussen 1795 en 1815 kwam Frankrijk 

nog kort aan de macht in Nederland.120 Maar in 1815 werd Willem I van Oranje de eerste 

koning der Nederlanden (daar hoorde tot 1830 ook het huidige België bij). Willem III was 

geen populaire vorst. Hij was een vrouwengek, een alcoholicus en had verschillende 

bastaarden.121 Hij werd opgevolgd door de eerste koningin van Nederland, Wilhelmina. 

Zij had een sterk karakter en stond bekend als hautain en onbuigzaam. Mede dankzij haar 

kon Nederland in de eerste wereldoorlog neutraal blijven.122

 

 Na haar kwamen met Juliana 

en Beatrix nog twee sterke vrouwen op de Nederlandse troon. 

                                                 
119 Raadspensionaris Johan de Witt en de anti-orangistische partij 
120 CANNUYER, De Europese, p. 158 
121 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 189 
122 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p.195 
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15. De Noorse dynastie 

 
“Alt for Norge “ 

"Alles voor Noorwegen" 
 

Figuur 22: Het Noorse wapenschild 

 
 

Noorwegen heeft als onafhankelijk land een zeer korte dynastieke geschiedenis die 

duurde van 1905 tot nu. Noorwegen is in de loop van de eeuwen in verschillende 

Scandinavische unies terecht gekomen. Halfdan de zwarte was de eerste die Noorwegen 

als een geheel onder zijn macht wist te brengen. Dat gebeurde in de 10e eeuw. In de 11e 

eeuw ontstond er een korte unie met Denemarken. Zweden en Noorwegen werden in 1319 

verenigd onder Magnus VII123 die in 1344 de macht verloor. In Noorwegen kwam zijn 

zoon Haakon VI op de troon en in Zweden zijn neef Albert van Mecklenburg.124 Door het 

huwelijk van Haakon VI met de kroonprinses van Denemarken kwam hun zoon Olaf 

IV125 op de troon van Noorwegen en Denemarken. Zijn moeder bracht Zweden binnen die 

unie. Noorwegen en Denemarken bleven tot 1814, toen Noorwegen werd overgedragen 

aan Zweden, verenigd. De unie tussen Noorwegen en Zweden duurde tot 1905 toen 

Noorwegen eindelijk terug onafhankelijk werd. Prins Karel van Denemarken werd koning 

Haakon VII van Noorwegen.126 Haakon VII kon Noorwegen onafhankelijk houden in de 

eerste wereldoorlog maar kon een inval van Duitsland in de tweede wereldoorlog niet 

beletten. Hij werd in ballingschap genomen maar kwam terug als een gevierde vorst. Het 

volk had deze man uit een ander land in zijn armen gesloten.127

                                                 
123 Magnus II in Zweden 

 Zijn kleinzoon Harald is 

de huidige koning van Noorwegen. 

124 CANNUYER, De Europese, p. 177 
125 Olaf II in Denemarken 
126 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, p. 432 
127 CANNUYER, De Europese, p. 178 
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16. De Portugese dynastie 

Figuur 23: Het Portugese wapenschild 

 
 
 

Koning Alfonso VI van Castilië gaf in 1093 de streek rond Port aan Henri van 

Bourgondië. Zijn zoon Alfons werd in 1139 de eerste koning van Portugal. In 1383 liep 

de mannelijke lijn van de familie dood. Daardoor kwam de troon in handen van de familie 

Aviz. Onder de nazaten van Jan I van Aviz verwierf Portugal een groot koloniaal rijk. De 

familie Aviz was in 1580 uitgestorven waarna de troon werd overgenomen door Filips II 

van Spanje. In 1640 verdreven de Portugezen samen met Frankrijk de Spanjaarden. De 

hertog van Bragança, Jan IV werd koning van Portugal.128 Toen Napoleon in 1807 

Portugal binnenviel vluchtte de koninklijke familie naar het overzeese rijk in Brazilië.129 

Het bestuur in Portugal werd overgelaten aan regenten tot Jan VI in 1821 terugkeerde 

naar Portugal. Zijn zoon Peter werd koning van Brazilië tot de dood van zijn vader 

waarna hij koning Peter IV van Portugal werd. Hij nam afstand van de troon ten gunste 

van zijn zesjarige dochter Maria II. De regent Miguel greep met de hulp van het leger de 

macht in 1828. Peter IV keerde terug om zijn dochter te helpen en won de strijd tegen de 

Miguelisten. Nog datzelfde jaar stierf Peter IV.130 Maria II huwde met Ferdinand van 

Saksen-Coburg Gotha en bracht zo een nieuwe familie op de troon. In 1908 werden Karel 

I en zijn zoon Lodewijk-Filips vermoord.131 De jongste zoon Manuel besteeg de troon. 

Door een muiterij bij de zeemacht en daaropvolgende rellen in Lissabon vluchtte koning 

Manuel II het land uit. De republiek Portugal was ontstaan.132

 

 

                                                 
128 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, pp. 443-444 
129 CANNUYER, De Europese, p. 74 
130 CANNUYER, De Europese, p. 74 
131 CANNUYER, De Europese, p. 74 
132 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, p. 443 
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17. De Spaanse dynastie 

"Plus Ultra" 
"Tot hier en niet verder" 

 
Figuur 24: Het Spaanse wapenschild 

 
 

Spanje is in zijn vroege geschiedenis bezet door verschillende vreemde volkeren: 

de Kelten, de Romeinen, de Visigoten en de moslims.133 Uiteindelijk zouden de 

katholieke koningen daar in 1492 definitief een einde aan maken. Door de vereniging van 

Aragon en Castilië ontstond er een sterke macht: Spanje. De Habsburgers kregen met hun 

Oostenrijkse tak ook veel macht in het Duitse Rijk. De Spaanse Habsburgers zijn 

uitgestorven na de dood van Karel II. Daarop zette Lodewijk XIV van Frankrijk zijn 

kleinzoon Filips van Anjou op de Spaanse troon. De Spaanse Successieoorlog volgde op 

die beslissing. Maar Filips van Anjou bleef de koning van Spanje.134

Tijdens de regering van  Karel IV en Maria-Teresa werd Manuel Godoy, de 

minnaar van de koningin, de werkelijke leider van de natie. Hij werd eerste minister en 

zorgde voor de onderhandelingen met Napoleon. Na enkele jaren als satellietstaat van 

Frankrijk zette Napoleon zijn broer, Jozef Bonaparte op de troon van Spanje. 

 

135

In 1808 kwam het tot een revolte waardoor Ferdinand VII de zoon van Karel IV 

op de troon kwam. Hij werd met een list gevangen genomen door Frankrijk en Jozef 

Bonaparte kwam terug op de troon. In 1814 kon Ferdinand triomferend terugkeren naar 

Spanje. De liberale opstandelingen wilden echter een liberale grondwet vastleggen maar 

Ferdinand was tegen die grondwet. In 1820 kwam er een opstand onder leiding van Rafael 

del Riego. Onder druk tekende Ferdinand de grondwet alsnog. Daarop besliste Lodewijk 

XVIII om Spanje binnen te vallen en de oude monarchie van Ferdinand in ere te 

 

                                                 
133 CANNUYER, De Europese, p. 49 
134 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, p.490 
135 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, pp. 483-484 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plus_Ultra_%28motto%29�


Een demografische analyse van de vorstenhuizen in Europa (1700-2006) 
 

IV. De Vorstenhuizen van Europa 48 

herstellen.136

Men ging op zoek naar een nieuwe koning. Uiteindelijk werd die gevonden in 

Amadeo van Savoie. Na twee jaar onpopulair regeren trad hij af. Vervolgens werd er kort 

een republiek ingesteld. De zoon van Isabella, Alfonso XII kwam op de troon. Het 

geslacht van de Bourbons had de troon van Spanje vanaf dan terug in handen.

 Riego en de andere opstandelingen vluchtten naar Cadiz en namen de 

koning in gevangenschap mee. Hij werd bevrijd door de Fransen en stelde de 

opstandelingen terecht. Ferdinand had enkel twee dochters. Op het einde van zijn leven 

tekende hij een wet waardoor zijn oudste dochter Isabella II als driejarige op de troon 

kwam onder haar moeder als regent. Isabella II was geliefd door haar volk maar niet door 

de elite. In 1868 kwam het tot een opstand onder leiding van Serrano, de ex-minnaar van 

Isabella. Isabella vluchtte naar Parijs en bleef daar tot haar dood. 

137

 

 De 

huidige koning Juan Carlos I regeert sinds 1975. 

18. De Zweedse dynastie 

”För Sverige - I tiden” 
"Voor Zweden, met de tijd" 

 
Figuur 25: Het Zweedse wapenschild 

 
 

In de vroege Middeleeuwen was de familie Ynglinga zeer machtig. In de 13e en 

14e eeuw namen de dynastieën van Stenkil en Folkunga het van hen over.138 Op het einde 

van de 14e eeuw werden de drie Scandinavische landen in de unie van Kalmar onder de 

koningin van Denemarken verenigd. Tot 1521 bleef Zweden verenigd met Denemarken. 

Alleen in het jaar 1470 maakte koning Karel VIII daar kort een einde aan.139 Tussen 1814 

en 1905 werd Noorwegen weer bij de Zweedse kroon gehecht.140

                                                 
136 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, pp. 485 

 

137 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, pp. 484-489 
138 CANNUYER, De Europese, p. 33 
139 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, pp. 510-511 
140 CANNUYER, De Europese, p. 34 
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Het waren leden van dezelfde familie, het huis van Holstein-Gottorp, die terug op 

de troon van Zweden zouden komen vanaf de 16e eeuw. In 1818 was de familie 

uitgestorven na de dood van Karel XIII.141 Prins Christian August van Sleeswijk-

Holstein-Sonderburg-Augustenburg werd gekozen tot kroonprins. Hij werd geadopteerd 

door Karel XIII en kwam zo op de troon van Zweden terecht als Karel XIV.142 Hij bracht 

de familie Bernadotte op de troon. Dit is opmerkelijk, want ondanks zijn lange naam 

stamde hij niet van een oude adellijke familie. Hij stamde af van één van Napoleons 

maarschalken. Hij had in de oorlog van Frankrijk tegen Zweden indruk gemaakt door zijn 

militaire kunnen en eergevoel. De Zweedse gevangenen had hij bovendien zeer goed 

behandeld. Daardoor kwam een militair op de troon van Zweden.143

 

 Karel XVI Gustaf is 

de huidige koning van Zweden sinds 1973. 

19. Het koninklijke huis van de twee Siciliën 

 
Figuur 26: Het wapenschild van de twee Siciliën 

 
 

De twee Siciliën omvatten: Napels, het zuiden van Italië en het eiland Sicilië. Het 

koninkrijk was gesticht door de familie Hauteville in de 11e eeuw. Het ging daarna over 

naar de families Hohenstaufen, Anjou en Aragon. Lodewijk XII van Frankrijk nam het 

tijdelijk over. Van 1504 tot 1707 behoorden de beide Siciliën toe aan Spanje. Het land 

werd geregeerd door onderkoningen. In 1734 veroverde Karel van Bourbon, heerser van 

Parma en Toscane, het land. Hij werd als Karel VI een succesrijke en geliefde koning. 

Toen hij op de troon van Spanje kwam in 1759 gaf hij de twee Siciliën aan zijn derde 

zoon Ferdinand. Die werd koning Ferdinand IV. Ferdinand was een sterke, absolutistische 

monarch. Ondanks een grote opstand tegen hem, bleef hij aan de macht. Zijn zoon Frans 

                                                 
141 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, pp. 484-489 
142 CANNUYER, De Europese, p. 34 
143 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, pp. 507-510 
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II stond veel minder sterk in zijn schoenen. De inval van Garibaldi in Sicilië zou voor zijn 

ondergang zorgen. Hij bleef zich wel verzetten en verschanste zich nog een tijdje in 

Gaeta, maar moest uiteindelijk het onderspit delven. In 1860 werden de twee Siciliën 

opgenomen in het Italiaanse rijk van Victor Emmanuel van Savoie. 

 

20. Het vorstelijk imago 

De koninklijke families staan al eeuwenlang in het middelpunt van de 

belangstelling, alleen de wijze waarop dat gebeurt is veranderd. Voor de doorbraak van de 

moderne media, verzorgde het Hof officiële mededelingen en werd imagebuilding sterk 

gecontroleerd door het vorstenhuis.144 De vorst wilde een beeld van zijn leiderschap naar 

buiten brengen waarmee hij populair werd en gezag kon inboezemen. Zijn houding en 

attributen wezen steevast naar zijn afstamming, de goddelijke herkomst van zijn 

leiderschap en zijn macht.145 Zijn edelmoedigheid en heldhaftigheid werden in de verf 

gezet. Verschillende strategieën werden gebruikt om dat imago naar buiten te brengen. In 

de middeleeuwen waren rituelen en uiterlijk vertoon een vorm van propaganda voor de 

vorsten. De media van die tijd (geschiedschrijving en kunst) konden door hun weergave 

van die rituelen een vorstelijke figuur maken of kraken.146

Het ging in de eerste plaats om staatsportretten, standbeelden, afbeeldingen op 

munten, gravures, medailles en postzegels.

 In de vroegmoderne periode 

werd kunst in al zijn vormen de belangrijkste verspreider van het imago en de afbeelding 

van de vorst. 

147 Het staatsieportret is vanaf de 16e eeuw 

officieel ingevoerd in een tweevoudige typologie.148 In een eerste type wordt de vorst ten 

voeten uit afgebeeld als een legeraanvoerder. In het tweede type wordt de vorst als burger 

afgebeeld eveneens ten voeten uit. In de 17e eeuw toen pronkharnassen niet meer werden 

gebruikt, laten vorsten zich er nog steeds in afbeelden. Vanaf de 17e eeuw worden de 

machtssymbolen, de kroon en de scepter, geaccentueerd. De staatsportretten werden 

gekopieerd en naar kleinere lokaliteiten opgestuurd. Zo zijn er nog steeds meer dan 300 

schilderijen van Lodewijk XIV bewaard in openbare plaatsen.149

                                                 
144 HAGEMAN M., De kleren van de keizer: Rituelen en media in de tijd van Karel de Grote, 2006, 
Amsterdam, pp. 247-258 

 In tegenstelling tot de 

staatsieportretten die vooral door de elite konden bewonderd worden, stonden de 

145 STAPPAERTS D., Een vorstelijk imago, Bibem, 1999, nr. 3, p. 29 
146 HAGEMAN, De kleren, 319 p. 
147 WALGRAVE J., Een vorstelijk imago,1999, Antwerpen, pp. 20-59 
148 STAPPAAERTS, Een vorstelijk, p. 30 
149 STAPPAAERTS, Een vorstelijk, p. 32 
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standbeelden op openbare plaatsen. De toeschouwer moest letterlijk omhoog kijken wat 

het prestige artificieel verhoogde. Vanaf de 15e eeuw kwam het ruiterstandbeeld op. 

Triomfbogen, geïnspireerd door de klassieke Oudheid, werden bedoeld om de 

veldheervorst feestelijk te onthalen. In de 17e en 18e eeuw werden zij terug in gebruik 

genomen. De bekendste voorbeelden zijn de Arc de Triomphe (1808-1836) en de 

Brandenburger Tor (1789).  

De echte verspreiding van het imago van de vorst naar de bevolking, gebeurde via 

gravures en pamfletten. Vanaf de 16e eeuw werden er kopergravures gemaakt waarop de 

buste van de vorst in al zijn waardigheid werd omlijst met historische en allegorische 

toespelingen op zijn kwaliteiten.150

Ten tweede was de legitimatie en het bloedverwantschap heel belangrijk voor het 

imago. Vorsten stelden een uitgebreide en indrukwekkende stamboom op. Ze wilden 

aantonen dat ze afstamden van de stichter van een dynastie of van een belangrijke vorst. 

Verschillende koningshuizen wilden aantonen dat ze afstammen van Karel de Grote of 

Karel V. De Spaanse dynastie liet een stamboom opstellen waarin aangetoond werd dat ze 

afstamden van Heracles.

 Elke nieuwe gebeurtenis was een aanleiding voor de 

vorst om een nieuwe gravure te verspreiden. Vanaf het midden van de 16e eeuw werden 

de tekst en uitleg omgevormd naar pamfletten. Om te vermijden dat de heerser verkeerd 

voorgesteld zou worden, werden de pamflettenmakers verplicht een privilege te nemen. 

Bij onvrede kon de vorst dat privilege intrekken. Het verspreiden van de beeltenis van de 

vorst gebeurde vroeger via deze weg. Die functie is nu overgenomen door de pers. Toch 

blijven vorsten afgebeeld op munten, koekjesdozen, kalenders en postzegels.  

151 Paul Chenay stelde in 1842 een stamboom op waarin Leopold 

II (toen hertog van Brabant, later koning van België) afstamde van de middeleeuwse 

hertogen van Brabant.152

 

 

De opkomst van moderne media, zoals televisie en tijdschriften als Royals, hebben 

ervoor gezorgd dat de vorsten en hun familie in het middelpunt van de belangstelling 

staan. Omdat dynastieën niet meer regeren maar een wandelend symbool zijn geworden, 

is de belangstelling verlegd, van het instituut naar de personen.153

                                                 
150 WALGRAVE, Een vorstelijk, p. 52 

 De Ierse toneelschrijver 

George Bernard Shaw omschreef het als volgt: “Vorsten worden niet geboren, ze ontstaan 

151 WALGRAVE, Een vorstelijk, p. 18 
152 WALGRAVE, Een vorstelijk, p. 18 
153 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 10 
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uit kunstmatige hallucinatie”.154

De vorstenhuizen leven in een mediatijdperk en ze moderniseren ook hun 

berichtgeving. Zo heeft elk vorstenhuis een website waar up to date nieuws verschijnt 

over de vorsten en hun agenda.

 Het persoonlijke leven van de vorstenhuizen is nieuws 

geworden. De geboortes van prinsjes of prinsesjes zijn voorpaginanieuws. De geboorte 

van het derde dochtertje van prins Willem-Alexander van Nederland en zijn vrouw 

Maxima was dat bijvoorbeeld op 11 april 2007. 

155 In Groot-Brittannië gaat het koningshuis nog een stap 

verder. De kersttoespraak van koningin Elisabeth II was in 2006 als podcast te vinden op 

haar website.156

De groeiende aandacht van de media voor het persoonlijke leven van de 

koninklijke families heeft ook zijn keerzijde. We denken bijvoorbeeld aan de dood van 

prinses Diana. In 1997 stierf Lady Di in een auto-ongeval in een Parijse tunnel samen met 

haar vriend Dodi Al-Fayed. De paparazzi die haar achtervolgden kregen de schuld.

 Op die website zijn ook verschillende andere video- en geluidsbestanden 

te downloaden van haar speechen.  

157 Na 

haar dood ontstond er een discussie over de persfotografie in Groot-Brittannië. De pers 

had de voormalige echtgenote van prins Charles gevolgd van de dag van haar verloving 

tot het moment van haar dood. Ze was geliefd bij het volk en werd daardoor belaagd door 

fotografen. Er gingen stemmen op om de paparazzi in te tomen.158 De situatie is echter 

niet veranderd. Kate Middleton, de ex-vriendin van prins William, werd gedurende hun 

relatie achtervolgd door de pers. Ze schakelde haar advocaten in om de pers op afstand te 

houden en prins William vroeg de pers om haar met rust te laten.159

De aandacht voor de vorstenhuizen blijft niet alleen beperkt tot de bestaande 

vorstenhuizen. Ook over de erfgenamen van verdwenen monarchieën wordt in de media 

geschreven. Op 11 april 2007 stond er in de Vlaamse krant De Morgen te lezen dat de 

laatste kleinzoon van de laatste keizer, Wilhelm II, is overleden. Het overlijden van de 

kleinzoon van een keizer die al bijna honderd jaar dood is, van een rijk dat niet langer 

bestaat, is in een ander land nog steeds ‘nieuws’. 

 

De media-aandacht leidt soms ook tot merkwaardige sensatieberichten. Zo 

verscheen er in het Nieuwsblad op 23 april 2006 een artikel over het boek: ‘Son of Queen 

                                                 
154 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 10 
155 Een vb: De Officiële website van het Nederlandse vorstenhuis: www.koninklijkhuis.nl 
( 7/05/2007) 
156 De Morgen, 26/12/2007 
157 SCARDINO A. Sunset over Britain: Media Matters, Nation, 1997, vol. 265: 9, p. 10 
158 SCARDINO A. Sunset, p. 10 
159 Crazy for Kate, People, 2007, vol. 67: 3, p. 88 
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Elisabeth I’.160

Het dilemma voor de huidige vorstenhuizen is dat ze dicht bij het volk moeten 

staan maar niet zo dicht dat ze de mythe ontluisteren. Dat ze afstandelijk moeten zijn, 

maar zonder afstand. Dat ze gewoon moeten zijn, maar geen gewoon leven kunnen 

leiden.

 In dat boek beweert Paul Streitz dat Shakespeare de zoon was van 

koningin Elisabeth I. Shakespeare zou geboren zijn in 1548 als Edward de Vere, de 

zeventiende hertog van Oxford. Één van de bewijzen ziet Streitz in Hamlet, daarin zou 

Shakespeare zijn afkomst insinueren. Streitz is echter geen historicus of royaltyspecialist 

maar een econoom. Dit nieuwsbericht kunnen we kaderen binnen de groeiende 

populariteit van de vorsten. 

161

                                                 
160 STREITZ P., Son of Queen Elisabeth I, 2001, Oxford, 340 p. 
161 VAN DEN BERGHE, Kroniek, p. 20 
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V. De Nuptialiteit 

 

De nuptialiteit houdt alle indicatoren van het huwelijksleven in. Daaronder 

verstaan we de huwelijksleeftijd, het weduwschap, de huwelijksduur, de keuze van de 

huwelijkspartner, het celibaat, de echtscheiding en de samenwoningsgraad. In dit 

hoofdstuk bestudeer ik de kenmerken van het vorstelijk huwelijkspatroon. Het 

huwelijkspatroon heeft een invloed op de vruchtbaarheid en de structuur van de 

bevolking.  

In eerste instantie bespreek ik de algemene evolutie van de huwelijksleeftijd. Ik 

maak daarbij een onderscheid tussen de eerste en de tweede huwelijken. Ten tweede 

onderzoek ik het weduwschap vanaf de 17e eeuw tot vandaag. In een derde deel bestudeer 

ik de huwelijksduur. Ik maak daarbij opnieuw een onderscheid tussen het eerste huwelijk 

en de latere huwelijken. In vierde instantie bekijk ik de keuze van de huwelijkspartners 

van de vorsten aan de hand van concrete voorbeelden. Ten vijfde bestudeer ik het celibaat 

van de vorsten. Ik ga hierbij na hoeveel vorsten er sinds de 17e eeuw alleenstaand zijn 

gebleven. Ten slotte onderzoek ik in een zesde deel de tweede demografische transitie. 

Daarin heb ik aandacht voor de echtscheidingen en de daling van het aantal huwelijken. 

 

1. De huwelijksleeftijd 

De huwelijksleeftijd is de leeftijd van de bruid en de bruidegom op het moment 

van hun huwelijk. De leeftijd bij het eerste huwelijk is van belang omwille van de invloed 

op de vruchtbaarheid.1 Door vroeger te huwen valt een groter deel van de vruchtbare 

periode van de vrouw samen met het haar huwelijk. Aangezien de meeste kinderen in het 

verleden binnen het huwelijk werden geboren, de onwettigheid bedroeg gemiddeld slechts 

2 tot 3 %.2

In vroegmodern West-Europa werd er laat gehuwd. John Hajnal bestudeerde in de 

jaren ’60 van de 20e eeuw het huwelijkspatroon binnen Europa.

, was de kans op een groter kinderaantal bij een vroeg huwelijk aanzienlijk 

hoger. De invloed op de vruchtbaarheid bespreek ik in het volgend hoofdstuk.  

3

                                                 
1 VAN DE WALLE E., Marriage and marital fertility, in: GLASS D.V. en REVELLE R., eds., Population 
and social change, 1972, Londen p. 142 

 De Britse historicus 

onderscheidde een fictieve lijn tussen Leningrad en Trieste. Ten oosten van die grens 

2 RABB T. en ROTBERG R. ed., The Family in history; : interdisciplinary essays, 1973, New York,  pp. 
108-109 
3 HAJNAL J., European marriage patterns in perspective, in: GLASS D.V. en EVERSLEY D.E.C. eds., 
Population and history, 1956, Londen, pp. 101-143 
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bestond er een intensief huwelijkspatroon en ten westen een restrictief model. Een 

restrictieve nuptialiteit is een huwelijkspatroon met hoge huwelijksleeftijden en een hoog 

definitief celibaat. De huwelijksleeftijd en het celibaat lagen dus hoger in West-Europa 

dan in Oost-Europa. Dit werk van Hajnal heeft een grote invloed gehad op de historische 

demografie en vooral op de studie van de vroegmoderne nuptialiteit.4 De 

eerstehuwelijksleeftijd in het restrictieve model kunnen we volgens Hajnal situeren tussen 

26 en 29 jaar voor de bruidegom en 24 en 26 jaar voor de bruid.5

Een eerste verklaring voor het restrictieve huwelijksmodel gebeurt aan de hand 

van economische factoren. Het restrictieve huwelijksmodel was volgens verschillende 

historici, waaronder Hajnal, vooral een aanpassing aan de economische situatie.

 

6 Men 

huwde wanneer men zelfstandig voor het onderhoud van het gezin kon instaan. Dat 

gebeurde meestal op het moment dat de ouders op pensioen gingen of overleden. De 

Nederlandse historicus Hofstee onderzocht het huwelijkspatroon in Nederland.7 Hij 

constateerde een daling van de huwelijksleeftijd in de 19e eeuw. Die daling verklaarde hij 

aan de hand van de proletarische tussenfase. Dankzij de industrialisering daalde het aantal 

boerderijen. Factoren die eerder tot een restrictief huwelijksmodel hadden geleid, waren 

nu verdwenen waardoor er vroeger werd gehuwd. De Nederlandse historicus Jan de Jonge 

komt tot diezelfde conclusie, maar wijt de daling aan de welvaartsstijging en de 

economische verbetering, dankzij de industrialisering.8

Culturele oorzaken geven een tweede verklaring voor het restrictieve 

huwelijksmodel. Zo onderzocht de Italiaanse demografe Rosela Rettaroli de 

huwelijkspatronen in het 19e-eeuws Italië.

  

9 Hij kwam tot de conclusie dat er verschillende 

patronen bestonden, ongeacht de economische achtergrond. De eerstehuwelijksleeftijd 

werd ook door culturele ideeën rond de wenselijkheid van een vroeg huwelijk bepaald. 

Ook andere historici zoals de Française Martine Segalen en de Amerikaan Timothy 

Guinnane benadrukten het belang van culturele factoren.10

                                                 
4 HAJNAL J., European marriage, pp. 101-103 

 Wanneer in verschillende 

5 HAJNAL J., European marriage, pp. 101-143 
6 HAJNAL J., European marriage, p. 132 
7 HOFSTEE E., De demografische ontwikkeling van Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw : 
een historisch-demografische en sociologische studie., 1978, Amsterdam, 231 p. 
8 DE JONGE J, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, 1968, pp. 264-267 
9 RETTAROLI R., Age at Marriage in Nineteenth-Century Italy, Journal of Family History, 1990, vol. 15: 
4, pp. 409-425 
10 SEGALEN M., Mean age at marriage and kinship networks in town under the influence of the metropolis: 
Nanterre 1800-1850, Journal of Family History, 1991, vol. 16: 1, pp. 65-78                                             
GUINNANE T., Rethinking the Western European Marriage Pattern: the Decision to Marry in Ireland at the 
turn of the twentieth century, Journal of Family History, vol. 16:1, pp. 47-64 
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regio’s dezelfde taal werd gesproken, werden dezelfde normen en waarden met 

betrekking tot het huwelijk doorgegeven.11 De verschillen situeerden zich volgens deze 

historici op het culturele vlak. Dit economisch-cultureel dispuut is nog steeds aan de gang. 

Meer en meer ligt de nadruk op de culturele benadering.12

Ten derde legden bepaalde historici de link tussen het restrictieve 

huwelijkspatroon en de erfenissystemen. In de vroegmoderne periode bestonden er twee 

fundamenteel verschillende erfenissystemen. In een eerste systeem werd de erfenis 

verdeeld over de overlevende kinderen. In het alternatieve tweede systeem erfde één kind, 

meestal de oudste zoon, de volledige eigendom.

 Waarschijnlijk is een 

combinatie van het economische en het culturele verklaringsmodel het meest accuraat. Uit 

verschillende onderzoeken blijkt dat de huwelijksleeftijd in de 19e eeuw daalt, maar over 

mogelijke verklaringen van die daling heerst nog steeds discussie. 

13 De Spaanse socioloog David Reher 

onderzocht de rol van het erfenispatroon in Spanje.14

 De Vlaamse historicus Etienne van de Walle onderzocht de nuptialiteit in de 19e 

en 20e eeuw in Frankrijk, Zwitserland, België en Nederland.

 Hij vond een correlatie tussen de 

erfenissystemen en de huwelijkspatronen. In gebieden met gelijke erfdeling werd er 

vroeger gehuwd dan in gebieden waar het land ongelijk of zelfs niet verdeeld werd.  

15 Hij stelde in dat onderzoek, 

tijdens de 19e eeuw een duidelijke daling van de huwelijksleeftijd vast in deze landen.16 

Als enige uitzondering werd in Frankrijk op veel jongere leeftijd gehuwd.17 De 

huwelijksleeftijd van de vrouwen daalde eerder dan die van de mannen. De veranderende 

maatschappelijke positie van vrouwen bleef niet zonder gevolgen voor hun 

huwelijksgedrag. Dankzij de industrialisering werkten vrouwen buitenshuis en hadden ze 

een eigen inkomen. Deze evolutie staat in tegenstelling met de verwachting van de 

Amerikaanse historicus Edward Shorter. Zijn visie op de 19e-eeuwse romantiseringsgolf 

voorspelde een daling van het leeftijdsverschil tussen man en vrouw.18

 

   

Verschillende historici, zoals Matthijs Kalmijn, Katherine Lynch en Frans Van 

Poppel, hebben de huwelijksleeftijd vergeleken tussen verschillende klassen en sociale 

                                                 
11 MATTHIJS, De mateloze, p. 173. 
12 MATTHIJS, De mateloze, p. 175 
13 HEIRBAUT D., Privaatrechtsgeschiedenis van de Middeleeuwen tot heden, 2005, Gent, pp. 373-404 
14 REHER D., The history of the family in Spain: Past Development, Present Realities, and Future 
Challenges. The history of the Family, 1999, vol. 3: 2, pp. 125-136 
15 VAN DE WALLE E., Marriage, pp. 137-151 
16 VAN DE WALLE E., Marriage, pp. 143-145 
17 VAN DE WALLE E., Marriage, p. 145 
18 SHORTER E., De wording van het moderne gezin, 1975, Baarn, p. 163 
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groepen.19 Algemeen kwamen zij tot de conclusie dat hogere klassen later huwden dan 

lagere klassen. Edward Shorter verklaart de hogere huwelijksleeftijd in de 19e eeuw aan 

de hand van een cultureel en een economisch model.20 De lagere sociale klassen gingen 

dankzij het industrialisatieproces jong werken. Ze konden eerder huwen en dienden niet 

langer te wachten op het familiebedrijf van hun vader. Bij de hogere sociale groepen 

speelden er wel nog steeds economische belangen. Jonge huwelijken botsten er met de 

gezins- en familiebelangen.21

Uit het onderzoek van de Nederlander Yme Kuiper naar de Friese adel tussen 

1700-1850, blijkt dat de bruidegom op negenentwintigjarige jarige leeftijd huwde met zijn 

vierentwintigjarige bruid. Hij vindt geen stijging of daling van de huwelijksleeftijd terug 

in de 19e eeuw.

  

22 De studie van Hollingsworth naar de Britse adel komt tot een ander 

resultaat. Tussen 1680 en 1729 is de huwelijksleeftijd respectievelijk 28,6 en 22,2 jaar 

voor mannen en vrouwen. In het volgende cohort van 50 jaar is de huwelijksleeftijd van 

de vrouwen 2 jaar gestegen in tegenstelling tot die van de mannen die deze stijging maar 

tussen 1780 en 1829 doormaken. In de 19e en begin van de 20e eeuw blijft de 

huwelijksleeftijd stabiel (30 en 24 jaar). Hollingsworth vindt een stijging van de 

huwelijksleeftijd die eerder bij de vrouwen dan bij de mannen is gestart.23

 

 De gegevens 

van de Friese adel en die van de Britse adel tonen in de 19e eeuw een verschillende 

evolutie. De uiteenlopende gegevens van de Friese en Britse adel wijzen op sterke 

regionale verschillen in de huwelijksleeftijd van de 19e-eeuwse adel. Wel zijn er 

overeenkomsten in huwelijksleeftijd. Die schommelen van de 18e tot het begin van de 20e 

eeuw in de verschillende studies tussen de 28 à 30 jaar voor de mannen en 23 à 25 jaar 

voor de vrouwen.  

 

 

                                                 
19 LYNCH K.A., Review Essay, Journal of Family History, 1986, vol. 11: 3, pp. 303-309 
KALMIJN M, Bruid, bruidegom en bruiloft. Sociale en economische achtergronden van het 
huwelijkspatroon. In: MANDEMAEKERS K. en BOONSTRA O. eds., De levensloop van de Utrechtse 
bevolking in de 19e eeuw, pp. 86-102 
VAN POPPEL F., Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg 20e 
eeuw, 1992, Den Haag, 654 p. 
20 SHORTER E., De wording van het moderne gezin, 1975, Baarn, 319 p. 
21 GOODE W., War revolution and family patterns, 1970, New York, p. 42 
22 KUIPER Y., Uitsterven of uithuwelijken: een analyse van het demografisch gedrag van de adel in 
Friesland in de 18e en 19e eeuw, Tijdschrift voor Sociale geschiedenis, 1986, vol. 12: 3, p. 278 
23 HOLLINGSWORTH T.H., A demographic study of the British ducal families, Population Studies, 1957, 
vol. 11: 1, p. 14 
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1.1 De gemiddelde huwelijksleeftijd 
 
Tabel 1: De gemiddelde huwelijksleeftijd van de vorsten (1700-2006) 
 Man Vrouw 

Huwelijksleeftijd 28,41 jaar 21,73 jaar 

Aantal 208 208 

 

De gemiddelde huwelijksleeftijd van de vorsten over de volledige periode 

bedraagt 28,41 jaar bij de mannen en 21,73 jaar bij de vrouwen. Ten eerste maak ik een 

onderverdeling in de tijd en in de ruimte, waarna ik een onderscheid maak tussen de 

eerste huwelijken en de huwelijken waarbij één van de twee gehuwden of allebei reeds 

eerder gehuwd waren.  

 

Grafiek 1: Huwelijksleeftijd in de verschillende regio’s van de vorsten 
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Als we de huwelijksleeftijd bestuderen in de drie regio’s van Europa merken we 

weinig verschil. Opvallend is dat de huwelijksleeftijd van de mannen in West-Europa  

(30 j.) hoger is dan in Noord-Europa (27 j.) en Zuid-Europa (27 j.). De verschillen tussen 

de huwelijksleeftijden van de vrouwen zijn verwaarloosbaar. 
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Grafiek 2: Huwelijksleeftijd in de verschillende eeuwen van de vorsten 
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Laten we vervolgens eens kijken naar de evolutie doorheen de eeuwen. We zien 

een stijgende trend doorheen de eeuwen, waarbij de stijging bij de mannen sterker is dan 

bij de vrouwen. De stijging van de huwelijksleeftijd staat in tegenstelling tot de dalende 

huwelijksleeftijd in Europa tijdens de 19e eeuw, daarom onderzoeken we in grafiek 3 de 

periode 1750-1950 nauwkeuriger. 

 

Grafiek 3: Huwelijksleeftijd 1750-1950 

0

5

10

15

20

25

30

35

1750-1799 1800-1849 1850-1899 1900-1950

Man
Vrouw

 
 



Een demografische analyse van de vorstenhuizen in Europa (1700-2006) 
 

V. De Nuptialiteit 60 

In de 19e eeuw daalde de huwelijksleeftijd bij de rest van de bevolking in Europa. 

Dat blijkt uit verschillende onderzoeken.24

Bij de vorsten is die daling op het einde van de 19e eeuw kleiner dan bij de rest 

van de bevolking. Tegen het einde van de 19e eeuw sluiten de eerste huwelijksleeftijden 

van de verschillende sociale klassen steeds meer bij elkaar aan. De huwelijksleeftijden 

van de vorsten lopen niet gelijk met het algemeen beeld in Europa. Uit de studie van de 

Vlaamse historicus Etienne van de Walle blijkt dat de huwelijksleeftijd van de vrouwen in 

Zwitserland, België en Nederland tussen 1830 en 1960 daalt van ongeveer 28 jaar naar 24 

jaar.

 Die daling is zich blijven doorzetten bij de rest 

van de bevolking. Wanneer we de gegevens per halve eeuw bekijken (grafiek 3) hebben 

we een genuanceerder beeld. We zien dat de huwelijksleeftijd van de vorst tijdens de 

tweede helft van de 19e eeuw lichtjes daalt (van 30,53 en 21,75 j. naar 28,67 en 21,05 j.). 

De huwelijksleeftijd bij de vorsten heeft een stijgende trend die tijdens de tweede helft 

van de 19e eeuw even daalt. 

25 De huwelijksleeftijd van de vorstinnen ligt lager dan van de vrouwen in deze 

studie.26

We kunnen dit verklaren door de economische verklaringsmodellen van het 

restrictieve huwelijksmodel ter hand te nemen. Die modellen stellen dat de 

huwelijksleeftijd tijdens de 18e en vooral 19e eeuw daalde doordat er andere 

productiemethodes ontstonden dankzij de industrialisatie. Koppels moesten minder lang 

sparen om in hun levensonderhoud te voorzien. Waarom de huwelijksleeftijd van de 

vorsten dan juist steeg, en vooral bij de mannen, is moeilijker te verklaren. Misschien was 

het voor vorsten moeilijker om een geschikte huwelijkskandidaat te vinden? Maar 

waarom die keuze in de 19e eeuw moeilijker was dan in de 18e eeuw kan ik niet verklaren. 

 Etienne Van de Walle ontdekte een daling in de 19e en 20e eeuw. In onze grafiek 

zien we na de 19e eeuw terug een stijging. De huwelijksleeftijd in de vorstenhuizen, zowel 

van man als van vrouw, vertoont een stijgende trend die enkel op het einde van de 19e 

eeuw wordt doorbroken. Dit komt niet overeen met de trend van de onderdanen die een 

dalende lijn vertoonde.  

 Etienne van de Walle vindt in zijn studie in Frankrijk een andere gemiddelde 

huwelijksleeftijd dan in Zwitserland, België en Nederland. De huwelijksleeftijd was in 

                                                 
24 HOFSTEE, De demografische, 231 p.  
DE JONGE, De industrialisatie, pp. 264-267 
MATTHIJS, De mateloze, p. 177 
VAN POPPEL, Trouwen, pp. 174-192 
25 VAN DE WALLE, Marriage, p. 144 
26 Frankrijk was een uitzondering, daar werd er zeer jong gehuwd. De huwelijksleeftijd in Frankrijk daalt 
van 25 jaar in 1850 naar 23 jaar in 1960. 
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Frankrijk tot het midden van de 20e eeuw ongeveer 2 jaar lager dan in de andere landen. 

Daarom heb ik ook de huwelijksleeftijd van de Franse vorsten apart bestudeerd. 

 

Tabel 2: Huwelijksleeftijd Frankrijk en de rest van de vorstenhuizen 
 Frankrijk De vorstenhuizen 

 Man Vrouw Man Vrouw 

1700-1799 19 21 25 20 

1800-1899 34 28 30 21 

 

In de 18e eeuw lijken de Franse vorsten (6 in totaal) de evolutie in hun land te 

volgen. De vorsten huwden ten laatste op hun 27 jaar. Vier van deze 6 vorsten huwden 

voor ze 17 jaar werden. In de 19e eeuw zijn er slechts 3 Franse vorsten gehuwd. De hoge 

huwelijksleeftijd die uit de tabel blijkt is dus waarschijnlijk een statistische fout. 

 

 De vorsten konden geen boerderij of bedrijf, maar wel de kroon erven. Het 

economische verklaringsmodel van het restrictieve huwelijkspatroon kunnen we op die 

manier aanpassen aan de vorsten. We kunnen onderzoeken of het moment vlak voor de 

troonopvolging voor meer huwelijken zorgde. Dit was een parallelle situatie met de 

boerenzoon die de boerderij van de vader overnam. Ongeveer 10 % van de huwelijken 

van de vorsten vond plaats tijdens de eerste twee jaar na de troonopvolging.27

Twee jaar na hun troonsbestijging waren er 34 vorsten nog niet gehuwd. Bij 9 van 

deze gevallen ging het om vorsten die zeer jong de troon bestegen.

 In 

tegenstelling tot de rest van de bevolking zal dit niet te maken hebben met de financiële 

kant van de zaak. Hij dient het voorbeeld te geven aan zijn onderdanen. Aangezien de 

gehuwde status de norm is, zal dit vooral voor de vorsten belangrijk geweest zijn. 

Bovendien zijn troonopvolgers – en dus een huwelijk – van fundamenteel belang voor een 

vorst. 

28

                                                 
27 20 van de 208 huwelijken 

 Hun leeftijd 

schommelde tussen de 3 en 18 jaar en allemaal huwden ze voor hun vijfentwintigste 

verjaardag. Vijf vorsten waren voor hun troonsbestijging al gehuwd geweest, maar waren 

28 Frederik August I van Saksen, Victoria van Groot-Brittannië, George I van Griekenland, Ferdinando van 
Parma, Roberto I van Parma, Vittorio Amedeo II van Toscane, Joseph Wenzel van Liechtenstein, Isabel II 
van Spanje en Alfonso XII van Spanje. 
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weduwenaar.29 Zij hadden reeds troonopvolgers voor ze de troon bestegen. Vervolgens 

heb ik twee vorsten gevonden die slechts heel kort op de troon zaten en in die tijd niet 

gehuwd waren, ze regeerden respectievelijk 1 maand en 2 jaar.30 Ten slotte bleef Otto I 

van Beieren ongehuwd doordat hij mentaal gestoord was.31

Er waren 18 nog niet eerder gehuwde vorsten, die op een huwbare leeftijd de troon 

bestegen en twee jaar later nog niet gehuwd waren. Opvallend is dat een aantal 

vorstenhuizen hierbij domineren. Zo zijn er van deze 18: 5 van Montenegro, 2 van 

Portugal, 3 van Monaco, 4 van Parma, 3 van Liechtenstein en tenslotte 1 van Modena. 

Van deze 18 vorsten zijn er 8 uiteindelijk nog gehuwd. 

 

Laten we Frans I eens als voorbeeld bekijken. Frans I verwachtte geen vorstelijke 

titulatuur, zijn broer Johan I was immers koning van Liechtenstein. Johan I stierf echter 

ongehuwd en kinderloos, waardoor Frans I op de respectabele leeftijd van 50 jaar in 1929 

op de troon kwam. Op dat moment was hij nog ongehuwd maar hij huwde nog datzelfde 

jaar. Zijn huwelijk was geen toeval maar een weloverwogen beslissing. Dit huwelijk kan 

hij niet zuiver gesloten hebben met de bedoeling om voor een troonopvolger te zorgen, 

zijn vrouw was immers reeds 47 jaar en het huwelijk bleef kinderloos. De reden voor het 

huwelijk moet dus ergens anders gevonden worden. 

 
1.2 De huwelijksleeftijd bij het eerste huwelijk 

 
We maken een onderscheid tussen de eerste huwelijken en de latere omdat eerste 

huwelijken een grotere invloed hebben op de vruchtbaarheid. Zoals eerder gezegd heerst 

er in West-Europa een restrictief huwelijkspatroon. We verwachten dan ook een vrij hoge 

huwelijksleeftijd. 

 
Tabel 3: Eerstehuwelijksleeftijd 1700-2006 

 Man Vrouw 

1700-1799 22.25 18.65 

1800-1899 26.44 20.40 

1900-2006 30.83 26.31 

 

                                                 
29 Charles X van Frankrijk, George I van Saksen, George I van Groot-Brittannië, Elias I van Parma en Olav 
V van Noorwegen. 
30 Napoleon II Bonaparte en Ludwig II van Beieren 
31 MONTGOMERY-MASSINGBERD H., Burke’s Royal Families of the World, volume 1: Europe & 
Latin-America, 1977, Londen, Burke’s peerage limited, p. 157 
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De eerste huwelijksleeftijd in de 18e en 19e eeuw van de vorsten ligt lager dan de 

gegevens van Hajnal (27-30 j. voor mannen en 24-26 j. voor vrouwen)32 en dan de 

gegevens over de adel (28-30 j. voor mannen en 24 à 26 j. voor vrouwen).33 Als we die 

gegevens uit Europa vergelijken met de huwelijksleeftijd van de vorsten dan blijkt dat de 

vorsten gemiddeld een 5-tal jaren eerder huwden dan hun onderdanen. Uit studies blijkt 

dat de adellijke groepen zowel in Groot-Brittannië als in Nederland iets later huwden dan 

de rest van de bevolking. De vorsten volgden deze trend niet. Zij huwden enkele jaren 

eerder dan de rest van de bevolking. Bovendien is de stijgende trend die we ook in de 

algemene gegevens vinden hier opnieuw aanwezig. Dit in tegenstelling tot de gegevens 

voor de rest van Europa.34

Wat de oorzaak voor deze tegenstelling is, kunnen we niet met zekerheid zeggen. 

De economische verklaringen voor het restrictieve huwelijkspatroon kunnen ons hier een 

uitweg bieden. De vorsten moesten weliswaar wachten op de dood van hun vader (of 

moeder) of een troonsafstand voor ze koning werden maar ze konden wel eerder huwen. 

Er was geen economische noodzaak of financiële reden voor de kroonprinsen om te 

wachten met huwen om op de troon te komen. Bovendien is het belang van een 

nageslacht en mogelijke troonpretendenten belangrijk voor het voortbestaan van een 

dynastie. Aangezien in een vroeg huwelijk de kans op (veel) kinderen groter is, kan dat 

een reden zijn voor de lage huwelijksleeftijden binnen de vorstenhuizen.  

 De huwelijksleeftijd van de vorsten in Europa is totaal 

verschillend van het algemeen patroon in Europa.  

 

1.3 De huwelijksleeftijd bij tweede en latere huwelijken 
 
Tabel 4: De gemiddelde huwelijksleeftijd bij tweede of latere huwelijken  
van de vorsten: 1700-2006  

 Man Vrouw 

1700-1799 36 24,38 

1800-1899 39,71 24,63 

1900-2006 42,33 26,33 

 

De huwelijksleeftijd van een tweede, derde of vierde huwelijk ligt gemiddeld 13 à 

14 jaar hoger dan die van de eerste huwelijken. Algemeen stappen weduwnaars sneller 

                                                 
32 HAJNAL J., European marriage, pp. 101-143 
33 KUIPER, Uitsterven of, p. 278 
HOLLINGSWORTH, A demographic, p. 14 
34 MATTHIJS, De mateloze, p. 187 
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voor een tweede maal in het huwelijksbootje dan weduwes.35 Weduwnaars huwden vaak 

met een nog niet eerder gehuwde vrouw. Dit is bij de vorsten zeer opvallend. De vorsten 

huwden tijdens een tweede huwelijk heel vaak met een jonge vrouw. Volgens ons 

onderzoek huwen vorsten een tweede keer met een jonge vrouw van gemiddeld 24 jaar, 

terwijl zij zelf op het moment van dat huwelijk gemiddeld 39 jaar oud zijn. Het verschil 

tussen man en vrouw bij een eerste huwelijk. was 7 jaar.36  Bij een tweede, derde of 

vierde huwelijk is dat opgelopen tot 15 jaar. “Een oude bok lust dus wel een jong 

blaadje.” Oude weduwnaars die huwden met een jonge vrouw werden vaak scheef 

bekeken. “Een kalen kop of grijzen baert dient met geen jeugdigh dier gepaert, ’t is best te 

trouwen sijns gelijck, jonck met wat joncx en rijck met rijck”37

In mijn database zijn er slechts 2 vrouwen van vorsten die hertrouwd zijn. Een 

hertrouw was voor vrouwen meestal economisch en sociaal aangewezen.

 Maar dat hield de vorsten 

niet tegen om met een jonge vrouw te hertrouwen. 

38 De situatie ligt 

hier echter anders. Financieel zullen de weduwes van de vorsten geen enkel probleem 

gehad hebben. Sociaal gezien hadden zij een groot aanzien en soms zelfs reële macht, 

vooral indien hun kinderen, de troonopvolgers, nog minderjarig waren. Maria-Christina 

der Beide-Siciliën, echtgenoot van Fernando VII van Spanje en moeder van Isabella II, 

nam het regentschap (1833-1840) op zich toen haar dochter op driejarige leeftijd koningin 

werd. Zij verdedigde de troon van haar dochter tegen de broer van Fernando VII, Don 

Carlos.39

 

 Indien de weduwes van de vorsten zouden hertrouwen zouden ze niet meer aan 

het hof leven, nu bleven ze daar tot hun dood. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
35 VANDENBROEKE C., Vrijen en trouwen van de middeleeuwen tot heden : seks, liefde en huwelijk in 
historisch perspektief, 1986, Brussel, p. 43 
36 Zie tabel 1 
37 VANDENBROEKE, Vrijen, p. 42 
38 VANDENBROEKE, Vrijen, p. 44 
39 CANNUYER, De Europese vorstenhuizen, 1989, p. 50 
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1.4 Leeftijdsverschil bij huwelijk 
 

Grafiek 4: Leeftijdsverschil bij huwelijk 
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We zien op grafiek 4 een groot verschil tussen het leeftijdsverschil bij het eerste 

huwelijk en dat bij latere huwelijken. Het verschil tussen beide huwelijksverschillen blijft 

ongeveer 7 jaar en stijgt geleidelijk naar 8 jaar. We zien dat het leeftijdsverschil bij het 

eerste huwelijk in de 20e eeuw daalt terwijl het leeftijdsverschil bij latere huwelijken blijft 

stijgen. Tijdens de 18e en 19e eeuw lopen de grafieken ongeveer gelijk, ze volgen dezelfde 

stijgende trend. 

 

Tabel 3: Huwelijksduur 1700-2006 
 Eerste huwelijk Latere huwelijken 

1700-1799 5 12 

1800-1899 9 15 

1900-2006 8 16 

Totaal 6 14 

 
Het verschil tussen de huwelijksleeftijd van mannen en vrouwen bij het eerste 

huwelijk is het grootst tijdens de 19e eeuw. Bij de tweede huwelijken is dat verschil het 

grootst tijdens de 20e eeuw en zien we een geleidelijke stijging.  

Het verschil tussen man en vrouw ligt duidelijk hoger bij de tweede huwelijken 

dan bij de eerste. Vooral weduwnaars huwen met een jonge nog niet eerder gehuwde 

vrouw. Voor de vorsten zal het dankzij hun machtspositie en financiële situatie 
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makkelijker geweest zijn om een jonge ongehuwde vrouw te huwen dan voor andere 

weduwnaars. 

 

2. Weduwschap 

De duur van het weduwschap is de periode uitgedrukt in maanden tussen het 

tijdstip van overlijden van de eerste partner en het huwen met de tweede partner.40 

Hetzelfde geldt voor een derde of vierde huwelijk hoewel dit minder voorkomt. In de 

vroegmoderne periode werd er vrij snel hertrouwd. Gewoonlijk huwden de weduwnaars 

ongeveer 30 à 36 maanden na het overlijden van hun echtgenote.41 Bij vrouwen duurde 

het weduwschap ongeveer een jaar langer. De rouwperiode voor vrouwen was langer, 

ongeveer 9 maanden, zodat er geen verwarring over het vaderschap kon bestaan.42 Slechts 

twee vrouwen uit mijn database hertrouwen nadat zij gehuwd waren met een vorst. We 

concentreren ons bijgevolg op het mannelijke weduwnaarschap. Indien we het interval 

tussen twee huwelijken bij mannen bestuderen is de leeftijd in tegenstelling tot bij 

vrouwen van weinig belang. Ook het aantal kinderen beïnvloedt dat interval niet, het is 

wel een stimulans om te hertrouwen.43

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 VANDENBROEKE, Vrijen, p. 49 
41 MATHIJS K., Frequency, timing and intensity of remarriage in 19th century Flanders, The history of the 
family, 2003, vol. 8: 1, pp. 135-162, p. 149 
42 MATHIJS, Frequency, p. 149 
43 SCHOFIELD en WRIGLEY, Remarriage intervals and the effect of marriage order on fertility, in: 
DUPAQUIER, HELIN, LASLETT, LIVI-BACCI en SOGNER, Population and Social Change, 1981, 
Londen, p. 213 
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Grafiek 5: Duur weduwschap van de mannen, 1700-2006 
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De vorsten hertrouwden veel later dan hun onderdanen. Tijdens de 18e eeuw is het 

weduwschap iets hoger dan het Europese gemiddelde. In de 19e eeuw komt daar 

verandering in. De stijging is spectaculair van ongeveer 35 naar 68 maanden. Vervolgens 

zal ze terug iets dalen na de 19e eeuw. Omdat de gegevens per eeuw zoveel verschillen 

maak ik hier een opdeling per halve eeuw. Ondanks de kleine populatie is het toch 

duidelijk dat de vorsten veel later hertrouwden dan de rest van de bevolking. 

 

Tabel 4: Weduwschap 1700-1899 
Periode Weduwschap Aantal 

1700-1749 43,83 6 

1750-1799 25,83 6 

1800-1849 58,69 13 

1850-1899 77 11 

1900-1949 54 2 

 

Vooral in de 20e eeuw is de populatie uit dit onderzoek heel klein. In de tweede 

helft van de 19e eeuw is het weduwschap zeer hoog, in het begin van de 19e en het begin 

van de 20e eeuw blijft het weduwschap ongeveer gelijk. Uit dit onderzoek blijkt dat het 

weduwschap van de vorsten tijdens de tweede helft van de 19e eeuw een tijdelijke piek 
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heeft gehad. Bij de rest van de bevolking bleef het weduwschap tot het begin van de 20e 

eeuw stabiel. De piek bij de vorsten is dus niet bij hun onderdanen terug te vinden.44

Waardoor is het weduwschap van de vorsten zo opvallend hoog? De opvoeding 

van de kinderen kon door gouvernantes gedaan worden. Vanuit diezelfde redenering 

kunnen we ook een verklaring vinden voor het feit dat slechts twee vorstenvrouwen 

hertrouwen. Hun kinderen waren immers de mogelijke troonopvolgers. De weduwe zal 

niet alleen financieel maar ook praktisch hulp van het Hof krijgen voor de opvoeding van 

de mogelijke troonopvolgers. Op die manier is een tweede huwelijk voor haar niet 

levensnoodzakelijk. Als moeder van de troonopvolgers of vorst en soms als regentes had 

zij een grote macht en aanzien. Bovendien heeft ze een grote sociale vrijheid. Slechts 

weinig weduwes bevinden zich in die bevoordeelde positie. Weduwes vonden het vaak 

heel moeilijk om zich terug neer te leggen bij de beslissingen en macht van een man.

 

45

 

 

Die situatie kan doorgetrokken worden naar regentessen en koningin-moeders.  

Grafiek 6: Duur weduwschap van de mannen, regionale verschillen van de vorsten. 
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In grafiek 6 zien we duidelijke regionale verschillen op het vlak van het 

weduwschap. Het weduwschap is in alle regio’s boven het gemiddelde van de rest van 

Europa. Noord-Europa (39 maanden) heeft duidelijk een laag interval en Zuid-Europa (68 

maanden) een heel hoog, West-Europa bevindt zich daartussen met een gemiddeld 

weduwschap van 50 maanden. Daar kunnen verschillende oorzaken voor te vinden zijn. 

                                                 
44 MATHIJS, Frequency, pp. 150-151 
45 VANDENBROEKE, Vrijen, p. 48 
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Één van de mogelijke oorzaken kan te vinden zijn bij de mortaliteit. De mortaliteit in 

Zuid-Europa is hoger dan de mortaliteit in de andere regio’s. Dat verklaart de langere 

duur van het weduwschap. Vooral omdat het verschil in mortaliteit bij de vrouwen groter 

is dan bij de mannen.46

. 

 

3 Duur van het huwelijk 

3.1 Gemiddelde duur van het huwelijk 

De gemiddelde huwelijksduur bij de vorsten is 25,14 jaar. De huwelijksband 

tussen koningin Juliana van Nederland en prins Bernard hield met zijn 67 jaar het langste 

stand. Het huwelijk vond plaats op 7 januari 1937 en eindigde met de dood van Juliana op 

20 maart 2004. 4,19 % van de vorstelijke paren konden enkel hun eerste 

huwelijksverjaardag vieren. Het huwelijk van Alfonso XII duurde amper 6 maanden, in 

juni 1878 overleed zijn vrouw Maria Isabel.  

 

Tabel 5: Duur van het huwelijk 
Duur Aantal Procent Cumul 

0-4 36 16,14 16,14 

5-9 20 8,97 25,11 

10-14 18 8,07 33,18 

15-19 22 9,87 43,05 

20-24 15 6,73 49,78 

25-29 22 9,87 59,64 

30-34 15 6,73 66,37 

35-39 20 8,97 75,34 

40-44 23 10,31 85,65 

45-49 13 5,83 91,48 

>50 19 8,52 100 

 
In Tabel 5 is duidelijk te zien dat ongeveer een kwart van de huwelijken binnen de 

tien jaar eindigen. Bijna de helft van de huwelijken eindigt voor hun zilveren jubileum.  

 

 

 
                                                 
46 Zie mortaliteit: 3.4 Regionale verschillen 
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Grafiek 7: Gemiddelde duur van het huwelijk 1700-2006.47
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Grafiek 7 toont dat de duur van het vorstelijke huwelijk stijgt van de 18e (25,06) 

naar de 19e eeuw (25,86). Het gaat om een stijging van bijna een jaar. Het onderzoek naar 

de huwelijksduur tussen 1900 en 2006 stelt ons voor een statistisch probleem.48

De belangrijkste oorzaak van de stijgende huwelijksduur is de vergrijzing van de 

bevolking. In vroegere eeuwen eindigde het huwelijk meestal door het overlijden van één 

van de huwelijkspartners. De gemiddelde levensverwachting is sinds 1750 sterk gestegen. 

Tegenwoordig worden veel huwelijken beëindigd door een echtscheiding. Deze recente 

evolutie startte pas met de opkomst van de echtscheiding vanaf de jaren ’60 van de 20e 

eeuw. Deze evolutie is bij de vorsten (nog) niet ingezet. 

 De 

stijging van de huwelijksduur zien we in de grafiek tussen 1700-1799, 1800-1899 en 

1900-2006*.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
47 In grafiek 6 worden in de gegevens met een * de huwelijksduur van de nog lopende huwelijken meegeteld 
(met als cijfer de periode tussen het begin van hun huwelijk en 2007.) 
48 De populatie waarvan het huwelijk is afgelopen is in de periode 1900-2006 zeer klein. Daarom reken ik in 
de gegevens met een * de huwelijksduur van nog lopende huwelijken mee met als cijfer de periode tussen 
het begin van hun huwelijk en 2007.  
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Grafiek 8: Gemiddelde duur van het huwelijk, regionale verschillen. 
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In grafiek 8, die de regionale verschillen tussen de huwelijksduur voorstelt, zien 

we enkele opvallende resultaten. In Zuid-Europa (22,49 j.) is de huwelijksduur opvallend 

laag. In West-Europa (26,76 j.) is de huwelijksduur het langst en in Noord-Europa duren 

de huwelijken gemiddeld 25,82 jaar. In Zuid-Europa zijn er nochtans geen hogere 

echtscheidingscijfers te vinden. De oorzaak ligt bij de hogere mortaliteit in Zuid-Europa. 

Ik bespreek deze cijfers meer in detail in het hoofdstuk over de mortaliteit 

 
3.2 Duur van het eerste huwelijk 

Net zoals bij de huwelijksleeftijd dienen we ook bij de duur van het huwelijk een 

onderscheid te maken tussen het eerste of het tweede huwelijk. Eerste huwelijken duren 

gemiddeld langer dan tweede huwelijken. De gemiddelde eerstehuwelijksduur bij de 

vorsten is 27,43 jaar, de gemiddelde huwelijksduur in het totaal bedraagt bij hen 25,05 

jaar. De gemiddelde huwelijksduur bij eerste huwelijken in die tijd bedroeg 15 à 20 jaar.49

 

 

De vorstelijke huwelijken duren dus veel langer dan de huwelijken van hun onderdanen. 

3.3 Duur van latere huwelijken 

 De gemiddelde duur van de tweede, derde en vierde huwelijken bedraagt 16,11 

jaar. Dit is 11,32 jaar minder dan bij het eerste huwelijk. De verklaring ligt voor de hand. 

Men huwde op een latere leeftijd waardoor de kans dat één van de echtgenoten snel zou 

sterven veel groter was dan bij jonge huwelijken. Gemiddeld huwde men ongeveer 13 à 

14 jaar later dan bij een eerste huwelijk. We moeten er rekening mee houden dat latere 

                                                 
49 C. VANDENBROEKE, De sociale leefwereld van het kind in Vlaanderen, 17e-19e eeuw, Tijdschrift voor 
Geschiedenis, 1981, p. 418 
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huwelijken dikwijls minder kinderrijk waren waardoor de kans op kraambedsterfte van de 

echtgenote verminderde. Dat zou de afwijking van 2 à 3 jaar tussen het verschil in 

gemiddelde huwelijksduur en de latere huwelijksleeftijd kunnen verklaren. 

 

4. Keuze van de huwelijkspartner 

‘Ik wil trouwen met een baarmoeder’ 
                                           Napoleon50

 
 

 “Soort zoekt soort”,51 “ ’t is best te trouwen sijns gelijkck, jonck met wat joncx en 

rijck met rijkck”.52

De huwelijken tussen vorsten en niet-adellijke vrouwen eindigden dikwijls in 

familiaal misnoegen en dynastieke problemen. De keuze in huwelijkspartner van de 

huidige kroonprinsen wordt nog steeds nauwlettend in het oog gehouden. In Nederland 

werd Johan Friso uit de lijn voor de troonopvolging verwijderd na zijn huwelijk met 

Mabel.

 Het was in de vroegmoderne periode een sociale verplichting om 

binnen zijn eigen sociale klasse te huwen. De adel vond zijn huwelijkspartner onder de 

adel, boeren huwden met boerinnen en arbeiders zochten hun echtgenotes binnen de 

arbeidersklasse. Koningen huwen echter niet met koninginnen of kroonprinsessen. De 

troon was belangrijk en met uitzondering van enkele huwelijken in de vroegmoderne 

periode omwille van gebiedsuitbreiding, kwamen dergelijke huwelijken niet voor. Maria 

van Bourgondië huwde met Maximiliaan van Oostenrijk in een specifieke historische 

situatie. Maria was de enige erfgename van de Bourgondische gebieden, ze besteeg zeer 

jong een bedreigde troon. Het huwelijk met Maximiliaan, uit het machtige geslacht van de 

Habsburgers, stelde haar troon veilig. Huwelijken tussen koningen en koninginnen 

gebeurde enkel in zulke specifieke situaties. De vorsten of toekomstige troonopvolgers 

huwden met jongere dochters (of zonen) van koningen. Ze huwden dus met personen met 

koninklijk bloed in de aders die weinig of geen kans hadden om de troon te erven. Een 

tweede categorie echtgenotes werd gevonden in invloedrijke adellijke families.  

53 In België veroorzaakte Leopold III een dynastieke crisis door te huwen met 

Liliane Baels.54

                                                 
50 HERMAN E., Seks met de koning, 2007, Antwerpen, p. 19 

 De meeste koninklijke huwelijken werden grondig voorbereid door de 

beide ouders. Het huwelijk diende om vriendschapsbanden, vredesverdragen en 

51 HAKS D., Huwelijk en gezin in Holland in de 17e en 18e eeuw,1982, Assen, p. 128 
52 VANDENBROEKE, Vrijen, p. 42 
53 BBC News, Royal wedding snubs Dutch throne, 24/04/2004 
54 VAN DEN WIJNGAERT, DUMOULIN en DUJARDIN, Een koningsdrama: de biografie van Leopold 
III, 2001, Antwerpen, pp. 168-185 
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rijkdommen binnen te brengen in het vorstenhuis. Het huwelijk was voor beide partijen 

meestal een persoonlijke ramp.55

 Laten we even kijken naar de vorsten die huwden met een niet-adellijke vrouw. In 

totaal gaat het om 10 huwelijken (4,46 % van de koninklijke huwelijken) met een niet-

adellijke persoon. De eerste is de bovengenoemde Leopold III. Zijn huwelijk met Liliane 

Baels was één van de oorzaken van de koningscrisis. 

  

Vervolgens hebben we Edward VIII van Groot-Brittannië en Ierland. Zijn vader 

George V zei ooit: "After I am dead, the boy will ruin himself in twelf months."56 George 

V wilde dat zijn jongste zoon en zijn kleindochter hem opvolgden en niet Edward, de 

kroonprins. Zo zou George V eveneens gezegd hebben: "I pray to God that my eldest son 

Edward will never marry and have children, and that nothing will come between Bertie 

and Lilibet and the throne."57 Op 20 januari 1936 stierf George V, waardoor Edward, 

koning Edward de VIII werd. Hij had een relatie met Bessie Wallis Warfield, al één keer 

gescheiden en op dat moment nog mevrouw Simpson. Toen haar tweede echtscheiding op 

gang kwam, werd het snel duidelijk dat de koning van plan was te huwen met een 

Amerikaanse niet-adellijke, tweemaal gescheiden vrouw. Dat lokte een grote crisis uit. 

Zowel het parlement als verschillende andere staatshoofden lieten hun oppositie tegen het 

huwelijk kennen. Bovendien was de koning hoofd van de Anglicaanse kerk, die tegen het 

hertrouwen van gescheiden vrouwen was. Aan de dynastieke crisis kwam op 10 december 

1936 een einde. In een rechtstreekse tv-opname stond Edward VIII zijn troon af. Zijn 

broer zou hem opvolgen. Edward huwde op 3 juni 1937 met Bessie Wallis Warfield.58

Florestan I van Monaco was gehuwd met Marie, zij was niet van adel. Florestan 

was nooit klaar voor de troon, hij volgde zijn broer Honoré V op die stierf in 1841 en 

enkel een bastaardzoon had. Florestan moest dus noodgedwongen de troon bestijgen. De 

macht lag echter bij zijn vrouw die vrijwel alle beslissingen nam. 

  

Albert I van Monaco huwde een tweede maal met Mary Heine, nadat hij zijn 

eerste huwelijk met Lady Mary Douglas-Hamilton had laten annuleren. Deze dame was 

niet van adel maar kwam uit een rijke businessfamilie. Het huwelijk leek eerst een zegen 

voor Monaco en voor de beide partners. Ze bracht veel bij aan Monaco en herstelde het 

culturele en economische leven. Toch kwam er ook aan het tweede huwelijk van Albert I 

                                                 
55 HERMAN, Seks, p. 19 
56 PICKNETT , PRINCE, PRIOR en BRYDON , War of the Windsors: A Century of Unconstitutional 
Monarchy, 2002,  p. 97 
57 PICKNETT, War of the Windsors, p. 97 
58 CANNUYER, De Europese, p. 222 
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een einde. Toen hij een relatie kreeg met Isidore de Lara eindigde zijn huwelijk. Albert 

zou geen derde keer huwen, maar had nog veel minnaressen. 

Lodewijk II van Monaco is de volgende in de rij. Toen hij als soldaat in Algerije 

was gestationeerd werd hij verliefd op Marie Julliette Louvet, een cabaretzangeres. Hij 

zou in het geheim met haar gehuwd zijn in 1879 tegen de wens van zijn vader in. Daar 

zijn echter nooit echte bewijzen voor gevonden. Een feit is wel dat hij met haar een 

dochter kreeg: Charlotte. Toen duidelijk werd dat Lodewijk II geen kinderen meer zou 

krijgen en de troonopvolging in gevaar kwam, werd er in het parlement besloten dat 

Charlotte officieel zou erkend worden. Officieel werd ze in 1919 geadopteerd door haar 

vader. Zij werd na haar vader de wettige troonopvolger van Monaco. In 1922 werd 

Lodewijk II koning na de dood van zijn vader. In 1946 huwde de toen 75 jarige Lodewijk 

II met een Franse actrice: Ghislaine Domanget. Hij zou na zijn dood in 1949 opgevolgd 

worden door zijn kleinzoon Rainier III, de zoon van Charlotte.59

We blijven bij de Monegasken met Rainier III. Hij leefde jaren openlijk samen 

met een Franse actrice Gisèle Pascal. Hun relatie zou stukgelopen zijn op het moment dat 

een dokter Gisèle onvruchtbaar verklaarde.

 

60 Op 19 april 1956 huwde hij de glamoureuze 

actrice Grace Kelly. Met haar kreeg hij 3 kinderen. Rainier had blijkbaar een zwak voor 

actrices want na de dood van Grace had hij nog een relatie met zijn acterende nicht.61

Danillo II van Montenegro huwde met Darinka Kvekic, de dochter van een 

handelaar en schipper. Verdere informatie over zijn huwelijksleven is niet bekend. 

  

Het enfant terrible van Denemarken Frederik VII huwde eveneens met een 

burgervrouw. Zijn derde echtgenote Louise was balletdanseres en dochter van een 

molenaar. Frederik VII was gescheiden van zijn eerste twee vrouwen, schandalen waren 

hem dus niet vreemd. Zijn derde huwelijk zorgde voor een zoveelste hetze. 

Koning Alexander I was koning van een land in oorlog maar had weinig of geen 

reële macht. Hij was immers koning van Griekenland van 1917 tot 1920. Al de werkelijke 

macht lag bij de eerste minister Venizelos. Op 4 november 1919 zorgde hij voor een groot 

schandaal door te huwen met Aspasia Manos, een burgervrouw. Hij haalde de woede van 

het parlement en vooral van Venizelos op zich. Aspasia moest noodgedwongen vluchten 

uit Athene tot de crisis opgelost werd. Uiteindelijk werd het huwelijk erkend zonder dat 

                                                 
59 CANNUYER, De Europese, p. 84 
60 Later zou ze huwen en een kind krijgen 
61 CANNUYER, De Europese, p. 86 
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Aspasia koningin werd. Ze werd gewoon mevrouw Manos doordat het huwelijk 

morganatisch was. 

De meeste huwelijken van een vorst met een niet-adellijke dame hebben voor 

problemen, crisissen of ongewone situaties geleid. Het land, het volk, het parlement en 

andere staatshoofden kantten zich steeds tegen zo een huwelijk.  

In mijn onderzoek zijn enkele morganatische huwelijken te vinden. Het huwelijk 

van Alexander I van Monaco met Aspasia was het eerste voorbeeld. De term 

morganatisch huwelijk is niet breed gekend en er is dan ook weinig wetenschappelijke 

literatuur over te vinden. Een morganatisch huwelijk wordt gesloten tussen een man van 

hoge adel met een vrouw van lagere klasse waarbij de titels en privileges niet overgaan op 

de vrouw en de kinderen.62 Indien de man de troonopvolger is, zal zijn vrouw geen 

koningin worden en de kinderen die uit het huwelijk geboren worden geen 

troonpretendenten. Het morganatisch huwelijk wordt ook wel left-handed marriage 

genoemd omdat tijdens de huwelijksceremonie de man de vrouw met zijn linker hand 

vasthield in plaats van met zijn rechter.63 In sommige landen, zoals in Groot-Brittannië, 

bestaat het morganatisch huwelijk niet, er bestaat wel een andere variant.64 Het is er 

immers mogelijk om te huwen zonder toestemming van de koning en het parlement, maar 

dan maken kinderen uit dat huwelijk geen aanspraak op de troon. Daar is in Groot-

Brittannië enkele keren gebruik van gemaakt. Toen Edward VIII wenste te huwen met de 

Amerikaanse gescheiden Betty Wallis, vroeg hij aan de eerste minister Stanley Baldwin 

of het morganatisch huwelijk niet kon worden ingevoerd.65

Voor vorsten was een morganatisch huwelijk geen eenvoudige stap, daardoor werd 

hun vrouw geen koningin en de kinderen geen troonpretendenten. Vooral dit laatste is 

zeer belangrijk voor de vorsten. De morganatische huwelijken die ik gevonden heb, zijn 

dan ook bijna allemaal tweede huwelijken waarbij er reeds troonopvolgers bestonden. 

 Baldwin weigerde daar op in 

te gaan. Edward VIII huwde met Betty Wallis maar moest troonsafstand doen. 

Ik heb 8 morganatische huwelijken gevonden, dat is 3,57 % van de huwelijken. 

Maar ik heb vooral ook sporen gevonden van zonen van vorsten die morganatisch 

huwden. De zonen van de koning behoren niet tot mijn populatie en worden hier niet mee 

gerekend. Het morganatische huwelijk is sterk in de pers belicht in het kader van het 

                                                 
62 PELLETIER B., The constitutional law requirements for the royal morganatic marriage, Mc Gill Law 
Journal, 2005, vol. 50, p. 269 
63 CRAWFORD D., CRAWFORD R. en MAY N., Michael and Natasha, 1998, 464p. 
64 PELLETIER, The constitutional, pp. 265-284 
65 PELLETIER, The constitutional, p. 271 



Een demografische analyse van de vorstenhuizen in Europa (1700-2006) 
 

V. De Nuptialiteit 76 

huwelijk van prins Charles en Camilla Parker Bowls. Na een lange discussie in het 

parlement en binnen het koningshuis werd er beslist dat Camilla na de vorstelijke 

aanstelling van Charles aangesproken zou worden met Royal Highness.66

Niet alle huwelijken werden gearrangeerd of waren morganatisch, uitzonderlijk 

werd er ook gehuwd uit liefde. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk dat van Sissi en 

keizer Frans-Joseph van Oostenrijk-Hongarije. De verfilming met Romy Schneider 

spreekt tot de verbeelding maar is ver van de waarheid.

 Het huwelijk 

van Charles en Camilla was geen morganatisch huwelijk, Camilla zal dus wel degelijk 

koningin zijn maar alleen zo niet worden aangesproken. 

67 Één ding klopt wel, het koppel 

huwde inderdaad uit liefde. Frans-Joseph was voorbestemd voor de oudere zus van Sissi, 

maar verkoos Sissi boven haar zus. Op 24 april 1854 huwde ze op zestienjarige leeftijd. 

Het verdere levensverhaal is veel minder rooskleurig. Sissi was neurotisch, had anorexia 

en verwaarloosde haar man en haar taken als keizerin. Uiteindelijk zou ze volledig 

wegkwijnen. De dood van haar dochtertje en de zelfmoord van haar enige zoon hadden 

haar volledig gebroken. Op 10 september 1898 werd ze vermoord door een anarchist.68 

Toch huwden ook andere vorstelijke paren zoals koningin Beatrix en Claus, Napoleon en 

Joséphine en prins Rainier III & Grace Kelley uit liefde. 69

Doordat de verschillende vorstenhuizen onderling huwden werden de vorsten 

langzaam maar zeker allemaal familie van elkaar. Dat blijkt uit de volgende stambomen 

 

                                                 
66 PIERCE A. en GIBB F., Camilla might still become queen, The Times, 14/02/2005 
67 De drie verfilmingen van Ernst Marischka over keizerin Elisabeth  
Sissi (1955)  
Sissi — die junge Kaiserin (1956) (Sissi — The Young Empress)  
Sissi — Schicksalsjahre einer Kaiserin (1957) (Sissi — Fateful Years of an Empres 
68 BOULAY C., De koningshuizen van Europa, Aartselaar, pp. 10-15 
69 CARTLAND B., Romantische vorstenparen: Koninklijke huwelijken die uit liefde werden gesloten, 1981, 
Bussum, 127 p. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst_Marischka&action=edit�
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Figuur 27: Stamboom 170

 

 

                                                 
70 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s royal, voorflap 
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Figuur 28: Stamboom 271

 

 

                                                 
71 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s royal, achterflap 
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Uit figuur 27 en 28 blijkt de duidelijke verwantschap tussen de vorstenhuizen van 

Europa. Christian Cannuyer spreekt van ‘de grote familie Europa’.72 De vorsten spraken 

elkaar formeel aan als: Mijnheer mijn neef.73 De formule, die nu minder wordt gebruikt, is 

geen fictie. Uit de stambomen blijkt dat door verschillende huwelijken de vorsten 

allemaal familie zijn van elkaar. Dit is niet de enige stamboom waaruit dat blijkt. De 

vorsten zijn op zoveel verschillende manieren aan elkaar verwant dat er verschillende 

stambomen kunnen opgesteld worden waaruit die verwantschap blijkt.74

De nauwe verwantschappen tussen de vorstenhuizen zorgden soms voor treffende 

gelijkenissen tussen twee vorsten. Tsaar Nicolaas II van Rusland en George V van Groot-

Brittannië leken zo sterk op elkaar dat er soms verwarring heerste.

 De vorstenhuizen 

zijn sinds de middeleeuwen met elkaar verbonden. De meeste vorstenhuizen zijn verwant 

aan Karel de Grote, Lodewijk IX de Heilige en Willem de Veroveraar. Ook in de 19e 

eeuw zijn er enkele ‘voorvadervorsten’ te vinden. Christiaan IX van Denemarken en 

koningin Victoria van Groot-Brittannië werden in hun tijd al de schoonvader en de 

grootmoeder van Europa genoemd.  

75

 

 

Figuur 29: Tsaar Nicolaas II van Rusland en George V van Groot-Brittannië 

 
 

                                                 
72 CANNUYER, De Europese, p. 86 
73 CANNUYER, De Europese, p. 86 
74 CANNUYER, De Europese, p. 86 
75 CANNUYER, De Europese, p. 86 
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5. Het Celibaat 

 Naast de hoge huwelijksleeftijd is het hoge celibaat een tweede kenmerk van het 

West-Europese huwelijkspatroon volgens de Britse historicus Hajnal. Het celibaat is de 

verhouding tussen het aantal vrijgezellen van 50 jaar en ouder, tegenover het totaal van 

alle 50-plussers. Dit aandeel schommelt tijdens de vroegmoderne periode tussen de 10 à 

15 %.76

We verwachten dat dit deel bij de vorsten lager is dan bij de rest van de bevolking. 

Financiële redenen waren bij hen niet van toepassing, wel was er een grote sociale druk 

om in het huwelijk te treden. De vorst moest voor troonopvolging zorgen. Toch waren er 

relatief veel vrijgezellen onder de koningen. Vijftien koningen trouwden nooit.

  

77 Dat is 

11,6 % van alle vorsten die zijn opgenomen in dit onderzoek. Het celibaat rekenen we 

echter boven de 50 jaar: er zijn op die leeftijd 8 mannelijke vorsten niet gehuwd.78

Toch hebben enkele vorsten er bewust of onbewust voor gekozen om niet te 

huwen.

 Het 

celibaat is 5,7% en ligt zoals verwacht lager dan bij de rest van de bevolking.  

79 Wanneer we deze acht vorsten bestuderen zijn er enkele zaken die opvallen. Ten 

eerste zijn alle heersers van Montenegro voor Danillo II ongehuwd.80 Montenegro was 

een erfelijk prinsbisdom, de troon werd doorgegeven binnen de familie Petrovitisj-

Niegosh, maar niet van vader op zoon. De heersers waren celibataire bisschoppen: 

Vladicas. Danillo II weigerde het celibaat te aanvaarden en verwereldlijkte de dynastie.81 

Otto II van Beieren was mentaal gestoord verklaard en is daardoor waarschijnlijk nooit 

gehuwd.82

 

 

6. De tweede demografische transitie 

6.1 De echtscheiding 

 
“Gij zult niet echtbreken” (Exodus 20: 14) 

“Hetgeen dat God samengevoegd heeft, scheide de mens niet” (Mattheus 19: 6-7) 

 

                                                 
76 HAJNAL J., European marriage, p. 102 
77 Lodewijk XVII van Frankrijk, Napoleon II Bonaparte, Ludwig II en Otto I van Beieren, Enrico I, 
Giuseppe I en Roberto II van Parma, Johan II van Liechtenstein, Honoré V, Lodewijk II, DaniloI, Sava II, 
Petar I, Petar II en Albert I van Monaco. 
78 Op een totaal van 140 vorsten 
79 Giuseppe I van Parma, Roberto II van Parma, Johan II van Liechtenstein en Honoré V van Monaco. 
80 Danilo I, Sava II, Petar I en Petar II 
81 CANNUYER, De Europese, p. 192 
82 CANNUYER, De Europese, p. 248 
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De christelijke invloed, de morele gedragscode en de canonieke wet verboden 

echtscheidingen. Tijdens de middeleeuwen waren echtscheidingen bij de elite soms toch 

mogelijk. De rijke elite kon de Kerk in Rome omkopen om zo een echtscheiding te 

verkrijgen.83 De Contrareformatie verstrakte de regels. Sindsdien is de echtscheiding door 

de katholieke Kerk verboden. Een gescheiden man of vrouw mag nog steeds niet 

hertrouwen voor de Kerk. Er bestond wel een tussenoplossing: de scheiding van tafel en 

bed. Dit is een tijdelijke maatregel waarbij het koppel niet langer samen hoefde te leven.84 

Een nieuw huwelijk bleef uitgesloten en de maatregel was enkel tijdelijk. De scheiding 

van tafel en bed bestaat vandaag nog steeds maar is in onbruik geraakt door de 

veelvuldige en juridische vrij gemakkelijke echtscheidingen. De echtscheiding werd in 

Engeland rond 1857 voor het eerst gelegaliseerd.85 In katholieke landen gebeurde dit veel 

later, Italië heeft haar eerste echtscheidingswet ingevoerd in 1970.86 Scheiden werd in 

Engeland in 1857 wettelijk mogelijk, maar enkel in het geval van vrouwelijk overspel.87 

Deze wettelijke optie werd echter slechts zeer uitzonderlijk gebruikt. In het protestantse 

Nederland verscheen in het burgerlijke wetboek in 1883 een echtscheidingswet.88 

Echtscheiding was mogelijk in vier gevallen: overspel zonder toestemming van de andere 

echtgenoot, kwaadwillige verlating gedurende minstens vijf jaar, gevangenisstraf van vier 

jaar of langer nadat het huwelijk gesloten was en zware mishandeling. Maar de echte 

voorlopers van de huidige echtscheidingswetten waren de Fransen. In 1792 kregen zij een 

echtscheidingswet waarbij de echtscheiding mogelijk was op voorwaarde van dezelfde 

vier voorwaarden, wederzijdse goedkeuring van de echtgenoten en op verzoek van één 

van beiden op grond van onverenigbare karakters.89 In 1816 werd deze wet echter weer 

afgeschaft.90

De institutionele moeilijkheden en de tegenstand van de Kerk werkten het lage 

aantal echtscheidingen in de hand. Dit wil echter niet zeggen dat alle huwelijken gelukkig 

waren en dat iedereen zich zomaar bij de situatie neerlegde. Sommige gehuwden gingen 

toch uit elkaar, verlieten elkaar met wederzijdse instemming of één van de partners ging 

ervandoor. Soms leefde men in bigamie of concubinaat, sommige mannen zochten hun 

heil in de prostitutie en vrouwen gingen terug bij hun ouders wonen. In extreme gevallen 

 

                                                 
83 STONE L. Road to divorce, 1995, Oxford, p. 1 
84 HAKS D., Huwelijk, p. 178 
85 STONE, Road to divorce, p. 2 
86 HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis, p. 238 
87 STONE, Road to divorce, p. 2 
88 HAKS, Huwelijk, p. 210 
89 ZWAAN T., Familie, huwelijk en gezin in West-Europa, 1993, Amsterdam, p. 290 
90 ZWAAN, Familie, p. 290 
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in Engeland ging men over tot wife sale.91 De echtgenoot verkocht zijn vrouw met een 

halster om de nek op de markt aan haar minnaar tegen een symbolische prijs. Bij vorsten 

moeten we dit op een ander niveau zien. Minnaressen en bastaarden zijn niet uitzonderlijk 

bij de vorsten.92

De uitzonderlijkheid van de echtscheiding wil echter niet zeggen dat de duur van 

het huwelijk in de vroegmoderne periode zoveel hoger lag dan nu. Zoals ik hierboven 

reeds vermeld heb, was de gemiddelde huwelijksduur 22 jaar. Dit was hoger dan bij de 

rest van de bevolking, algemeen kunnen we stellen dat de gemiddelde huwelijken in de 

vroegmoderne periode ongeveer 12 jaar duurden. Het einde kwam er door de dood van 

één van beide partners. De gemiddelde huwelijksduur in Europa nu schommelt eveneens 

rond de 12 jaar, nu worden de huwelijken echter vooral beëindigd door scheidingen.  

 De vorst was bovendien vaak van huis en reisde veel, dat zorgde ervoor 

dat veel huwelijkspartners in praktijk een gescheiden leven hadden. 

We mogen uit de lage cijfers van de scheidingen niet afleiden dat de huwelijken 

toen gelukkiger waren dan nu. Er waren echter veel krachten die het paar, hoe ongelukkig 

ook, toch samenhielden. Velen zagen dit zelf als een verplichting, maar vaak zouden 

vrienden en familie het paar beïnvloeden zodat er toch geen scheiding kwam. Vooral bij 

de elitaire klassen was de sociale druk groot. Een echtscheiding was voor hen makkelijker 

uit te voeren, maar werd in hun sociale kringen niet aanvaard.  

Bovendien was het enkel voor de hele rijke elite mogelijk om een volledige 

echtscheiding te krijgen met het recht om te hertrouwen. Vooral voor vrouwen was dit een 

probleem. Gescheiden vrouwen werden outlaws.93 Haar bezittingen, het huis waarin het 

echtpaar woonde en haar spaargeld werden meestal eigendom van de man. Bovendien had 

ze weinig kans om nog te hertrouwen. Een ongehuwde vrouw, vooral indien ze geen of 

weinig bezittingen had, had het moeilijk in die periode.94

In West-Europa waren voor de 20e eeuw overspel en verlating voor minstens 7 

jaar de enige redenen waarop het enigszins mogelijk was om te scheiden.

  

95

                                                 
91 ZWAAN, Familie, pp. 291 

 Overspel door 

een man en vrouw mogen we echter niet gelijkstellen. De rechtspraak kende grote 

regionale verschillen in de vroegmoderne periode. In de mannenmaatschappij van de 

vroegmoderne periode was er een groot verschil tussen beide. Overspel van een vrouw 

ontstond wanneer de vrouw één daad van overspel deed. De redenering was dat het 

92 Zie fecunditeit: 5. Bastaardkinderen 
93 STONE, Road, p. 4 
94 STONE, Road, pp. 4-5 
95 HAKS, Huwelijk, pp. 180-184 
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overspel de positie van de man in de maatschappij schaadde. Bovendien bracht dit het 

gevaar met zich mee dat een kind eventueel niet van de echtgenoot was. In een 

maatschappij waar zoveel aspecten bepaald werden door de afkomst, was dit een serieuze 

bedreiging. Overspel van een man werd pas erkend indien hij een langdurige openbare 

relatie met een andere vrouw had.96

Tegenwoordig leven we in een maatschappij waar een echtscheiding geen hoge 

ogen meer vangt. Het aantal echtscheidingen is vooral sinds de jaren ‘60 van de 20e eeuw 

aan een ongelofelijk tempo gestegen. Tussen 1970 en 2004 steeg het aantal 

echtscheidingen van 6 % naar 30 %.

 Vooral het feit dat dit overspel openbaar moest 

gebeuren was van belang. Dan was de positie van de man en vrouw in de maatschappij 

immers bedreigd. Ander overspel door de man, diende door de vrouw genegeerd en 

aanvaard te worden. Bovendien redeneerde men dat het voor een man gemakkelijker was 

om een korte intense, puur fysieke relatie te hebben, zonder daar emoties aan te koppelen 

zoals een vrouw geneigd is te doen. Tenslotte zou de man meer jaloers van aard zijn dan 

de vrouw. Het was dus voor een man veel gemakkelijker om een scheiding aan te vragen 

dan voor een vrouw, die bovendien vaak de wet of de weg tot de justitie niet kende.  

97 Dit kadert in wat de Vlaamse historicus Ron 

Lesthaeghe de tweede demografische transitie noemt.98

 

 In die periode van culturele en 

demografische verandering wordt het huwelijk meer en meer verlaten.  

Tabel 6: Echtscheidingen 
 17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw 20e eeuw 

Aantal 1 3 7 4 

 

‘A statistically insignificant oddity’99

                                                 
96 HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis, p. 194 

, zo omschrijft Stone de echtscheiding voor 

de 20e eeuw. Toch heb ik bij  de vorsten van die periode echtscheidingen teruggevonden. 

In mijn onderzoek zijn zestien huwelijken beëindigd. 7,14 % van de huwelijken bij de 

vorsten eindigden met een scheiding. Aan de hand van mijn bron is het echter niet 

mogelijk om de reden tot scheiding of de wettelijke procedure die gevolgd is te 

achterhalen. Ik weet enkel wie gescheiden is en wie niet. Het gaat meer precies om 15 

scheidingen en 1 annulatie. 

97 CORIJN M., Een toenemend aantal echtscheidingen: naar een veralgemening of eigen aan bepaalde 
groepen? Brussel, Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie, werkdocument, 2006, p. 1-2 
98 ARIES P. Two successive Motivations for the Declining Birth Rate in the West, Population and 
Development Review, 1980, vol. 6, nr. 4, pp. 645-650 
99 STONE, Road, p.6-7 
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Bepaalde vorstenhuizen domineren in het aantal echtscheidingen. Concreet hebben 

we het hier over Monaco en Denemarken. In Monaco zijn zowel Honoré IV als Albert I 

(twee keer) gescheiden. Dat gebeurde respectievelijk in 1793, 1880 en 1902. De situatie 

in Denemarken is nog opvallender. Daar zijn Christian VI, Christian VII en Frederik VII 

(twee keer) gescheiden. In beide vorstenhuizen heeft één vorst zich dus twee keer laten 

scheiden.  

Dit kan op verschillende wijzen verklaard worden. Ofwel waren echtscheidingen 

in deze landen meer aanvaard dan in de andere. Ofwel had de vorst meer autoritaire macht 

in deze landen, waardoor ze de echtscheidingen gewoon afdwongen of doorvoerden. 

Tenslotte kan dit wijzen op het feit dat één echtscheiding de trend zet waardoor het voor 

volgende vorsten binnen hetzelfde vorstenhuis gemakkelijker werd om te scheiden. 

Waarschijnlijk is de verklaring een samenhang van deze drie redeneringen.  

Het aantal echtscheidingen ligt hoger bij de vorsten dan bij de rest van de 

bevolking. Er is weinig vergelijkingsmateriaal maar uit het onderzoek van de Nederlandse 

jurist Donald Haks blijkt dat de echtscheidingsgraad tussen de 17e en 19e eeuw in 

Nederland nooit boven 1 % is geweest.100

 

 Bij de vorsten is dat met 7,69 % in de 17e eeuw, 

4 % in de 18e eeuw en 7,22 % in de 19e eeuw steeds veel hoger. De vorsten maakten dus 

gebruik van hun machtspositie om meer te scheiden dan hun onderdanen. 

6.2 De crisis van het huwelijk 

Naast de grote stijging van het aantal echtscheidingen sinds de jaren ’60 van de 

20e eeuw is de daling van het aantal huwelijken een tweede belangrijke evolutie. Het 

huwelijk wordt niet verlaten. Men gaat dikwijls eerst samenwonen, waarna een eventueel 

huwelijk volgt vlak voor of na men kinderen krijgt. Die evolutie wordt als onderdeel 

gezien van de tweede demografische transitie.101 De Scandinavische landen vormden de 

voorloper van dit model, een tegenhanger voor het traditionele huwelijksmodel. De 

Scandinavische landen en vooral Zweden zijn altijd een voorloper geweest op het vlak 

van seksuele vrijheid en nieuwe levensstijlen.102

                                                 
100 HAKS, Huwelijk, p. 203 

 Het fenomeen van het ongehuwd 

samenwonen is daar dan ook het eerst begonnen. De Noorse demograaf Jan Hoem stelt 

dat in de jaren ’60 van de 20e eeuw samenwonende koppels geen uitzondering waren in 

Zweden. Er werden steeds minder huwelijken gesloten in Zweden. Hoewel het 

101 LESTHAEGHE, Gezinsvorming, p. 15 
102 HOEM J.M., Modern Family initiation in Sweden: experience of women born between 1936 and 1960, 
European Journal of Population, 1985, p. 82 
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samenwonen vaak een fase is die later gevolgd werd door het huwelijk, is dit niet altijd 

het geval.  

Het ongehuwd samenwonen wordt, vooral bij jongeren, steeds meer de norm. In 

Vlaanderen steeg het aantal samenwonenden tussen 1992 en 2003 met 159%.103

 Bij de vorsten is er van dit fenomeen echter niets terug te vinden. Een overgroot 

deel van hun onderdanen woont eerst samen om vervolgens eventueel nog te huwen. Toch 

zal geen enkele vorst gaan samenwonen. Dit is een zeer opmerkelijk gegeven. De vorsten 

hebben hier duidelijk een ander patroon dan de rest van de bevolking. Zullen zij dezelfde 

evolutie doormaken binnen enkele jaren of zal bij hen het huwelijk blijven overheersen? 

 Dit is een 

fenomeen dat in de volledige westerse wereld waar te nemen is. Aanvankelijk was dit een 

aanloopperiode naar het huwelijk, maar geleidelijk aan blijkt samenwonen permanent te 

zijn.  

 

8. Besluit 

We kunnen besluiten dat de vorsten een andere nuptialiteit kenden dan de rest van 

de bevolking. Ten eerste was hun huwelijksleeftijd in de 18e eeuw van 25 jaar voor de 

mannen en 20 jaar voor de vrouwen beduidend lager dan die van hun onderdanen. De 

huwelijksleeftijd vertoont een stijgende trend, enkel op het einde van de 19e eeuw is er 

een kleine daling. In de 19e eeuw is de huwelijksleeftijd van de vorsten gestegen tot 32 

jaar voor de mannen en 26 jaar voor hun echtgenotes. Bij de bevolking van Europa zien 

we vanaf het midden van de 19e eeuw een daling in de huwelijksleeftijd. Voor die daling 

kende West-Europa een restrictief huwelijksmodel. Dit is het eerste verschil tussen het 

demografisch patroon van de vorsten en dat van hun onderdanen.  

Het leeftijdsverschil bij een eerste huwelijk van de vorsten was 7 jaar. Bij een 

tweede huwelijk is dat meer dan het dubbel: 15 jaar. De vorsten hertrouwden met jonge 

vrouwen. De weduwes van vorsten hertrouwden meestal niet, slechts 2 vrouwen uit mijn 

populatie hebben dat wel gedaan.  

Het weduwschap van de vorsten is dan weer zeer hoog. In de 18e eeuw 

hertrouwden de vorsten na vijfendertig maanden, in de 19e eeuw na 67 maanden en in de 

20e eeuw na 54 maanden. Er waren grote regionale verschillen op het vlak van het 

weduwschap. In Noord-Europa hertrouwde men gemiddeld na 40 maanden, in Zuid-

Europa wachtte men langer (68 maanden). De vorsten wachtten vanaf de 19e eeuw 

                                                 
103 CORIJN, M., Ongehuwd en gehuwd samenwonen in België. Feiten en opvattingen vanuit een sociaal-
demografisch perspectief, 2004,  Brussel: Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie, werkdocument, p. 2 
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ongeveer dubbel zo lang als hun onderdanen. Daar duurde het weduwschap van de 

mannen 30-36 maanden. 

De gemiddelde huwelijksduur van de vorsten bleef doorheen de eeuwen ongeveer 

25 jaar. In Zuid-Europa duurden de huwelijken minder lang. De oorzaak daarvan is te 

vinden bij de hoge mortaliteit in Zuid-Europa. Dit bespreek ik uitgebreider in het 

hoofdstuk over de mortaliteit. 

De vorsten zochten hun huwelijkspartner binnen hun eigen kringen. Ze huwden 

met zonen en dochters van andere vorsten of zochten hun echtgenoot binnen de hoge adel. 

Dankzij de huwelijken binnen de vorstelijke huizen van Europa zijn alle koninklijke 

families aan elkaar verwant. Enkele vorsten huwden toch met een niet-adellijke vrouw. 

Deze huwelijken zorgden binnen het land vaak voor dynastieke problemen. Enkele van 

deze huwelijken met adellijke vrouwen waren morganatisch. Op die manier werd de bruid 

geen koningin en konden de kinderen de troon van hun vader bijgevolg niet opvolgen.  

Het celibaat bedraagt bij de vorsten 5,7 %, dat is veel minder dan bij hun 

onderdanen. Het lage celibaat heeft waarschijnlijk te maken met de druk van het erfelijke 

systeem om voor troonopvolgers te zorgen. 

Ten slotte kwam ook de tweede demografische transitie aan bod. Sinds de jaren 

‘70 van de 20e eeuw is het aantal echtscheidingen in Europa sterk gestegen. Bij de vorsten 

zien we echter een omgekeerde evolutie. Waar de echtscheidingsgraad in de vorige 

eeuwen onder 1 % bleef bij hun onderdanen, was dat 7,14% bij de vorsten. In de 20e eeuw 

is het aantal echtscheidingen bij de onderdanen dan weer hoger dan bij de vorsten. Ook de 

stijgende samenwoningsgraad als belangrijke evolutie binnen de tweede demografische 

transitie wordt niet gevolgd door de vorsten. Hun voorkeur blijft voorlopig uitgaan naar 

het huwelijk.  
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VI. De Fecunditeit 

   

En tegen de vrouw heeft Hij gezegd:  

‘Ik zal de lasten van jouw zwangerschap zeer zwaar maken:  

met pijn zul je kinderen baren. 

 (Genesis: 3 16) 

 

Verschillende factoren hebben een invloed op de vruchtbaarheid. Deze 

invloedsfactoren zal ik in dit hoofdstuk één voor één bespreken. De vruchtbaarheid is in 

Europa geëvolueerd tijdens twee vruchtbaarheidstransities. In eerste instantie daalde de 

vruchtbaarheid in de 19e eeuw, dit fenomeen wordt de vruchtbaarheidstransitie genoemd. 

Tijdens de tweede helft van de 20e eeuw daalde de vruchtbaarheid nog verder, die daling 

maakt deel uit van de tweede demografische transitie.1 Het huidige geboortecijfer in 

West-Europa is onder 1,5 kinderen per gezin gezakt.2

De Kerk heeft altijd veel invloed gehad op de vruchtbaarheid van zijn 

volgelingen. Seks diende enkel als middel tot voortplanting. Het kerkelijk ideaal was een 

celibatair geestelijk leven, daarnaast bestond er maar één alternatief: het huwelijk. In het 

huwelijk stonden echtelijke trouw en voortplanting centraal.

 

3 Het huwelijksbed was de 

beste plaats om seks te hebben, voorspel, masturbatie en homofilie werden streng 

veroordeeld.4 Impotentie en onvruchtbaarheid werden soms toegeschreven aan boze 

geesten. In de tweede helft van de 20e eeuw stijgt het aantal onvruchtbare koppels, maar 

ook vroeger kregen sommige koppels geen kinderen.5

In dit hoofdstuk zal ik focussen op de vrouwen. Een man is vruchtbaar tot op het 

einde van zijn leven, bij de vrouw maakt de menopauze een einde aan haar vruchtbare 

periode. In dit hoofdstuk bestudeer ik de vrouwen in hun vruchtbare periode: tussen hun 

vijftiende en vijfenveertigste verjaardag.  

 

Eerst bekijk ik de situatie voor de eerste vruchtbaarheidstransitie. Ten tweede 

bestudeer ik de periode tijdens de eerste vruchtbaarheidstransitie. In derde instantie 

bestudeer ik de tweede vruchtbaarheidstransitie. In een vierde deel reconstrueer ik een 

                                                 
1 LESTHAEGHE, Gezinsvorming, p. 14 
2 MATTHIJS, De mateloze, p. 97 
3 VANDENBROEKE, Vrijen, 91 
4 VANDENBROEKE, Vrijen, pp. 55-72 
5 Commissie voor welzijn, volksgezondheid en gelijke kansen –Commissieverslag, 20/01/2004 
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algemeen beeld van het vruchtbaarheidspatroon van de vorsten. Daarbij bespreek ik alle 

indicatoren over de volledige periode. Ten slotte bestudeer ik de bastaardkinderen. 

 

1. De natuurlijke vruchtbaarheid 

Een natuurlijke vruchtbaarheid is een vruchtbaarheid die gerealiseerd wordt 

zonder bewuste geboortebeperking.6 Biologisch is een aantal van 15 kinderen per vrouw 

mogelijk.7 Indien we de vruchtbaarheid Darwinistisch bekijken, dan is de geboorte van 

een groot aantal meisjes goed voor het overleven van het ras. Het gaat echter niet om de 

geboorte van kinderen, maar om het overleven van die kinderen. Een beperktere 

vruchtbaarheid is beter voor de overleving. Een volgend kind kan een last of een lust 

zijn.8

Tijdens de vroegmoderne periode waren er gemiddeld 5 kinderen per gezin.

 De vroegmoderne periode kende een natuurlijke vruchtbaarheid, toch mogen we dit 

niet vergelijken met de biologisch mogelijke vruchtbaarheid van de vrouw. Er werd geen 

anticonceptie gebruikt, maar dit wil niet zeggen dat 15 kinderen per gezin het gemiddelde 

was.  
9

 

 Bij 

de vorsten is het gemiddelde kinderaantal voor 1750: 5,02 kinderen. De vorsten hadden 

tijdens deze periode dus hetzelfde vruchtbaarheidspatroon als de rest van de bevolking. 

1.1 Economische factoren 

 Kinderen waren de sociale zekerheid van hun ouders. Ze werden in hun 

kinderjaren verzorgd door hun ouders en later werden die rollen omgekeerd. Gezonde 

kinderen werden bovendien snel ingeschakeld in het werk en het huishouden.10

 

 Hoe meer 

opgroeiende gezonde kinderen men had, hoe beter voor de economische situatie van het 

gezin.  

1.2 Culturele factoren 

De vruchtbaarheidscontrole werd bepaald door de maatschappelijke normen en 

waarden. De Kerk en de huwelijksnormen speelden daarin een grote rol.11

                                                 
6 MATTHIJS, De mateloze, p. 103 

 Het sluiten van 

een huwelijk stond in principe gelijk met de start van de seksualiteit. Door seksualiteit te 

beperken tot gehuwden en dat huwelijk lang uit te stellen, bleef de vruchtbaarheid 

7 MATTHIJS, De mateloze, p. 101 
8 MATTHIJS, De mateloze, p. 101 
9 MATTHIJS, De mateloze, p. 124 
10 MATTHIJS, De mateloze, p.101 
11 MATTHIJS, De mateloze, p.102 
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beperkt. Sociale controle zorgde er in West-Europa voor dat kinderen bijna altijd binnen 

het huwelijk werden geboren12, de illegitimiteit was slechts 2 tot 3 %.13

Ten slotte werd het in veel gebieden niet aanvaard dat men seks had met een 

zogende moeder omdat sperma de moedermelk zou bederven.

  

14

 

 Borstvoeding drukt 

sowieso de vruchtbaarheid en in combinatie met deze gewoonte zorgde ze voor een 

steriele periode. 

1.3 Borstvoeding 

Borstvoeding zorgt meestal voor een tijdelijke onvruchtbaarheid van de vrouw 

doordat de ovulatie uitblijft. Bij vrouwen die geen borstvoeding geven komt de eerste 

ovulatie ongeveer 3 maanden na de bevalling.15 Bij vrouwen die borstvoeding geven kan 

dat interval oplopen tot 20 maanden.16

In de hogere sociale klassen werden de kinderen soms verzorgd en gezoogd door 

een beroepsmin.

 Omdat er gemiddeld 1 à 2 jaar lang borstvoeding 

werd gegeven, kan het overlijden van een baby binnen de 2 jaar, de vruchtbaarheid sterk 

beïnvloeden. Na het overlijden van een baby stopt de lactatie en wordt de moeder sneller 

terug vruchtbaar.  

17 We kunnen niet weten of de vorstinnen hun kinderen zelf borstvoeding 

gaven, dat overlieten aan een min of hun kind voedden met dierlijke melk. Daarom 

maken we in tabel 7 een onderscheid tussen het normale interval en het interval na 

overlijden.18

 

 Door de twee intervallen te vergelijken kunnen we de rol van de 

borstvoeding achterhalen.  

 

 

 

 

 

                                                 
12 MATTHIJS, De mateloze, p.102 
13 RABB T. en ROTBERG R. ed., The Family in history: interdisciplinary essays, 1973, New York,  p. 
108-109 
14 COALE A.J. en WATKINS S.C., The decline of fertility in Europe, 1986, Princeton, p. 10 
15 MATTHIJS, De mateloze, p.103 
16 MATTHIJS, De mateloze, p.103 
17 SHORTER, De wording, p. 185-201 
18 Interval na overlijden: het vorige kind sterft binnen de twee jaar waardoor de eventuele borstvoeding 
voortijdig stopt. 
Gewoon interval: het vorige kind blijft minstens twee jaar leven. 
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Tabel 7: Interval tussen opeenvolgende geboortes 
 Normaal interval Interval na overlijden 

Interval Aantal Gemiddelde Aantal Gemiddelde 

1-2 100 28.73 23 18.61 

2-3 80 23.66 18 20.39 

3-4 70 25.1 10 22.4 

4-5 62 26.82 8 24.75 

5-6 47 26.83 11 30.82 

6-7 40 23.08 8 28.25 

7-8 34 24.97 4 22.5 

 

In tabel 7 moeten we rekening houden met de beperkte populatie. Toch kunnen 

we zien dat in het normaal interval het gemiddelde hoger ligt dan in een interval na 

overlijden. Vanaf het interval tussen het vijfde en zesde kind zien we dat het verschil 

omgekeerd is. Dat staat in grote tegenstelling met de verwachtingen. Een verklaring kan 

ik daar niet voor vinden maar het cijfer is door de kleine populatie niet representatief. We 

kunnen uit deze tabel dus wel vermoeden dat er borstvoeding werd toegepast, we kunnen 

het echter niet met zekerheid vaststellen.  

 

1.4 Anticonceptie 

Het systematisch en efficiënt gebruik van anticonceptie is van vrij recente datum. 

De eerste sporen van het condoom gaan terug tot het oude Egypte.19 De introductie ervan 

in Europa zou dateren uit de 16e eeuw, maar de wijde verspreiding gebeurde pas in de 20e 

eeuw. In Europa wordt het gebruik van het condoom jaarlijks met campagnes 

gepromoot.20 Het gebruik van anticonceptie voor de vruchtbaarheidstransitie was 

verwaarloosbaar. Het condoom werd heel weinig gebruikt en methoden zoals de coïtus 

interruptus waren weinig effectief.21 De kalenderperiode en de pil bestonden al helemaal 

niet.22

                                                 
19 A history of birth control methods, planned parenthood, 2002 

 Het enige alternatief was seksuele onthouding. Indien koppels zich beperken tot 1 

keer seks per week wordt het interval tussen 2 geboortes reeds verhoogd met ongeveer 8 

20 De “Zet ‘m op” campagne van 1994 in België en de “Vrij veilig campagne” van 2006 in Nederland 
werden georganiseerd door de overheid 
21 FRIEDLANDER D., OKUN B. en SEGAL S., The demographic Transition then and now: process, 
perspectives and analyses, Journal of Family History, 1999, vol. 24: 4, pp. 510-511 
22 ATKINSON L.E., LINCOLN R. En FORREST J. D., The next contraceptive revolution, International 
family planning perspectives, 1985, vol. 11 : 4 p. 100-102 
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maanden.23

 

 Ondanks het feit dat er geen effectieve anticonceptiva werden gebruikt in de 

vroegmoderne periode hadden deze methoden een invloed op de vruchtbaarheid in de 

vroegmoderne periode.  

1.5 Abortus 

Abortus was zeer lang een delicaat onderwerp. In België zorgde de invoering van 

de abortuswet voor een kleine dynastieke crisis.24

Abortus is steeds een vorm van geboortecontrole geweest. Bij de vorsten is er 

geen enkel feit over terug te vinden. Abortus werd vooral toegepast bij ongewenste 

zwangerschappen. Bij elke vorst zal een kind met vreugde onthaald zijn. Dat kind was 

immers een mogelijke troonopvolger en hoe meer troonopvolgers, hoe veiliger de troon 

was. Ik ga er vanuit dat abortus bij de vorsten weinig of niet toegepast is. 

 Koning Boudewijn werd voor één dag 

van de troon gezet zodat de wet kon getekend worden. In de vroegmoderne periode 

gebeurden abortussen op onveilige en gevaarlijke manieren, het kind werd mechanisch 

verwijderd of dankzij weeënopwekkende middelen.  

 

1.6 Besluit 

Natuurlijke vruchtbaarheid is niet hetzelfde als biologisch mogelijke 

vruchtbaarheid. Ondanks het feit dat anticonceptie nog niet bestond in de vroegmoderne 

periode zorgden bepaalde systemen er toch voor dat de vruchtbaarheid beperkt werd. Dat 

was een noodzaak, kinderen waren economisch belangrijk maar teveel kinderen was een 

te zware economische en financiële last. De belangrijkste methode om de vruchtbaarheid 

te beperken was de hoge huwelijksleeftijd. Daardoor startte de effectieve vruchtbare 

periode veel later dan de biologische periode. Maar ook andere factoren beperkten de 

vruchtbaarheid: borstvoeding en de kerkelijke en culturele normen. Abortus is bij de 

vorsten waarschijnlijk niet van toepassing. De enige anticonceptiemethoden waren 

onthouding en de coïtus interruptus.  

Ondanks het feit dat we deze periode associëren met natuurlijke vruchtbaarheid 

waren er verschillende factoren die de vruchtbaarheid beperkten. Voor een bewuste 

toepassing van efficiënte anticonceptiva was het wachten tot de vruchtbaarheidstransitie. 

 

                                                 
23 MATTHIJS, De mateloze, p.105 
24 VAN DEN BERGHE, Kroniek, pp. 154-157 
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2. De eerste vruchtbaarheidstransitie 

2.1 Algemeen 

Rond 1870 startte er in West-Europa een fertiliteitsdaling.25 Het gemiddelde 

kinderaantal daalde van ongeveer 5 kinderen in 1870 naar 2 à 2,5 na de tweede 

wereldoorlog.26 De vruchtbaarheid daalde sterk op enkele generaties tijd door het gebruik 

van niet gesofisticeerde methoden van vruchtbaarheidscontrole.27

Verschillende historici, waaronder de onderzoekers van het Princeton European 

Fertility Project, gingen er vanuit dat de belangrijkste economische ontwikkelingen uit 

die periode, namelijk de industrialisering en de urbanisering, een grote invloed hadden op 

de dalende vruchtbaarheid in de 19e eeuw. Die these vormde het uitgangspunt van het 

grote Europese project onder leiding van de Princeton professoren Ansley Coale en Susan 

Watkins.

 Dit fenomeen staat 

bekend als de vruchtbaarheidstransitie en is de tweede fase van de demografische 

transitie. 

28 In de vroegmoderne periode hadden kinderen een economisch nut; zij werkten 

reeds heel jong en verdienden mee aan het gezinsinkomen.29 Wanneer de ouders niet 

meer in staat waren om te werken zorgden de kinderen voor de opvang, zij waren het 

pensioen voor hun ouders. In de 19e eeuw veranderde dit, de kinderarbeid werd verboden 

en de leerplicht werd ingevoerd. Kinderen studeerden langer en droegen niet meer bij aan 

het gezinsinkomen.30 Kinderen hadden geen economisch nut meer voor de ouders, maar 

waren integendeel een dure investering geworden. De sociale zekerheid zorgde er 

bovendien voor dat kinderen niet meer voor hun bejaarde ouders moesten zorgen.31

Indien deze hypothese correct is, dan zou de vruchtbaarheidstransitie zijn take-off 

eerder moeten vinden in urbane gebieden en pas later op het platteland.

  

32 Uit het 

onderzoek van de universiteit van Princeton blijkt dat deze theorie niet volledig juist is. 

De vruchtbaarheidstransitie werd volgens hun onderzoek ongeveer gelijk ingezet in 

urbane- en plattelandsgebieden.33 Er heerst nog grote onduidelijkheid op dit vlak. De 

Italiaanse demograaf Livi-Bacci34

                                                 
25 COALE, The decline, p. 10 

 onderzocht de take-off op het platteland en in de stad 

26 MATTHIJS, De mateloze, p.124 
27 MATTHIJS, De mateloze, p.124 
28 COALE, The decline, 484 p. 
29 LEVINE, Reproducing families : the political economy of English population history,1987, Cambridge, 
p. 173 
30 LEVINE, Reproducing, p. 173 
31 MATTHIJS, De mateloze, p.125 
32 VANDENBROEKE, Vrijen, p. 65 
33 COALE, The decline, pp. 423-429 
34 LIVI-BACCI M., The population of Europe: a history, 2000, Oxford, 220 p. 
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in Italië. In 1871 was de vruchtbaarheid in de Italiaanse steden 15 % lager dan op het 

Italiaanse platteland. Die kloof werd tussen 1871 en 1901 nog groter.35 De oorzaak is 

volgens Massimo Livi-Bacci te zoeken bij de personen die naar de stad trokken. Dat 

waren hoofdzakelijk religieuzen, leden van militaire ordes en bedienden. Voor deze 

personen was de kans op een huwelijk vrij klein. In de stad leefden veel meer vrouwen 

dan mannen wat de geslachtsverhouding en de vruchtbaarheid niet gunstig beïnvloedde. 

Ten slotte stuurde de plattelandselite hun baby’s en jonge kinderen vaak naar verzorgsters 

in de stad. Hierdoor daalde de borstvoeding op het platteland wat de vruchtbaarheid daar 

deed stijgen. Het omgekeerde effect was te zien in de stad. De vruchtbaarheid was in de 

stad lager dan op het platteland. De economische theorie wordt hierdoor niet bevestigd 

maar ook niet weerlegd. Over de verklaring van dit fenomeen is men het niet eens. De 

casus van Frankrijk ondermijnt de economische theorieën. De transitie begon in dit 

ruraal, weinig geïndustrialiseerd land immers een eeuw vroeger dan in landen met een 

hoge industrialisatie zoals bijvoorbeeld Engeland.36 De Britse historicus Wrigley 

verklaarde dit door te beweren dat de daling van de vruchtbaarheid in Frankrijk nodig 

was om de grondverbrokkeling tegen te gaan.37 De Princeton onderzoekers besloten na 

hun grootschalig onderzoek dat de economische situatie weinig of geen verschil 

uitmaakte voor de start van de vruchtbaarheidstransitie. Watkins noemde de 

modernisering voldoende maar niet noodzakelijk om de vruchtbaarheidstransitie te 

starten.38 Zij verlieten na hun onderzoek de economische theorieën grotendeels. Livi-

Bacci blijft daarentegen een aanhanger van de economische theorie, volgens hem volgt 

de take-off geografisch de economische evolutie, met grote verschillen en uitzonderingen 

die te wijten zijn aan culturele, traditionele, religieuze en institutionele factoren.39 De 

vruchtbaarheidstransitie kan volgens de Italiaanse demograaf Massimo Livi-Bacci 

economisch verklaard worden maar deze verklaring volstaat volgens hem niet. Ook niet-

economische factoren hadden een invloed op de vruchtbaarheid. De economische 

omstandigheden hadden volgens Ron Lesthaeghe en Johan Surkyn, een invloed op de 

waarden en normen en zetten de maatschappij open of juist niet, voor veranderingen.40

                                                 
35 LIVI-BACCI M., A history of Italian fertility during the last two centuries, 1977, Princeton, 311 p.  

 

36 COALE, The decline, p. 427 
37 WRIGLEY E.A., The fall of marital fertility in nineteenth century france, Exemplar or exception, 
Population Studies, 1985, vol. 1, pp. 31-60 
38 COALE, The decline, 484 p. 
39 COALE, The decline, p. 448 
40 LESTHAEGJE R. en SURKYN J., Cultural dynamics and Economic Theories of Fertility Change, 
Population and Development Review, 1988, vol. 14: 1,  pp. 1-45 
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Die veranderingen speelden zich af op cultureel, individueel, sociaal en demografisch 

vlak.  

Deze culturele, traditionele en religieuze invloeden werden niet alleen door hen 

naar voor gebracht. Ron Lesthaeghe41 is één van de historische demografen die geen 

economische theorie uitwerkte maar de culturele waarden naar voor schoof. De 

secularisatie en de individualisering ziet hij als de twee belangrijkste ideologische 

veranderingen in het Europa van de 19e eeuw.42 Die culturele verschuivingen hebben 

volgens Ron Lesthaeghe ook de vruchtbaarheid beïnvloed. Hij onderzocht de 

vruchtbaarheidstransitie in paren van dorpen in België. Hij bestudeerde telkens twee 

dorpen met economisch gelijkaardige situaties, elk langs de andere zijde van de taalgrens. 

Op die manier ontdekte hij dat het Franstalig dorp de vruchtbaarheidstransitie steeds 

eerder doormaakte dan het Nederlandstalig dorp. De oorzaak daarvoor vond hij in de 

secularisatie, die in Wallonië veel verder gevorderd was dan in Vlaanderen. Henegouwen 

en Luik waren de meest geseculariseerde provincies. Deze industriële gebieden maakten 

de secularisatie en bijgevolg ook de vruchtbaarheidsdaling eerder door dan de andere 

gebieden. Het onderzoek van Susan Watkins bevestigde deze theorie, zij ging van het 

standpunt uit dat landen met de meeste taalkundige diversiteit ook demografisch het 

meest verschilden.43

Een andere culturele factor was de positie van de vrouw in de maatschappij en het 

gezin. De vrouwen ondergingen een culturele en maatschappelijke verandering, zij 

kwamen in opstand tegen hun ondergeschikte positie en wilden meer zelfstandigheid.

 Tussen 1870 en 1960 daalde de demografische diversiteit tegelijk 

met de daling van de linguïstische diversiteit binnen verschillende landen.  

44

Ten slotte vermeld ik de theorie van de Britse historicus Szreter.

 

De emancipatie van de vrouw lag mee aan de basis van de vruchtbaarheidstransitie.  
45

                                                 
41 LESTHAEGHE R., The decline of Belgian Fertility, 1800-1970, 1977, Princeton, 259 p. 

 Hij ziet een 

evolutie naar seksuele onthouding, waarbij zelfcontrole en beperkte seksualiteit centraal 

staat. Hij ziet de sociaal-culturele normen voor gezinsomvang als een gevolg en geen 

oorzaak van de vruchtbaarheidstransitie. Hij keert de oorzaak-gevolg-relatie, die de 

meeste historische demografen erkennen, om.  

42 Hij definieert dit als de daling van het geloof in traditionele religieuze constructies die de vergeving of 
verdoeming, en de ziel na het leven bepaalden. Het is een dalende impact van de Kerk op de maatschappij. 
43 WATKINS S.,  From provinces into nations : demographic integration in Western Europe 1870-1960, 
1991, Princeton, p. 40 
44 MATTHIJS, De mateloze, p. 130 
45 SZRETER S., Fertility, Class and Gender in Britain 1860-1940, 1996, Cambridge, 704 p. 
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Soms is er een overlapping tussen de economische en culturele theorieën. John 

Caldwell ontwikkelde een culturele theorie met zeer veel economische aspecten.46 De 

bovengenoemde evolutie van de kinderen als economisch voordeel naar een dure 

economische investering stellen zij als een culturele en niet als een economische evolutie 

voor.47

Al deze factoren staan voor dezelfde evolutie: een verandering van de 

maatschappij op het vlak van de traditionele houdingen en gedragingen met betrekking 

tot de vruchtbaarheid. Deze veranderingen waren nodig voor de take-off van de 

vruchtbaarheidstransitie. 

 Hun nadruk ligt daarbij op de verandering in de opvatting en de motivatie voor 

vruchtbaarheidsbeperking, ook al worden deze duidelijk economisch gestuurd. 

 De vruchtbaarheidstransitie had geen zuiver economische, culturele of sociale 

oorzaken. Waarschijnlijk was de take-off een samenloop van verschillende factoren. Ik 

ga hier niet dieper in op de verschillende theorieën, zij dienen als achtergrond voor mijn 

zoektocht naar de vruchtbaarheidstransitie van de vorsten. 

 

2.2 Hoe ging de vruchtbaarheidstransitie in zijn werk 

Er zijn twee verschillende wijzen om aan geboortebeperking te doen. Men kan 

aan spacing of stopping doen. We spreken van spacing of niet-pariteitspecifieke 

vruchtbaarheidscontrole wanneer het interval tussen twee opeenvolgende geboortes 

verlengd wordt.48 Stopping of pariteitspecifieke vruchtbaarheidscontrole is het fenomeen 

waarbij men stopt met kinderen krijgen na een gewenst aantal.49 Volgens de meeste 

historici werd stopping het meest toegepast. In het European Fertility Project bleek dat 

uit het verschil in leeftijdsspecifieke vruchtbaarheid in gebieden met of zonder 

gecontroleerde vruchtbaarheid.50 Ten tweede kregen moeders hun laatste kind vroeger na 

de vruchtbaarheidstransitie dan voor de transitie. Sommige onderzoekers zijn het daar 

niet mee eens. Zo stelt Simon Szreter dat spacing veel belangrijker was.51

                                                 
46 CALDWELL J.C., Towards a Restatement of Demographic Transition Theory, Population and 
Development Review, 1976, vol. 2: 3-4, pp.  

 Spacing werd 

vooral door seksuele onthouding bekomen. Het effect wanneer koppels hun seksueel 

gedrag beperken is groot. Wanneer men seks beperkt tot 1 keer in de week loopt het 

47 MATTHIJS, De Mateloze, pp. 132 
48 COALE, The decline, p. 9 
49 COALE, The decline, p. 9 
50 MATTHIJS, De mateloze, p.104 
51 MATTHIJS, De mateloze, p. 104 
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interval op tot ongeveer 8 maanden.52 Wanneer de coïtusfrequentie nog lager ligt zal het 

interval nog groter worden. Stopping kan enkel gebeuren door een ver doorgedreven 

onthouding of door anticonceptiva.53

 

 Vaak wordt ook een combinatie van de twee 

systemen gezien als de methode tijdens de vruchtbaarheidstransitie.  

2.3 De elite 

 
‘Family reconstructions and genealogies, for example, have shown in the 

eighteenth century, and in some cases, even a century earlier, classes of Europe: royal 

families, French dukes and peers, English peers, the aristocracies of Belgium, Milan, 

Genoa and Florence, the bourgeoisie of Geneva, and the prominent families of Ghent. 

Proof is fount not only in the lower rates of legitimate fertility for these groups, but also 

in other unequivocal signs of “control”…’54

 

 

De vruchtbaarheidstransitie is het eerst gestart bij de elite en de middenklassen.55 

David Kertzer en Dennis Hogan bestudeerden in hun onderzoek de 

vruchtbaarheidstransitie in het Italiaanse Casalecchio.56 Ze ontdekten dat de 

vruchtbaarheid eerder daalde bij de elite dan bij de rest van de bevolking. De 

Amerikaanse econoom Michael Haines kwam tot dezelfde conclusie voor de elite van de 

VSA, Engeland, Wales, Frankrijk en Noorwegen.57 Michael Haines verklaarde de 

klassenverschillen aan de hand van hun sociale situatie.58

Tenslotte moet ik hier nog de ‘embourgeoisement theory’ vermelden. Deze 

theorie werd ontwikkeld door Gabriel Tarde en Pitirim Sorokin.

 De vruchtbaarheid binnen het 

gezin beperken, beschermde hen beter tegen economische risico’s. Over de verklaring 

van dit verschil is niet iedereen het eens. Enkele historici bevestigen de these van de 

verschillen tussen de sociale klassen maar vinden er geen oorzaak voor. 

59

                                                 
52 MATTHIJS, De mateloze, p. 105 

 De burgerlijke idealen 

53 COALE, The decline, pp. 21-22 
54 LIVI-BACCI M, The population of Europe: a history, 2000, Oxford, pp. 151 
55 Haines, Stevenston, Hogan, Kertzer en  
56 KERTZER D.I. en HOGAN D.P., Family, Political Economy, and Demographic Change. The 
transformation of life in Casalecchio, Italy, 1861-1921, 1989, Winsconsin, 270 p. 
57 HAINES M.R., Social class differentials during fertility decline: England and Wales Revisited, 
Population Studies, 1989, vol. 43, pp. 305-323 
58 HAINES, Social class, pp. 305-323 
HAINES M. R., Occupation and social class during fertility decline: historical perspectives, In: GILLIS 
J.R., TILLY L.A. en LEVINE D. eds., The European experience of declining fertility. A quiet revolution 
1850-1970, 1992, Cambridge, pp. 193-226 
59 TARDE G., Les lois de l’imitation : étude sociologique, 1907, Parijs, 428 p.  
SOROKIN P., Society, culture and personality, 1947, New York, 742 p. 
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met betrekking tot het gezin uit de 19e eeuw staan erin centraal. Deze idealen bestonden 

uit een dichtere band tussen man en vrouw en een vrouw die minder buitenshuis werkte 

om zich meer bezig te houden met het huishouden en de kinderen. Daardoor werd een 

kwaliteitsvol huisleven geaccentueerd.60 Dit ideaal werd ook nagestreefd door de Kerk, 

door werkgevers en door de staat. Het ideaalbeeld van de vrouw zou daarna gevolgd 

worden door de lagere klassen. De embourgeoisement theorie kreeg veel kritiek, onder 

andere van Pierre Bourdieu.61

Historici zijn het nog steeds niet eens over de oorzaken van de sociale 

klassenverschillen op het vlak van de vruchtbaarheid.  

 De Franse socioloog stelt dat de hogere klassen zich steeds 

blijven onderscheiden van de lagere klassen. De hogere klassen vinden steeds nieuwe 

manieren om zich te distantiëren. 

 

2.4 De scholingsgraad als factor 

De scholingsgraad als factor tijdens de vruchtbaarheidstransitie is een veel 

besproken onderwerp binnen de historische demografie. Theodore William Schultz 

verwoordde de relatie tussen de scholingsgraad en de vruchtbaarheid als volgt:  

‘ The education of parents, notably that of the mother, appears to be an omnibus. 

It affects the choice of mates in marriage. It may affect the partents’ preferences 

for children. It assuredly affects the earnings of women who enter the labor force. 

It evidently affects the productivity of mothers in the work they perform in the 

household, including rearing of their children. It probably affects the incidence of 

child mortality, and it undoubtedly affects the ability of parents tot control the 

number of births’ 62

De Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Theodore William Schultz benadrukt de 

opvoeding en de scholing van de vrouw in functie van de huwelijksvruchtbaarheid. De 

scholing van de vrouw beïnvloedde het aantal kinderen in het gezin in negatieve zin.

 

63

                                                 
60 LESTHAEGJE R. en SURKYN J., Cultural dynamics and Economic Theories of Fertility Change, 
Population and Development Review, 1988, vol. 14 (1), pp. 6 

 

Volgens de Amerikaanse econoom Bruce Gardner was de correlatie tussen de opvoeding 

van de vrouw en de vruchtbaarheid zelfs groter dan de relatie met het inkomen en de 

61 BOURDIEU P., La distinction: critique sociale du jugement, 1982, Parijs, 670 p. 
62 SCHULTZ T.W., The value of children: An economic perspective, Journal of Political Economy, 81 (2), 
pp. 8-9, uit: GRAFF H.J., Literacy, Education and Fertility, Past and Present: A Critical Review, 
Population and Development Review, 1979, vol. 5 (1), pp. 109-110 
63 SCHULTZ, The value of children, pp. 109-110 
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scholing van de man.64 Ten eerste zorgde de scholing van de vrouw ervoor dat de kennis 

van contraceptiva veel groter was. De kost van een vruchtbaarheidsbeperking daalde 

doordat de informatiekost daalde. Ten tweede waren ongewenste kinderen een grotere 

kost voor gezinnen waar een goede scholing voor de kinderen gewenst was. 65 De kritiek 

die hiertegen geformuleerd wordt bestaat er vooral uit dat ouders of individuen de kosten 

van een kind niet bewust of onbewust afwegen tegen de voordelen.66

De scholing zorgde er niet alleen voor dat men de anticonceptiva beter en sneller 

leerde kennen. Volgens Ron Lesthaeghe en Johan Surkyn zorgde de educatie ook voor 

een daling aan religieuze tradities, een snellere secularisatie van de geest en een verlating 

van het traditioneel gezinsbeeld.

 Het feit dat ouders 

minder kinderen kregen om de kosten te drukken zou volgens critici niet kloppen.  

67

Er is een verband tussen de sociale status en de scholingsgraad. We mogen deze 

twee factoren echter niet gelijk stellen. Volgens de Amerikaan Harvey Graff gebeurt dit 

in de literatuur en vooral door studenten teveel.

 Op die manier creëerde scholing een andere visie op 

kinderen waardoor de vruchtbaarheid daalde. 

68 De scholingsgraad is een belangrijk 

aspect van de eliteklassen. De scholing zorgt anderzijds ook voor mobiliteit, van en naar 

de elite.69

 

 Het grootste deel van de elite kende een goede opvoeding en educatie maar ook 

de middenklassen kregen een grondige schoolopleiding.  

2.5 Het inkomen als factor 

 Er zijn veel studies gedaan naar de invloed van het inkomen op de demografie. 

Daarbij is vooral de link naar de mortaliteit gelegd en minder naar de fertiliteit. David 

Weir heeft een studie gedaan naar het demografisch patroon in Rosny, een klein Frans 

dorpje.70

                                                 
64 GARDNER B., Economics of the size of North Carolina rural families, Journal of political economy, 
1973, vol. 81: 2, pp. 99-122 

 Hij komt tot de conclusie dat het inkomen een invloed had op de mortaliteit en 

vooral op de kindersterfte. In dit dorpje was de vruchtbaarheidstransitie nog niet 

doorgedrongen. Bij de hoogste inkomensverdieners vond hij tekenen van 

65 GRAFF, Literacy, pp. 110 
66 BLAKE J., Ideal family size among white Americans: A quarter of a century’s evidence, Demography, 
1968, vol. 3, no. 1, pp. 5-25 
LEIBENSTEIN H., An interpretation of the economic theory of fertility: Promising Path or blind alley, 
Journal of Economic Literature, 1974, vol. 12: 2, pp. 457-479 
67 LESTHAEGJE, Cultural dynamics, p. 18 
68 GRAFF, Literacy, p. 106 
69 GRAFF, Literacy, p. 114 
70 WEIR D.R., Family Income, Mortality, and Fertility on the Eve of the Demographic Transition: A Case 
Study of Rosny-Sous-Bois, The Journal of Economic History, 1995, vol. 55 (1), pp. 1-26 



Een demografische analyse van de vorstenhuizen in Europa (1700-2006) 
 

VI. De Fecunditeit 99 

vruchtbaarheidsdaling voor het midden van de 18e eeuw. In Parijs op 10 km van Rosny 

was de fertiliteitsdaling wel reeds begonnen. David Weir gelooft in een invloed van het 

inkomen op de vruchtbaarheid. 

 
2.6 De vruchtbaarheidstransitie van de vorsten 

 De vruchtbaarheidstransitie is het eerst gestart bij de elite en de hoge 

middenklassen. Hoewel er verschillende oorzaken mogelijk zijn voor deze sociale 

diffusie, hebben we te maken met een innovatie van één groep die zich daarna verspreid 

heeft over de rest van de bevolking. De meeste historici zijn het eens met de grote 

verschillen in take-off tussen de hoogste klassen en de laagste klassen.71

 We berekenen de vruchtbaarheidscoëfficiënt per leeftijdsklasse van de moeder. 

Binnen een bepaalde klasse delen we het aantal geboortes door het aantal opgetelde jaren 

dat er vrouwen in die categorie gehuwd waren. Op die manier berekenen we de 

vruchtbaarheidscoëfficiënt. 

 Hoe kunnen we 

de vorsten plaatsen binnen deze sociale diffusie? 

 

Tabel 8: Vruchtbaarheidscoëfficiënt 1700-1850 
Leeftijdsgroepen Aantal 

geboortes 
Aantal jaren Vruchtbaarheidscoëfficiënt. 

<15 0 7 0 

15-19 41 154 0,266 

20-24 155 372 0,417 

25-29 159 413 0,385 

30-34 111 388 0,286 

35-39 61 342 0,178 

40-44 24 306 0,078 

45-49 8 285 0,028 

Totaal 559 2267 0,247 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
71 Haines, Livi-Bacci en Kertzer (zie boven) 
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Tabel 9: Vruchtbaarheidscoëfficiënt 1820-2006 
Leeftijdsgroepen Aantal 

geboortes 
Aantal jaren Vruchtbaarheidscoëfficiënt. 

<15 0 0 0 

15-19 16 48 0,333 

20-24 78 183 0,426 

25-29 75 251 0,299 

30-34 57 261 0,218 

35-39 30 259 0,116 

40-44 13 251 0,052 

45-49 1 234 0,004 

Totaal 270 1487 0,182 

 

Tabel 8 en 9 tonen duidelijk het verschil tussen de periode voor en de periode 

tijdens en na de vruchtbaarheidstransitie. In tabel 9 zien we dat er na 1850 op jongere 

leeftijd meer kinderen werden geboren. Dat heeft vooral te maken met de daling van de 

huwelijksleeftijd. Vanaf 25 jaar is de vruchtbaarheidscoëfficiënt veel hoger voor 1850, 

dan erna. We kunnen dus stellen dat er tijdens en na de vruchtbaarheidstransitie meer 

kinderen werden geboren op jonge leeftijd van de moeder. Daarna daalde de 

vruchtbaarheid echter heel snel. Die evolutie is ook duidelijk te zien op onderstaande 

grafiek. 

 

Grafiek 9: :Evolutie vruchtbaarheidscoëfficiënt op basis van leeftijdsklassen  
van de vrouw tijdens vruchtbaarheidstransitie 
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Tabel 10: Vruchtbaarheidscoëfficiënt op basis van huwelijksduur 1700-1850 
Huwelijksduur Aantal 

geboortes 

Aantal jaren Vruchtbaarheidscoëfficiënt 

0-4 196 656 0,299 

5-9 167 564 0,296 

10-14 122 503 0,243 

15-19 81 432 0,188 

20-24 22 370 0,59 

25-29 5 318 0,016 

30-34 0 261 0 

Totaal 593 3104 0.191 

 

Tabel 11: Vruchtbaarheidscoëfficiënt op basis van huwelijksduur 1850-2006 
Huwelijksduur Aantal 

geboortes 

Aantal jaren Vruchtbaarheidscoëfficiënt 

0-4 134 388 0.345 

5-9 80 362 0,221 

10-14 46 324 0,142 

15-19 14 297 0,047 

20-24 7 267 0,026 

25-29 2 234 0,009 

30-34 0 213 0 

Totaal 283 2085 0,136 

 
Ik heb ook de vruchtbaarheidscoëfficiënten op basis van de huwelijksduur 

berekend in tabellen 10 en 11. Daarin kunnen we zien dat er in het begin van het huwelijk 

een hogere vruchtbaarheid was na 1850 dan ervoor. Verder in het huwelijk is de 

vruchtbaarheid echter hoger voor de vruchtbaarheidstransitie. Vervolgens zullen spacing 

en stopping er voor zorgen dat de vruchtbaarheid sterk daalt in de latere jaren van het 

huwelijk.  

Die evolutie is duidelijk te zien op grafiek 10. De grafiek na 1870 begint boven 

die voor 1850 en zal er vervolgens een heel stuk onder liggen. Bij de huwelijken voor 

1850 zien we een geleidelijk dalende curve. Bij de grafiek van voor 1850 zien we eerst 
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een zeer lichte stijging waarna de curve een omgekeerd gebogen grafiek vertoont 

tegenover die van na de vruchtbaarheidtransitie. Dat er een verandering gebeurd is op het 

vlak van de vruchtbaarheid is duidelijk.  

 
Grafiek 10: De vruchtbaarheidscoëfficiënt op basis van huwelijksduur  

tijdens de vruchtbaarheidstransitie 
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2.7 Besluit 

 De vruchtbaarheidstransitie startte het eerst bij de elite en de hoge middenklassen. 

Er is veel discussie over de specifieke oorzaken van deze sociale diffusie. De 

verschillende theorieën linken de eerdere fertiliteitsdaling van de elite vooral aan hun 

statuspositie, de betere educatie van de vrouw en het hoge inkomen. De eerste twee 

hypothesen worden meer gevolgd dan de laatste. Er is nog geen echt onderzoek gedaan 

naar de vorsten en hun vruchtbaarheidstransitie. Bij de vorsten zal vooral de status en de 

educatie van belang zijn. Het inkomensverschil tussen de elite en de vorsten was er, maar 

zal waarschijnlijk nog maar weinig de demografie beïnvloed hebben. De 

vruchtbaarheidstransitie bij de vorsten is duidelijk te zien in mijn gegevens. Of deze 

transitie eerder of later is doorgegaan dan bij de rest van de bevolking is moeilijker te 

stellen. Daarvoor heb ik een te beperkte populatie waardoor ik niet genoeg gegevens heb 

om geen statistische fouten te maken. Het lijkt erop dat ze ongeveer op hetzelfde tijdstip 

een fertiliteitsdaling meemaakten als in de rest van Europa. 
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3. De huidige vruchtbaarheid en de tweede vruchtbaarheidstransitie 

In Europa is de eerste demografische transitie voltooid.72 Na de wereldoorlogen 

zorgde de babyboom van de jaren 1940 en 1950 voor een tijdelijke 

vruchtbaarheidsstijging.73 Het fenomeen van de babyboom was niet alleen een reactie op 

het einde van de tweede wereldoorlog, het was een fenomeen dat veel dieper gaat. Het 

duidt op een mentaliteitsverandering.74 Men vond het niet meer nodig om het gezin zo 

sterk te beperken als daarvoor. De economische groei en systemen zoals de sociale 

zekerheid zorgden voor een gevoel van veiligheid.75 Gezinnen werden terug uitgebreid 

van 1 à 2 kinderen naar 3 of 4 kinderen. Ondanks de stijging van de vruchtbaarheid in die 

twee decennia ging men niet terug tot het niveau van de natuurlijke vruchtbaarheid, de 

vruchtbaarheid werd nog steeds gecontroleerd.76 ‘The happy family’ werd gepromoot in 

tijdschriften en in andere media.77

Of de babyboom ook bij de vorsten heeft plaats gevonden is heel moeilijk vast te 

stellen aan de hand van mijn gegevens. Veel vorsten die nu op de troon zitten zijn oud, 

bovendien bestaan er sinds de eerste wereldoorlog maar weinig vorstenhuizen meer. De 

populatie in die korte periode na de tweede wereldoorlog is te klein om er het al dan niet 

voorkomen van een babyboom uit te af te leiden. Daarvoor zou uitgebreider onderzoek 

nodig zijn. 

  

Vervolgens kregen we vanaf de jaren ‘60 van de 20e eeuw terug een sterke daling 

van de vruchtbaarheid.78 Die evolutie startte in Europa tussen 1963 en 1965. De enige 

uitzondering was Ierland.79 Er kunnen daarvoor enkele verklaringen gevonden worden. 

Ten eerste werd de anticonceptie in die periode geavanceerder, doelgerichter en 

effectiever. De pil maar ook systemen zoals het spiraaltje hebben de 

vruchtbaarheidscontrole heel effectief gemaakt.80 De scholing van jonge meisjes is veel 

hoger dan in vroegere periodes81 en abortus werd effectiever, minder gevaarlijk en 

legaal.82

                                                 
72 MATTHIJS, De mateloze, p. 93 

 Ongeplande zwangerschappen zorgden minder voor problemen. De 

73 ARIES P., Two successive motivations for the declining birth rate in the West, Population and 
Development Review, 1980, vol. 6, nr. 4, p. 648 
74 ARIES, Two successive, p. 648 
75 ARIES, Two successive, p. 648 
76 ARIES, Two successive, p. 648 
77 ARIES, Two successive, p. 648 
78 LESTHAEGHE, Gezinsvorming, p. 14 
79 LESTHAEGHE, Gezinsvorming, p. 14 
80 ATKINSON, The next contraceptive p. 100 
81 LESTHAEGHE, Gezinsvorming, p. 15 
82 ATKINSON, The next contraceptive p. 100 
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vruchtbaarheid ligt in Europa reeds onder het vervangingsniveau83 maar migratie en de 

hoge vruchtbaarheid van allochtonen zorgen voorlopig voor de oplossing van dit 

probleem.84 We kunnen echter niet weten of de allochtone bevolking van Europa de 

vruchtbaarheidsevolutie van Europa zal volgen of niet. De effecten van deze evolutie 

werden in de jaren ‘80 van de 20e eeuw duidelijk.85 De vruchtbaarheidsdaling kwam 

onder het vervangingsniveau en zorgde voor problemen.86 Bovendien steeg het aantal 

bewust kinderloze vrouwen, een fenomeen dat bijna niet bestond in vorige eeuwen.87 

Pilmoeheid zorgde voor een stijgend gebruik van langdurige anticonceptiva en 

sterilisatie.88

De eerste vruchtbaarheidstransitie was een triomf voor het kind, bij de tweede 

transitie is dat niet het geval. De Franse historicus Philippe Ariès verklaarde de eerste 

vruchtbaarheidstransitie aan de hand van het kind. Hij stelde dat ouders hun kinderen een 

goede economische sociale positie wilden geven.

  

89 Een kind moest het later beter hebben 

dan zijn ouders het hadden. Op die manier linkte hij de daling van de vruchtbaarheid aan 

de sociale mobiliteit.90

Ook de tweede vruchtbaarheidstransitie is statistisch moeilijk vast te stellen bij de 

vorsten. Na de tweede wereldoorlog zijn er veel minder vorstenhuizen dan in de periode 

ervoor. We moeten dus werken met een beperkte populatie.  

 Men kreeg minder kinderen omdat men goed voor de kinderen 

wilde zorgen. Het kind kwam centraal te staan binnen het gezin. De evolutie tijdens de 

tweede vruchtbaarheidstransitie heeft andere oorzaken. Ariès zag de daling van de status 

van het kind als grootste oorzaak. Het kind stond niet langer centraal. De mens richtte 

zich meer op zichzelf en minder op het kind.  

Het gemiddeld aantal kinderen van de vorsten na 1950 is 3. Dat gemiddelde ligt in 

de lijn van de gemiddelden in Europa. Maar als we kijken naar de huidige kroonprinsen 

dan zien we daar een ware babyboom. Hun gemiddelde ligt duidelijk hoger dan de 1,4 in 

Europa. Prins Willem-Alexander heeft drie dochters, prins Filip heeft een dochter en twee 

zonen, prins Frederik van Denemarken heeft een zoon en een dochter, prins Charles heeft 

                                                 
83 LESTHAEGHE, Gezinsvorming, p. 16 
84 LESTHAEGHTE R., DEBOOSERE P. en SURKYN J., Evolutie van de nationale, regionale en 
gemeentelijke vruchtbaarheidsniveau’s in België, 1989-1999, steunpunt Demografie VUB –werkdocument, 
p. 15 
85 LESTHAEGHE, Gezinsvorming, p. 16 
86 ATKINSON, The next contraceptive p. 100 
87 LESTHAEGHE, Gezinsvorming, p. 16 
88 LESTHAEGHE, Gezinsvorming, p. 16 
89 ARIES, Two successive, p. 647 
90 ARIES, Two successive, p. 647 
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twee kinderen, prins Felipe van Spanje heeft twee dochters, prins Haakoon van 

Noorwegen heeft een dochter en een zoon, Alois van Liechtenstein heeft drie zonen en 

een dochter en kroonprins Victoria van Zweden en prins Guillaume van Luxemburg zijn 

nog niet gehuwd. Wanneer we het gemiddelde kinderaantal van de toekomstige koningen 

en koninginnen berekenen kunnen we duidelijk zien dat dit hoger ligt dan in de rest van 

Europa. Met een gemiddelde van 2 is dat duidelijk. Bovendien zijn veel kroonprinsen en 

prinsessen nog jong en sluit niets uit dat zij nog kinderen zullen krijgen en zijn er twee 

troonopvolgers nog niet gehuwd. Wanneer we die buiten beschouwing laten kunnen we 

zelfs zien dat het gemiddelde 2,6 kinderen is. Dat is ongeveer één kind boven het 

gemiddelde. De huidige troonopvolgers en dus de toekomstige vorsten hebben een hoge 

vruchtbaarheid. 

 

4. De vruchtbaarheid van de vorsten 

4.1 Vruchtbaarheid per leeftijdsklasse 

 
Tabel 12: Vruchtbaarheidscoëfficiënt 
Leeftijdsgroepen Aantal 

geboortes 
Aantal jaren Vruchtbaarheidscoëfficiënt. 

<15 0 7 0 

15-19 57 202 0,28 

20-24 233 555 0,42 

25-29 234 664 0,35 

30-34 168 649 0,26 

35-39 91 601 0,15 

40-44 37 557 0,07 

45-49 9 519 0,02 

Totaal 829 3754 0,22 

 

In tabel 12 staan de vruchtbaarheidscoëfficiënten per leeftijdsklasse van de vrouw. 

De vruchtbaarheidscoëfficiënt varieert tussen 0 en 1. Dit wil zeggen dat er bijvoorbeeld 

voor de leeftijdsklasse tussen de 24 en 24 jaar bij de vorsten op 1000 gehuwde vrouwen 

420 kinderen per jaar geboren werden, aangezien de coëfficiënt 0,42 is.  

Dit is meteen ook de vruchtbaarheidsklasse waarin de coëfficiënt het hoogst is. 

Onder de 15 jaar zien we dat de vruchtbaarheid nog 0 is, ondanks de 7 jaren waarin er 
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vrouwen gehuwd waren. We zien dat het aantal huwelijksjaren geleidelijk stijgt maar 

tussen 20 en 44 jaar niet zoveel verschilt. Het verschil in de coëfficiënten wordt 

veroorzaakt door de grote verschillen tussen het aantal geboortes. We zien een mooie 

geleidelijke daling van de vruchtbaarheid vanaf de leeftijdsklasse tussen 20 en 24 tot aan 

het einde. Na 40 jaar benadert de vruchtbaarheid het nulpunt.  

We hebben hier duidelijk niet te maken met een natuurlijke vruchtbaarheid. Op 

het einde van de vruchtbare jaren van de vrouw zijn er te weinig geboortes en ook de 

totale vruchtbaarheidscoëfficiënt is te laag. Bij een volledige natuurlijke vruchtbaarheid 

schommelt deze tussen de 7 à 8 kinderen. Om dit exact te kunnen analyseren moeten we 

kijken naar de periode voor en na de vruchtbaarheidstransitie. Aangezien de populatie 

voor die transitie kleiner is dan de populatie erna kunnen we niet volledig afgaan op die 

gegevens. Maar het geeft toch een algemeen beeld. Die vergelijking zal ik bespreken bij 

het stuk over de vruchtbaarheidstransitie.  

 
Grafiek 11: Geboortes per leeftijdsklasse van de vrouw 
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In het bovenstaand schijfdiagram kunnen we duidelijk zien dat vooral vrouwen 

tussen de twintig en vierendertig jaar kinderen krijgen. Zowel voor als na die periode zijn 

de geboortes veel beperkter. In die periode zijn veel vrouwen gehuwd en bovendien is dit 

de vruchtbaarste periode van de vrouw. Na die periode hebben we te maken met sterfte 

van de partner, verminderde vruchtbaarheid, menopauze en sinds de 
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vruchtbaarheidstransitie het fenomeen ‘stopping’91

 

. Voor die periode, is de reden vooral 

dat er minder gehuwde vrouwen waren.  

4.2 De huwelijksleeftijd 

De huwelijksleeftijd heb ik hierboven reeds uitgebreid besproken. Toch moet deze 

ook hier even aangehaald worden. De huwelijksleeftijd heeft een belangrijke invloed op 

de vruchtbaarheid. Hoe eerder men huwde hoe meer de vruchtbare periode van de vrouw 

samenvalt met het huwelijk. Het wachten met huwen was een belangrijke ‘primitieve’ 

vorm van anticonceptie. John Hajnal vond dit restrictieve model in West-Europa terug.92

De invloed van de huwelijksleeftijd hangt zeer nauw samen met de 

vruchtbaarheidscoëfficiënt op basis van de leeftijdsklassen, die ik hierboven berekend 

heb.  

  

 

4.3 De huwelijksduur 

We kunnen de fertiliteit bestuderen aan de hand van de huwelijksduur. Bij deze 

methode berekenen we de vruchtbaarheidscoëfficiënten aan de hand van de 

huwelijksduur. Dit wil zeggen dat als de vruchtbaarheidscoëfficiënt voor de 

huwelijksduur tussen 0 en 4 jaar, 0,32 is, er ongeveer 320 geboortes gebeuren op 1000 

vrouwen per jaar. Zoals we al konden verwachten is de vruchtbaarheid het hoogst in de 

eerste 5 jaar. Vervolgens daalt ze geleidelijk. Na 20 jaar huwelijk worden geboortes heel 

uitzonderlijk en benadert de vruchtbaarheidscoëfficiënt nul. Dit is geen natuurlijke 

vruchtbaarheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Stopping is het fenomeen waarbij vrouwen op een bepaalde leeftijd of na een bepaald aantal kinderen 
stoppen met kinderen te krijgen. Ze doen dit bewust via het gebruik van anticonceptie. 
92 HAJNAL J., European marriage patterns in perspective, in: GLASS D.V. en EVERSLEY D.E.C. eds., 
Population and history, 1956, Londen, p. 101-143 
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Tabel 13: Vruchtbaarheidscoëfficiënten op basis van de huwelijksduur 
Huwelijksduur Aantal 

geboortes 
Aantal jaren Vruchtbaarheidscoëfficiënt 

0-4 330 1044 0,32 

5-9 247 926 0,27 

10-14 168 827 0,20 

15-19 95 729 0,13 

20-24 29 637 0,05 

25-29 7 552 0,01 

30-34 0 474 0 

Totaal 876 5189 0,17 

 

4.4 Nakomelingschap 

Het nakomelingschap is het gemiddeld aantal kinderen die er per gezin zou 

geboren worden indien geen van de huwelijkspartners vroegtijdig sterft. Voor deze 

gegevens vermenigvuldigen we de vruchtbaarheidscoëfficiënten op basis van de 

huwelijksduur met 5. We doen dit omdat we werken met klassen van 5 jaar.  

 

Tabel 14: Nakomelingschap 
Huwelijksduur Vruchtbaarheidscoëfficiënt Nakomelingschap 

  Kinderen Cumul 

0-4 0,32 1,6 1,6 

5-9 0,27 1,35 2,95 

10-14 0,20 1 3,95 

15-19 0,13 0,65 4,6 

20-24 0,05 0,25 4,85 

25-29 0,01 0,05 4,9 

30-34 0 0 4,9 

 
Als we tabel 14 even kort analyseren komen we tot de conclusie dat de vorsten 

ongeveer vijf kinderen per gezin zouden krijgen indien de partners zouden blijven leven 

en de vrouw voldoende jaren van haar vruchtbare periode gehuwd zou zijn. Dit is geen 

natuurlijke vruchtbaarheid. Bij een natuurlijke vruchtbaarheid zou dit gemiddelde rond de 

7 à 8 kinderen liggen.  
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 We zien een geleidelijke afname van de vruchtbaarheid met de jaren. Vanaf 25 

jaar huwelijk is de vruchtbaarheid dan ook bijna nihil.  

 

4.5 Kinderaantal 

Deze gemiddelden bevatten alle huwelijken, dus zowel de kinderloze, de korte 

huwelijken als de zeer vruchtbare huwelijken. Het is het echte gemiddelde van de 

vruchtbaarheid van de vorsten in tegenstelling tot het puur theoretische cijfer van het 

nakomelingschap. Gemiddeld hebben de vorsten 3,92 kinderen. Dit gemiddelde is veel 

hoger dan het huidige gemiddelde. We zullen dan ook zoals te verwachten een 

opmerkelijke daling van de vruchtbaarheid in het verloop van de besproken periode 

terugvinden.  

 Laten we eerst even kijken naar de regionale verschillen. 

 

Grafiek 12: Gemiddeld aantal kinderen per gezin en per regio 
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We zien duidelijk op grafiek 12 dat het aantal kinderen per gezin het laagst is in 

Noord-Europa en het hoogst in Zuid-Europa; West-Europa bevindt zich ongeveer in het 

midden.  
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Grafiek 13: Gemiddeld aantal kinderen per gezin en per eeuw 
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Grafiek 13 demonstreert dat de vruchtbaarheid in de 18e eeuw het hoogst is en 

daarna langzamerhand daalt. Dit is de evolutie die in gang gezet wordt door de 

vruchtbaarheidstransitie. Daar zal ik het later in dit hoofdstuk nog over hebben. Eerst wil 

ik even de vruchtbaarheid in die 18e eeuw bespreken. We hebben daar nog te maken met 

een bijna natuurlijke vruchtbaarheid.  

We maken een onderscheid tussen het kinderaantal bij volledige en dat bij 

voltooide gezinnen. De volledige gezinnen zijn die gezinnen waarbij de vrouw minstens 

vijfenveertig jaar was op het moment dat het huwelijk eindigt. De voltooide gezinnen zijn 

die gezinnen waarbij het huwelijk eindigt voor de vrouw 45 jaar was. We nemen die 

grens omdat op die leeftijd de menopauze ongeveer begint. Om de gegevens voldoende te 

kunnen gebruiken beperken we de groep tot die huwelijken waar de vrouw niet ouder dan 

35 was op het moment van het huwelijk.  

 

Tabel 15: Kinderaantal bij volledige gezinnen 
Aantal kinderen 627 

Aantal vrouwen 125 

Gemiddeld aantal kinderen 5,016 
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Tabel 16: Kinderaantal bij voltooide gezinnen 
Huwelijksleeftijd Vrouwen Kinderen Gemiddelde 

kinderaantal 

Gemiddelde 

Huwelijksleeftijd 

<20 96 421 4,43 16,58 

20-24 80 341 4,26 21,49 

25-29 31 103 3,32 26,87 

30-34 8 14 2 31,88 

35-39 4 4 1 35,75 

>39 7 0 0 45,57 

 

4.6 Leeftijd bij de laatste bevalling 
 

Grafiek 14: Leeftijd bij laatste bevalling, tijdsevolutie 
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In grafiek 14 zien we terug een indicatie van het gebruik van 

vruchtbaarheidscontrole. Bij een natuurlijke vruchtbaarheid is de leeftijd bij een laatste 

bevalling 40 à 42 jaar. De gemiddelde leeftijd bij de vorsten is 34,79 jaar. Als we grafiek 

13 bekijken zien we een opmerkelijke evolutie. De daling van de 18e naar de 19e eeuw is 

te verklaren door de vruchtbaarheidstransitie. Daarna zien we terug een stijging. Dit is 

een recente evolutie waarbij er minder kinderen geboren worden, maar op latere leeftijd. 

We zien geen terugkeer naar het vroegmoderne niveau maar toch een opmerkelijke 

stijging tegenover de periode ervoor. De jongste leeftijd waarop een vrouw haar laatste 

kind kreeg was 18 jaar, de oudste 48.  
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Tabel 17: Leeftijd laatste bevalling regionale verschillen: 1700-2006 
 Noord-Europa West-Europa Zuid-Europa 

1700-1799 32,75 36,06 37,17 

1800-1899 34,83 34,17 30,5 

1900-2006 33 34,93 36,8 

Totaal 35,59 34,96 35,13 

 
 

Grafiek 15: Leeftijd laatste bevalling regionale verschillen: 1700-2006 
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Wanneer we nu tenslotte grafiek 15 bestuderen zien we enkele belangrijke 

evoluties. We merken op dat in de 18e eeuw, Zuid-Europa het dichtst bij de natuurlijke 

vruchtbaarheid ligt. In de volgende eeuw zien we echter dat juist Zuid-Europa de sterkste 

daling heeft doorgezet terwijl we in Noord-Europa een stijging zien en in West-Europa 

een kleine daling. Vervolgens zien we in Noord-Europa dan pas de daling, in Zuid-

Europa een sterke stijging en in West-Europa bijna een status quo. 

 

4.7 Interval tussen de geboortes 

Prenuptialiteit 

We spreken van prenuptialiteit wanneer het eerste kind geboren wordt minder dan 

9 maanden na het huwelijk. Het kind is verwekt voor het huwelijk. In mijn volledige 

populatie zijn er slechts vier gevallen van prenuptialiteit. Bij hun onderdanen kwam 

prenuptialiteit veel meer voor. Tot het midden van de 19e eeuw was 1 kind op 10 verwekt 

voor het huwelijk. Vanaf het midden van de 19e eeuw was één kind op drie tot 1 kind op 
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5 een prenuptiaal.93 Bij de vorsten is slechts 0,45 % van de kinderen een prenuptiaal. We 

hebben hier dus te maken met een specifieke situatie bij de vorsten. De vorsten werden 

heel vaak uitgehuwelijkt door hun ouders, ze hadden hun toekomstige bruid amper 

gesproken of gezien. De rest van de bevolking huwde met partners uit hun directe 

omgeving, vaak kenden zij elkaar goed. Bovendien werd de maagdelijkheid van adellijke 

vrouwen goed beschermd. Een chaperonne was daarvoor de beste methode.94

Prenuptialiteit was voor vorsten minder gewoon dan voor hun onderdanen. Laten 

we deze 4 prenuptialen eens concreet bekijken. Het eerste prenuptiaal kind vinden we in 

ons eigen land. Liliane Baels beviel slechts 4 maanden na haar omstreden huwelijk met 

Leopold III. Liliane was niet van adel, het huwelijk werd niet aanvaard door het volk en 

zou uiteindelijk mee de oorzaak zijn van de aftrede van Leopold III als koning.

  

95

 

 De 

andere 3 prenuptialen stierven nog diezelfde dag, we kunnen dus niet zeker zijn dat ze 

voor het huwelijk verwekt waren. Waarschijnlijk waren ze dat niet en zijn ze te vroeg 

geboren waardoor hun levenskansen heel klein waren. 

Interval huwelijk-1e geboorte 

Het gemiddelde interval tussen het huwelijk en de eerste geboorte bij de vorsten is 

25,10 maanden. Het minimum is 4 maanden en het maximum 279 maanden. Het 

specifieke geval van 4 maanden heb ik al eerder bekeken bij het stuk over de 

prenuptialiteit. Laat ik nu even kijken naar de andere uitzondering. Carl Gustaf XIII van 

Zweden en zijn vrouw kregen hun eerste kind slechts 279 maanden (23 jaar en 3 

maanden) na het huwelijk. Zijn vrouw was slechts 15 jaar op het moment van hun 

huwelijk, maar desondanks blijft het interval extreem hoog.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
93 VANDENBROEKE, Vrijen, p. 87 
94 VANDENBROEKE, Vrijen, p. 88 
95 VAN DEN WIJNGAERT, DUMOULIN, DUJARDIN, Een koningsdrama: de biografie van Leopold III, 
2001, Antwerpen, 262 p.  
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Tabel 18: Interval huwelijk - 1e geboorte 
Interval in maanden Aantal Procent Cumul 

7-8 4 2,33 2,33 

9 12 6,98 9,30 

10 17 9,88 19,19 

11 17 9,88 29,07 

12 18 10,47 39,53 

13 9 5,23 44,77 

14 9 5,23 50 

15 7 4,07 54,07 

16-24 31 18,02 72,09 

>24 48 27,91 100 

 

 In tabel 18 zien we dat een zeer groot deel van de kinderen geboren wordt tussen 

de tiende en twaalfde maand na het huwelijk. Daarna daalt het aantal kinderen 

geleidelijk. Na 14 maanden is 50 % van de eerste kinderen geboren. Iets meer dan een 

kwart van de koppels ‘moeten’ meer dan 2 jaar wachten op de geboorte van hun eerste 

kind. 

 

Interval tussen opeenvolgende geboortes 

Wanneer we kijken naar het interval tussen de opeenvolgende geboortes, moeten 

we rekening houden met de borstvoeding. Daarom heb ik hier terug een onderscheid 

gemaakt tussen het normale interval en het interval na het overlijden van de vorige baby. 

Op die manier kunnen we de invloed van de borstvoeding inschatten.  
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Tabel 19: Interval tussen opeenvolgende geboortes 
 Normaal interval Interval na overlijden 

Interval Aantal Gemiddelde Aantal Gemiddelde 

1-2 100 28,73 23 18,61 

2-3 80 23,66 18 20,39 

3-4 70 25,1 10 22,4 

4-5 62 26,82 8 24,75 

5-6 47 26,83 11 30,82 

6-7 40 23,08 8 28,25 

7-8 34 24,97 4 22,25 

8-9 26 25,19 4 20 

9-10 18 26,22 6 21,83 

10-11 15 23,2 1 33 

11-12 12 19,25 2 15,5 

12-13 9 23,56 1 43 

13-14 4 25 0  

14-15 24 2 0  

 

We zien dat de vorsten waarschijnlijk borstvoeding gaven, alhoewel de cijfers niet 

eenduidig zijn. We zien bijvoorbeeld dat het verschil tussen het interval na de eerste 

geboorte bijna 10 maanden bedraagt. Vervolgens zakt dat verschil naar 3 en 2 maanden. 

Daarna krijgen we opmerkelijke gegevens, we zien dat we tussen de vijfde en zesde 

geboorte en tussen het zesde en zevende geboorte een stijging krijgen in plaats van een 

daling naar gelang de borstvoeding wegvalt. Daar is geen rationele verklaring voor te 

vinden. Misschien gaat het hier om een statistische fout doordat we maar weinig 

gegevens hebben. 

 Normaal zouden we een geleidelijke stijging moeten zien in de twee categorieën, 

de postnatale ovulatie komt immers steeds later naarmate men ouder wordt en de 

vruchtbaarheid daalt ook algemeen met het ouder worden. Toch is dit hier niet echt het 

geval.  

4.8 Besluit 

We kunnen ten eerste concluderen dat de prenuptialiteit bij vorsten relatief laag is. 

Er zijn slechts 4 gevallen te vinden waarvan er maar van één met zekerheid vast te stellen 
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is dat deze voor het huwelijk is verwekt. We kunnen dus stellen dat voorhuwelijkse seks 

bij vorsten zo goed als onbestaande was.  

 Ten tweede kunnen we stellen dat de vorstinnen waarschijnlijk zelf voor 

borstvoeding zorgden aangezien er een duidelijk verschil is tussen de intervallen tussen 

opeenvolgende geboortes voor of na het overlijden van een baby.  

 Ten slotte zien we dat het interval tussen de opeenvolgende geboortes geen mooie 

daling laat zien zoals we normaal zouden verwachten. De oorzaak daarvan is mij echter 

niet duidelijk.  

 

5. Bastaardkinderen 

Een bastaard heeft geen toegang tot de gemeente van de heer 

      Deuteronomium:23-2 

 

Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden,  

en houd het echtelijk bed zuiver,  

want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. 

De brief aan de Hebreeën, 13: 4 

 

Seksualiteit buiten het huwelijk is van alle tijden, prostitutie is het oudste beroep 

en bastaarden hebben er altijd bestaan. Tegenwoordig zorgen efficiënte anticonceptiva 

ervoor dat bastaarden minder voorkomen. Buitenechtelijke seks zorgde vroeger soms 

voor een verrassingspakketje. Uitdrukkingen als ‘vuyligheyt bedryven’ en ‘beestagtige 

driften’ tonen aan hoe men algemeen dacht over buitenechtelijke seks.96 We moeten 

hierbij een groot onderscheid maken tussen overspel van een man of van een vrouw. 

Voor beide seksen werd overspel gezien als een fout maar er bestonden juridische 

verschillen. Om als man van overspel beschuldigd te worden, moest men openlijk 

overspel bedrijven in een langdurige overspelige relatie. Bij een vrouw was één 

verkeerde daad al genoeg om beschuldigd te worden van overspel.97

                                                 
96 VANDENBROEKE, Vrijen, p. 80 

 De gemeenschap 

vond het heel belangrijk om de vaders van bastaarden te kennen. Vaak wilde de zwangere 

vrouw die naam niet prijsgeven, daarom was het de taak van de vroedvrouw om daar 

achter te komen. Tijdens de bevalling moest de vroedvrouw naar de naam van de man 

97 HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis, p. 194 
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vragen.98

 Verschillende factoren zorgden ervoor dat overspel steeds meer veroordeeld werd. 

De opkomst van ziektes als syfilis en de hervorming van de kerk zorgden voor een 

strenge veroordeling van overspel. Er bestaat echter ook een tegengestelde evolutie. 

Edward Shorter spreekt van een seksuele revolutie.

 Soms dreigde ze niet langer te helpen bij de bevalling indien de naam niet werd 

gezegd.  

99 Die seksuele revolutie situeert hij 

tussen het midden van de 17e eeuw en het midden van de 18e eeuw. In die periode merkt 

hij een stijging van de kwaliteit en kwantiteit van de seksualiteit. Dat resulteert zich in 

een stijgend aantal natuurlijke kinderen. Daarbij heeft hij het zowel over voorechtelijke 

als buitenechtelijke seks. Hij gaat daarbij op zoek naar de oorzaken en concludeert dat er 

een mentaliteitsverandering was.100

 De illegitimiteit bedroeg voor de 18e eeuw ongeveer 2 à 3% van de geboortes.

 
101 

Door de seksuele revolutie steeg dit percentage tot gemiddeld 8 à 10 % in Europa, in 

sommige steden steeg dit cijfer zelfs tot 20 of 30 %.102

Laten we het minnespel bij de vorsten even concreet bestuderen. In totaal heb ik 

in mijn bronnen 116 bastaarden teruggevonden: een 70-tal bij Lodewijk XV en 46 

bastaardkinderen bij de andere vorsten. De bastaaarden zijn te vinden bij 13 verschillende 

vorsten. Concreet wil dat zeggen dat de meeste van deze vorsten meer dan 1 bastaardkind 

hadden. De studie van bastaardkinderen is praktisch gezien zeer moeilijk. Hoeveel 

bastaarden er niet gekend zijn, is niet te achterhalen. Ik bekijk hier enkel de bastaarden 

die terug te vinden zijn in mijn bron. Dit wil echter niet zeggen dat de vorsten geen 

andere bastaarden hadden. Als we dit aantal procentueel bekijken wil dat zeggen dan van 

de 1001 kinderen er een 116-tal illegitiem waren, dat is 11,59 % van de geboortes. 

Natuurlijk is dat een onderschatting van het werkelijk percentage. 

 

Edward Shorter deelt de illegitimiteit op in verschillende categorieën.103 Ik wil 

één van zijn types hier even bespreken. Hij noemde dit type het ‘master-servant 

exploitation type’.104

                                                 
98 VANDENBROEKE C., Zuigelingensterfte, bevallingsstoornissen en kraambedsterfte (17e-19e eeuw), 
Bijdragen tot de geschiedenis, 1978, p.139 

 Het gaat daarbij om vrouwen die seks hebben met mannen die een 

bepaalde macht over hen hadden. Vaak gaat het om bedienden die seks hadden met hun 

meesters. Dit is een vorm van overspel die zeker bij vorsten, met hun uitzonderlijke 

99 RABB T. en ROTBERG R. ed., The Family in history; : interdisciplinary essays, 1973, New York,  p. 86 
100 RABB, The Family in history, pp. 87-89 
101 SHORTER, De wording, p. 105 
102 RABB, The Family in history, pp. 108-109 
103 SHORTER E., De wording van het moderne gezin, 1975, Baarn, 319 p. 
104 RABB, The Family in history,  p. 91 
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macht, van toepassing zal geweest zijn. De vrouwelijke bedienden werden echter 

vakkundig verwijderd, uitgehuwelijkt en betaald om te zwijgen. Van deze bastaarden zijn 

weinig of geen sporen terug te vinden. Op enkele uitzonderingen na zijn er geen 

bastaarden bij bedienden bekend. Toch hebben deze ongetwijfeld bestaan. 

 Enkele vorsten hadden een langdurige relatie met een minnares, ze hielden er als 

het ware een tweede gezin op na. Vaak ging het ook over vrouwen uit hoge midden- of 

burgerklassen. In heel uitzonderlijke gevallen leidde dit achteraf zelfs tot een huwelijk. 

Vittorio Emanuele II van Italië had jarenlang een relatie met een vrouw die Rosa Teresa 

heette. Die relatie bestond reeds op het moment van zijn eerste huwelijk en was dus een 

buitenechtelijke relatie. Uit die relatie werden 2 kinderen geboren, tijdens zijn eerste 

huwelijk. In 1955 stierf zijn vrouw en in 1969 zou hij met zijn voormalige minnares en 

moeder van zijn twee kinderen huwen. Dit was een morganatisch huwelijk. In dit 

uitzonderlijke geval werd de minnares uiteindelijk de vrouw van de vorst en werden de 

bastaarden door het huwelijk erkend. 

Minnaressen waren vaak machtiger dan de koningin. Vanaf de 16e eeuw tot de 18e 

eeuw was de positie van een koninklijke minnares bijna officieel.105 De minnares had 

naast haar seksuele taken ook andere plichten. Ze bevorderde de kunsten, charmeerde 

ambassadeurs, kalmeerde de koning en woonde dagelijks kerkdiensten bij. François I gaf 

zijn minnares de titel: maîtresse-en-titre.106 Bekende minnaressen zoals Madame de 

Pompadour, Madame de Bouvary en Camilla speelden een belangrijke rol in het leven 

van de vorst. Soms leidde een relatie tot bastaardkinderen. Een bastaardkind zorgde 

ervoor dat de minnares verzekerd was van een ruim pensioen.107

De bastaardkinderen van de koning waren door hem vaak meer geliefd dan zijn 

eigen kinderen.

 

108 Niet alleen waren bastaardkinderen vaak intelligenter en knapper, ze 

werden verwekt uit liefde terwijl de wettelijke kinderen verwekt werden enkel en alleen 

om de troon op te volgen. Bovendien hadden deze bastaarden niet dezelfde positie. Ze 

waren dus minder hoogmoedig en ijdel dan de prinsen. Bovendien kregen ze al hun 

macht van hun vader en hielden ze bijgevolg meer van hem. 109

 Het opmerkelijkste geval is Lodewijk XV. Hij had ontelbaar veel bastaarden. Het 

verhaal van Lodewijk XV en enkele van zijn meest bekende maîtresses is bekend, dat van 

  

                                                 
105 HERMAN, Seks, p. 11 
106 HERMAN, Seks, p. 12 
107 HERMAN, Seks, p. 209 
108 HERMAN, Seks, p.  210 
109 HERMAN, Seks, p. 210 
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zijn bastaarden veel minder. Het enige werk dat daarover te vinden is, is dat van de 

Franse historicus Joseph Valynseele. Valynseele probeert in zijn werk alle bastaarden van 

Lodewijk XV te achterhalen en beschrijft hun volledige leven.110 De nadruk ligt dus op 

de bastaarden en niet op Lodewijk XV. Hij wil en kan geen getal plakken op de 

bastaardkroost van Lodewijk XV. ‘Mais le nombre de liasisons n’est que difficulté 

mineure.’111 Valynseele beschrijft 60 bastaarden. Dit zijn echter enkel de gekende 

bastaarden, we mogen dus met recht spreken van de ontelbare bastaarden van Lodewijk 

XV. Wat opvalt is dat veel van deze bastaarden geboren worden uit adellijke dames, 

huwen met adel of een hoge positie binnen de staat of de Kerk zullen bekleden. Op 

enkele uitzonderingen na gaat het zeker niet om arme kinderen van de dienstmeid. 

Lodewijk XV zocht zijn maîtressen in hogere milieus. Valynseele wijst er ons bovendien 

nog op dat veel van de bastaarden jong of reeds bij de geboorte stierven.112

 De vorst kon zijn bastaarden erkennen met een koninklijk decreet. Daardoor 

erkende de vorst het vaderschap, de kinderen bleven bastaarden maar hadden nu mooie 

toekomstvooruitzichten.

 Deze zijn nog 

niet bij die zestig gerekend. Ik zal dan ook in mijn berekeningen 70 bastaarden tellen 

voor Lodewijk XV.  

113 Erkende koninklijke bastaarden waren gegeerde 

huwelijkskandidaten voor de binnenlandse adel. Die konden hun bloed op die manier 

mengen met dat van de vorst.114 In de geschiedenis vinden we verschillende voorbeelden 

van bastaardkinderen van vorsten die een belangrijke rol gespeeld hebben. We denken 

bijvoorbeeld aan Marghareta van Parma en Don Juan, de bastaardkinderen van Karel V, 

die alle twee landvoogd van de Nederlanden zijn geworden. Veel bastaarden werden 

erkend door hun vader en kregen toch een belangrijke rol in het openbare leven. 

Lodewijk XV met zijn ontelbaar aantal buitenechtelijke kinderen erkende er slechts één. 

Anderen zoals Lodewijk XIV erkenden al hun (gekende) bastaarden, in zijn geval zijn dat 

er dertien. Veel bastaarden werden tot de adel verheven of uitgehuwelijkt aan adel.115

                                                 
110 VALYNSEELE, Les enfants naturels de Louis XV, 1953, Parijs 

 Dit 

is bijvoorbeeld het geval bij Willem IV van Groot-Brittannië en Frederik Wilhelm II van 

Pruisen. Een ander geval dat ik hier apart wil bespreken is dat van Lodewijk II van 

Monaco en zijn natuurlijke dochter. Aangezien Lodewijk II geen andere kinderen had, 

werd de wet veranderd. De zoon van zijn natuurlijke dochter Charlotte, Rainier, zou hem 

111 VALYNSEELE, Les enfants, p. 8 
112 VALYNSEELE, Les enfants, p. 314 
113 HERMAN, Seks, p. 213 
114 HERMAN, Seks, p. 213 
115 HERMAN, Seks, pp. 213-214 
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opvolgen. Vijf jaar nadat dit vastgelegd werd, stierf Lodewijk II en werd hij opgevolgd 

door Rainier III. Dit verhaal werd zo stil mogelijk gehouden en er werd zo weinig 

mogelijk gerucht aan gegeven. Maar de huidige heerser van Monaco, Albert, is een 

afstammeling van een bastaard. 

 

6. Besluit 

Er hebben voor de vruchtbaarheidstransitie verschillende factoren een invloed 

gehad op de vruchtbaarheid. Economisch was het aangewezen om enkele kinderen te 

hebben. Zij verdienden mee het gezinsinkomen en zorgden later voor hun ouders. De 

Kerk reguleerde met zijn normen en waarden de vruchtbaarheid binnen het huwelijk. 

Borstvoeding zorgde voor het uitstellen van de ovulatie waardoor er een groter interval 

tussen de geboortes kwam en de vruchtbaarheid dus beperkt werd. Anticonceptiva en 

abortus kunnen we bij de vorsten verwaarlozen. De vorsten hebben ongeveer hetzelfde 

vruchtbaarheidspatroon voor de vruchtbaarheidstransitie als hun onderdanen.  

De vorstenhuizen ondergaan eveneens de demografische transitie, die lijkt zich op 

dezelfde manier gemanifesteerd te hebben als bij de rest van de bevolking. Uit de 

vruchtbaarheidscoëfficiënten blijkt dat de vruchtbaarheid bij de vorsten voor 1850 hoger 

is dan erna.  

Tijdens de tweede demografische transitie zijn er echter enkele verschillen. 

Tijdens de 20e eeuw is de vruchtbaarheid ook bij de vorsten gedaald maar minder dan het 

Europese gemiddelde. Bij de kroonprinsen zien we duidelijk dat zij meer kinderen 

hebben dan het gemiddelde, wij denken daarbij aan de drie kinderen van Albert II en hun 

hoge vruchtbaarheid. Het is een algemeen fenomeen bij de resterende vorstenhuizen van 

Europa.  

Ten tweede vallen de bastaarden op. Er zijn bijna geen voorhuwelijkse concepties, 

daarbij zitten de vorsten sterk onder het gemiddelde, maar ze hebben zeer veel 

buitenechtelijke kinderen. Dat is natuurlijk deels verklaarbaar door hun hoge 

machtspositie. Die zorgde zowel voor een positie waarin het gemakkelijk was om een 

minnares te vinden en te onderhouden maar eveneens voor een aantrekkingskracht naar 

vrouwen toe. 



Een demografische analyse van de vorstenhuizen in Europa (1700-2006) 
 

VII. De Mortaliteit 121 

VII. De Mortaliteit 

 
In dit hoofdstuk onderzoek ik de mortaliteit van de vorsten en hun kinderen. Ik 

begin met de zuigelingensterfte en ga daarna verder met de kindersterfte en de 

volwassenensterfte. Vervolgens bekijk ik de daling van de sterfte tijdens de 

demografische transitie en ten slotte bestudeer ik de vergrijzing van de vorsten. 

De mortaliteit voor de demografische transitie was gekenmerkt door sterftepieken 

en de hoge kinder- en vooral zuigelingensterfte.1 De sterftepieken waren veroorzaakt door 

misoogsten en epidemieën maar ook oorlogen zorgden direct en indirect voor een 

sterftepiek.2 De epidemieën in Europa waren vooral de pest, mazelen en tyfus. De 

epidemische sterfte daalde vanaf de 18e eeuw.3

De mortaliteit heeft grote regionale verschillen zowel binnen één land als tussen 

de landen onderling.

 

4

 

 Toch zal ik proberen een algemeen beeld te scheppen met oog voor 

de diversiteit. 

1. De zuigelingensterfte 

Zuigelingensterfte kunnen we definiëren als de sterfte binnen de eerste twaalf 

maanden na de geboorte.5 De studie van de zuigelingensterfte kent één probleem: het is 

vaak heel moeilijk om de levend geborenen te onderscheiden van de doodgeboren baby’s. 

Bij doodgeboren baby’s is de dood reeds ingetreden in de baarmoeder, in tegenstelling tot 

levend geboren baby’s die sterven na de geboorte.6 Hugh Montgomery-Massingberd 

meldt dit onderscheid in zoverre dat het bekend is.7

In het eerste levensjaar is het sterfterisico altijd hoog geweest. Ongeveer een vijfde 

tot een vierde van de zuigelingen stierf voor hun eerste verjaardag.

 Toch zal de studie van de 

zuigelingensterfte altijd een overschatting zijn. 

8

                                                 
1 LIVI-BACCI M., A Concise History of World Population, 1997, p. 118 

 De hoge 

zuigelingensterfte had te maken met de omgang van de ouders met hun baby’s. John 

Knodel en Etienne van de Walle verklaarden dat ouders onvoldoende omzagen naar hun 

2 MATTHIJS, De mateloze, p. 98 
3 MATTHIJS, De mateloze, p. 100 
4 SCHOFIELD R., REHER C. en BIDEAU A. eds., The decline of Mortality in Europe, 1991, Oxford, p. 4 
5 CORSINI C. en VIAZZO P.P., The decline of infant and child mortality : the European experience: 1750-
1990, 1997, den Haag, p. 1 
6 VANDENBROEKE, Zuigelingensterfte, p. 160 
7 MONTGOMERY-MASSINGBERD, Burke’s Royal, 594 p. 
8 DEVOS, Allemaal beestjes, p. 45 
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kinderen.9 Er was weinig of geen emotionele binding tussen ouders en hun kinderen. 

Bovendien zorgden de hoge vruchtbaarheid en de financiële druk op het gezin, ervoor dat 

veel kinderen werden uitbesteed, verlaten of gebrekkig werden verzorgd. Vooral voor 

zuigelingen was dat heel vaak fataal.10

De zuigelingensterfte had sociale verschillen. In hoge sociale klassen was de 

zuigelingensterfte de helft minder hoog dan in lage sociale klassen.

  

11 De Nederlandse 

historicus Clercks verklaart dit verschil aan de hand van de borstvoeding en de 

levensomstandigheden. In hogere klassen kregen de kinderen meer borstvoeding, al was 

dat niet altijd van de moeder maar soms door een min. De levensomstandigheden en de 

betere hygiëne zorgden voor een hogere overlevingskans van zuigelingen in de hoge 

klassen. 12

Als we kijken naar de zuigelingensterfte bij de vorsten zien we dat deze veel lager 

is dan bij de rest van de bevolking. Slechts 10,66 % van de zuigelingen sterft binnen het 

eerste levensjaar. Algemeen werd aangenomen dat dit 20 tot 25 % was.

 

13

 De zuigelingensterfte kunnen we opdelen in twee grote oorzakelijke klassen. Bij 

zuigelingensterfte veroorzaakt door endogene factoren, zal de zuigeling binnen de eerste 

maand sterven.

 De visie van 

Clercks wordt in dit onderzoek bevestigd. De zuigelingensterfte bij vorsten was de helft 

zo groot als bij hun onderdanen. 

14 Het gaat dan om aangeboren afwijkingen en problemen bij de 

bevalling.15 Met exogene factoren worden kinderziekten, besmettingen, levenscondities 

en hygiëne bedoeld.16

 

 In de vroegmoderne periode gebeurde 30 tot 40 % van de 

zuigelingensterfte binnen de eerste maand. Bij de vorsten zien we echter een ander beeld. 

72 % van de zuigelingensterfte gebeurde binnen de eerste maand, slechts 28 % in de 

volgende 11 maanden.  

 

 

 

                                                 
9 KNODEL J. en VAN DE WALLE E., Lessons from the past: Policy implications of historical fertility 
studies. In: COALE A. en WATKINS S., The decline of Fertility in Europa, 1986, Princeton, pp. 390-419 
10 MATTHIJS, De mateloze, p. 99 
11 KOOY G.A. ed., Gezingeschiedenis: vier eeuwen gezin in Nederland, 1985, Assen, p. 117 
12 KOOY, Gezingeschiedenis, p. 117 
13 DEVOS, Allemaal beestjes, p.45 
14 VANDENBROEKE, Zuigelingensterfte, p. 160 
15 VANDENBROEKE, Zuigelingensterfte, p. 160 
16 VANDENBROEKE, Zuigelingensterfte ,p. 161 
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Grafiek 16: Zuigelingensterfte 

72%

8%

11%

3%
6%

1 maand

2 maanden

3-7 maanden

8-12 maanden

onbekend

 
 

 Als we naar het bovenstaand schijfdiagram kijken zien we dat 80 % van de 

zuigelingensterfte bij de vorsten gebeurt binnen de eerste twee maanden. De oorzaak van 

de lage zuigelingensterfte moeten we zoeken bij de exogene factoren. De vorsten hadden 

een hoge levensstandaard. Hun kinderen werden niet verwaarloosd, ze kregen goede 

voeding en hadden goede levenscondities. Bovendien kwamen de kinderen met minder 

mensen in contact waardoor de kans op kinderziektes en infecties kleiner was. De sociale 

klasse had veel minder invloed op de endogene factoren. De medische wereld had weinig 

of geen greep op de zuigelingensterfte.17

 Na 1900 daalde de zuigelingensterfte tenslotte.

 
18 Een belangrijke oorzaak daarvoor 

was de sterilisatie van (koe)melk met het procédé van Pasteur. Dankzij dit revolutionaire 

procédé kregen zuigelingen en kinderen bacterieloze melk. In Londen bijvoorbeeld, 

daalde tussen 1861 en 1881 de zuigelingensterfte met 19 % en met 25 % in Parijs tussen 

1881 en 1901.19

 Die evolutie kunnen we ook bij de vorsten terugvinden. De levensverwachting bij 

de geboorte van vorsten is voor 1850 34,03 jaar, na 1850 is dat reeds gestegen tot 43,35 

jaar.  

 

 
                                                 
17 VANDENBROEKE C., Zuigelingensterfte, bevallingsstoornissen en kraambedsterfte (17e-19e eeuw), 
Bijdragen tot de Geschiedenis, 1977 (60): 1-2, p. 136 
18 MATTHIJS, De mateloze, p. 100 
19 SCHOFIELD, The decline, p. 230 
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Grafiek 17: Zuigelingensterfte 1700-2006 
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In bovenstaande grafiek kunnen we zien dat de zuigelingensterfte in de 18e eeuw 

(16,67 %) iets groter is dan in de 19e eeuw (12,38 %). De grote daling kwam er echter na 

de 19e eeuw. Dit komt dus overeen met de bevindingen van Schofield. De 

zuigelingensterfte is teruggedrongen tot 0,69 %. 

 

2. De kindersterfte 

De kindersterfte is de sterfte binnen de eerste vijftien levensjaren. De kindersterfte 

is tot de 19e eeuw altijd hoog geweest.20 De hoogste mortaliteit treft nu de bejaarden, in 

de vroegmoderne periode trof mortaliteit vooral kinderen. Een derde van de doden was 

jonger dan vijf jaar.21 Slechts de helft van de kinderen haalde zijn of haar vijftiende 

verjaardag. De kindersterfte is eerder beginnen dalen dan de zuigelingensterfte maar later 

dan de volwassenensterfte.22

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
20 MATTHIJS, De mateloze,  p. 99 
21 MATTHIJS, De mateloze, p. 99 
22 MATTHIJS, De mateloze, p. 100 
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Tabel 19: Sterfterisico kinderen 
Leeftijdscategorie Aantal Personen Aantal Sterfgevallen Sterfterisico ‰ 

0 647 69 107 

1 578 43 74 

2 535 23 43 

3 498 16 32 

4 490 7 14 

5 483 7 14 

6 476 5 11 

7 471 7 15 

8 364 8 22 

9 356 2 6 

10 354 2 6 

11 352 2 6 

12 350 2 6 

13 348 0 0 

14 348 3 9 

15 345 4 12 

 
In tabel 20 bereken ik het sterfterisico van kinderen tot vijftien jaar. In de 

gegevens heb ik alle kinderen van de vorsten opgenomen. In de tweede kolom zien we het 

totaal aantal kinderen op een bepaalde leeftijd, de kolom ernaast toont hoeveel kinderen 

daarvan op die leeftijd sterven. Het sterfterisico is dan het aantal sterfgevallen gedeeld 

door het aantal personen uitgedrukt per duizend. We kunnen duidelijk zien dat de grootste 

sterfte de zuigelingensterfte is. Maar ook de sterfte van kinderen van 1, 2 en 3 jaar is nog 

hoog: respectievelijk 74, 43 en 32 ‰.  
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Grafiek 18: Kindersterfte per leeftijdsklasse 
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Wanneer we de kindersterfte bestuderen in vijfjaarlijkse klassen dan kunnen we 

opmerken dat 74 %, dus bijna drie kwart, van de kindersterfte gebeurt voor de vijfde 

verjaardag. 19 % gebeurt in de volgende vijf jaar. Slechts 7 % van de kindersterfte valt in 

de periode tussen de tiende en vijftiende verjaardag. Het probleem van de kindersterfte is 

dus niet alleen de zuigelingensterfte die hierboven uitgebreid is besproken. Daarnaast 

sterven veel kinderen nog voor ze vijf jaar zijn geworden.  

Niet alleen bij de zuigelingensterfte maar ook bij de kindersterfte zijn er sociale 

verschillen. Een betere levensstandaard, woonmilieu en medische zorg zijn daar de 

oorzaak van.23

In de tweede helft van de 19e eeuw daalde de kindersterfte.

 
24 Over de oorzaak van 

die daling is er veel discussie binnen de historiografie. De Brit Thomas Mc Keown ziet de 

oorzaak in een betere voeding en levensstandaard.25 Er is echter ook veel kritiek op Mc 

Keown, onder andere van Samuel Preston. Volgens Preston speelt de voeding slechts een 

kleine rol in de mortaliteitsdaling.26

                                                 
23 MATTHIJS K., De mateloze, p. 99 

 De critici van Mc Keown zien vooral de medische 

kennis en de gezondheidsvoorzieningen als doorslaggevende factoren. 

24 Mc KEOWN T., The modern rise of population, 1976, Londen, 168 p. 
25 Mc KEOWN T., The modern, pp. 18-43 
26 PRESTON S., Mortality Patterns in National Populaions with special reference to recorded causes of 
death, 1976, New York, 201 p. 
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3. De volwassenensterfte 

3.1 Algemeen 

Niet alleen kinderen maar ook volwassenen hadden in het verleden een grotere 

kans om te sterven. Oorlogen, honger en epidemieën beïnvloedden de mortaliteit in de 

vroegmoderne periode.27  Maar ook slechte leef- en woonomstandigheden, ondermaatse 

hygiëne en agressieve ziekten zorgden voor de grote sterfte.28

Of er op het vlak van volwassenenmortaliteit verschillen waren tussen sociale 

groepen is niet duidelijk. Historische demografen zijn het daar niet over eens. Bepaalde 

ziektes waren typisch voor de lagere klassen, de vrees voor besmetting was bij hogere 

klassen groot. Dit past binnen de theorie van Mc Keown. De adel en elite hadden een 

beter voedingspatroon en hadden volgens zijn hypothese een lagere mortaliteit. De cijfers 

spreken dat echter tegen.

 Veel aandoeningen waren 

fataal.  

29 Sommige aanhangers van Mc Keown, zoals bijvoorbeeld de 

Amerikaanse socioloog Fogel, zochten de oorzaak daarvoor bij de slechte kwaliteit van 

het voedsel en het overmatige alcoholgebruik van de adel. 30

Zoals blijkt uit de cijfers tijdens de vroegmoderne periode had de elite geen 

voordeel op het vlak van mortaliteit. Vanaf de 18e eeuw verandert dat beeld. De 

levensverwachting van de adel steeg in Europa aanzienlijk.

  

31

Ik bespreek eerst de mortaliteit van de vorsten. Voor deze gegevens hebben we 

terug de kinderen van de vorsten gebruikt. We kunnen in onderstaande tabel duidelijk 

zien dat vooral de eerste 5 jaren cruciaal zijn, vanaf de leeftijd van 50 jaar stijgt de sterfte 

terug.  

 De demografische transitie 

is bij hen eerder ingezet dan bij de rest van de bevolking. De demografische transitie 

bespreek ik later in dit hoofdstuk. 

 

 

 

 

                                                 
27 MATTHIJS, De mateloze, p. 98 
28 MATTHIJS, De mateloze, p. 99 
29 DEVOS, Allemaal beestjes, p. 77 
30 FOGEL R.W., Nutrition and the decline in mortality since 1700: some preliminary findings, in: 
ENGERMANN S.L en GALLMAN R.E., Long-term factors in American economic growth, 1986, Chicago, 
p. 482 
31 DEVOS, Allemaal beestjes, p. 78 
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Tabel 20: Sterfterisico 
Leeftijdscategorie Aantal Personen Aantal 

Sterfgevallen 
Sterfterisico (‰) 

0-4 650 158 243 

5-9 492 35 71 

10-14 457 9 20 

15-19 448 15 33 

20-24 433 27 62 

25-29 406 29 71 

30-34 377 18 48 

35-39 359 18 50 

40-44 341 22 65 

45-49 319 17 53 

50-54 302 24 79 

55-59 278 34 122 

60-64 244 41 168 

65-69 203 48 236 

70-74 155 48 310 

75-80 107 41 383 

>80 66 66 1000 

 
Tabel 22 toont duidelijk aan dat ongeveer de helft van de personen de kaap van 

veertig jaar overschrijdt. Net geen kwart de kaap van 65 jaar. De vorsten werden dus 

relatief oud. 
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Tabel 21: Mortaliteit 
Leeftijdscategorie Leeftijdsspecifieke 

levensverwachting 
Sterfterisico (‰) Overlevingskans (‰) 

0-4 36,5 243 757 

5-9 34,8 71 929 

10-14 33,875 20 980 

15-19 32,275 33 967 

20-24 30,125 62 938 

25-29 28,3 71 929 

30-34 26,925 48 952 

35-39 25,4 50 950 

40-44 23.9 65 935 

45-49 22.325 53 947 

50-54 20.075 79 921 

55-59 17.175 122 878 

60-64 13.75 168 832 

65-69 10.075 236 764 

70-74 6.675 310 690 

75-80 2.55 383 617 

 

Grafiek 19: Sterfterisico en overlevingskans 
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Uit grafiek 19 kunnen we afleiden dat de overlevingskans en het sterfterisico bijna 

evenwijdig lopen. Tussen de leeftijd van 15 en 54 jaar blijft de lijn ongeveer horizontaal. 

Voor en na die leeftijd is het sterfterisico veel hoger.  

 

Grafiek 20: Mortaliteit per leeftijdsklasse 
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De grootste sterfte gebeurt in de kindertijd, tweeëndertig procent van de 

vorstenkinderen sterven voor ze 15 jaar zijn geworden. 37 % sterft na de zestigste 

verjaardag en slechts een minderheid sterft in de leeftijdscategorieën daartussen. 

 

3.2 Specifieke doodsoorzaken vorsten 

De dood van een vorst zorgt voor het begin van een nieuwe dynastieke periode. De 

oude koning wordt begraven en een nieuwe koning wordt gekroond. De positie van de 

vorst werd vaak begeerd door een tegenstander. Verschillende vorsten stierven daardoor 

een gewelddadige dood. Ik geef enkele voorbeelden van niet-natuurlijke doodsoorzaken. 

Karel XII van Zweden stierf in 1718 tijdens de belegering van de Noorse veste.32 

Er was lange tijd discussie over zijn dood. Werd hij gedood door een vijandige kogel, zijn 

eigen vestknoop die door een kogel was vervangen, of werd hij door iemand binnen zijn 

eigen kamp vermoord? De Finse historicus Nordling toont aan dat hij inderdaad verraden 

zou zijn van binnenuit. Het ging om een geslepen sluipmoordenaar van Zweedse 

afkomst.33

                                                 
32 ELGKLOU L., Vorstelijke merkwaardigheden, 1983, Utrecht, p. 54 

 

33 NORDLING C.O., The death of King Charles XII - The forensic verdict, Forensic Science International, 
1998, 96, pp. 87-89 
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Lodewijk XVI was koning van Frankrijk toen de Franse Revolutie uitbrak. Het 

volk keerde zich onder het motto égalité, fraternité et liberté tegen de monarchie en riep 

in 1792 de republiek uit. Lodewijk XVI werd als burger berecht en ter dood veroordeeld. 

Hij werd onthoofd door de guillotine op 21 januari 1793.34 Zijn vrouw Marie Antoinette 

volgde hetzelfde lot op 16 oktober 1793.35

Sophie, prinses van Saksen, stierf eveneens een gewelddadige dood Door een 

ongelukkige liefde en het onbegrip van haar ouders werd Sophie zwaar depressief. Op 18 

september 1913 schoot ze zich een kogel door het hoofd.

 

36

Ongelukken gebeuren niet alleen bij onbekende mensen. Het lot treft soms ook 

vorsten. In ons eigen vorstenhuis hebben we daar twee bekende voorbeelden van. 

Koningin Astrid kwam op 29 augustus 1935 om in een auto-ongeluk in Küssnacht.

 

37 

Leopold III zat aan het stuur en reed ongeveer tachtig kilometer per uur op een bergpas. 

De chauffeur zat op de achterbank. Koningin Astrid werd uit de wagen geslingerd en 

stierf ter plaatse aan een schedelbasisfractuur.38

Het tweede Belgische voorbeeld is dat van Albert I. Hij stortte op 17 februari 1934 

van een bergwand in Marche-les-Dames en hij overleed aan zijn verwondingen.

  

39 Over de 

dood van Albert I gaan verschillende theorieën de ronde. Enkele dagen na zijn dood 

kwamen de eerste roddels op gang. De hypothesen varieerden van moord door een 

minnares, de koningin of een bedrogen echtgenoot. Maar ook de zelfmoordhypothese is 

hardnekkig blijven bestaan. Noterman bestudeert in zijn boek zeer grondig de dood van 

Albert I. Hij komt tot de conclusie dat er maar twee echte mogelijkheden zijn: Albert I 

werd vermoord of pleegde zelfmoord. Noterman gelooft dat het lijk achteraf pas in 

Marche-les-Dames is neergelegd.40

Ook in andere vorstenhuizen gebeurden er soms dodelijke ongelukken. Prinses 

Grace van Monaco stierf net zoals koningin Astrid in een zwaar verkeersongeval. Ze reed 

met haar Rover van een ravijn en stierf de volgende dag. Haar dochter Stefanie, die bij 

haar in de auto zat, kwam er lichtgewond vanaf.

 

41

                                                 
34 ELGKLOU, Vorstelijke merkwaardigheden, p. 56 

 

35 PRICE M., The Road from Versailles: Lodewijk XVI, Marie Antoinette, and the Fall of the French 
Monarchy, Journal of Modern History, 2006, 78, pp. 219-221 
36 ELGKLOU, Vorstelijke merkwaardigheden, p. 60 
37 ELGKLOU, Vorstelijke merkwaardigheden, p. 61 
38 ELGKLOU, Vorstelijke merkwaardigheden, p. 61 
39 ELGKLOU, Vorstelijke merkwaardigheden, p. 70 
40 NOTERMAN, De val van Albert I, Leuven, 2004, pp. 292-293 
41 ELGKLOU, Vorstelijke merkwaardigheden, p. 62 
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Verschillende vorsten kwamen om in een vliegtuigcrash. Prins George van 

Engeland stierf in 1942 toen zijn vliegtuig neerstortte boven Schotland en Gustaaf Adolf 

van Zweden overleefde de crash van een KLM-toestel in 1947 niet.  

Twee vorsten stierven de verdrinkingsdood. De krankzinnige koning Lodewijk II 

van Beieren stierf enkele dagen nadat hij afgezet werd. Hij verdronk in de Starnberger See 

samen met zijn psychiater. De dood van Lodewijk II heeft voor grote discussies gezorgd. 

Het feit dat beide mannen verdronken zijn in laag water terwijl ze bekend stonden als 

goede zwemmers roept vragen op en de discussie is nog steeds aan de gang. 42

Tenslotte vermeld ik Mathilde, aartshertogin van Oostenrijk. Toen ze door haar 

vader betrapt werd op stiekem roken, verstopte ze de sigaret achter haar rug. Haar kleding 

vatte vuur en ze overleed enkele dagen later op 6 juni 1867 aan haar verwondingen. 

 Met deze bizarre vorm van zelfverbranding eindig ik dit stuk. De meeste vorsten 

zijn een natuurlijke dood gestorven. De belangrijkste uitzonderingen heb ik hier 

verduidelijkt. 

 

 

3.3 Kraambedsterfte 

 
Ze kromp ineen en bracht haar kind ter wereld.  

Terwijl ze stervende was, zeiden de vrouwen die haar bijstonden:  

‘Wees gerust, je hebt een zoon gekregen.’ 

Het eerste boek Samuël, 14: 9 

 

Een bevalling is nooit zonder gevaar geweest, vrouwen lieten vaak het leven in het 

kraambed. In de literatuur worden er verschillende tijdsintervallen geopperd om de 

kraambedsterfte af te bakenen. Ik heb de grens gelegd op 1 maand. De belangrijkste 

doodsoorzaak tijdens of kort na de bevalling was kraambedkoorts43, maar ook de 

combinatie met hemorragie44 was vaak fataal.45 7 à 8 % van de vrouwen stierf tijdens of 

kort na een bevalling.46 Natuurlijk is dat cijfer afhankelijk van het aantal kinderen dat 

men krijgt. Als we daarmee rekening houden dan was het sterfterisico tijdens een 

bevalling 1,5 %.47

                                                 
42 ELGKLOU, Vorstelijke merkwaardigheden, p. 65 

 

43 VANDENBROEKE, Zuigelingensterfte, p. 141 
44 Zware (vaginale) bloeding. 
45 VANDENBROEKE, Zuigelingensterfte, p. 141 
46 VANDENBROEKE, Zuigelingensterfte, p. 152 
47 VANDENBROEKE, Zuigelingensterfte, p. 152 
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De kraambedsterfte bleef hoog tot aan het einde van de 19e eeuw toen ze 

geleidelijk aan werd gecontroleerd dankzij de dalende vruchtbaarheid en de betere 

medische wetenschap.48 Het sterfterisico per bevalling is nu gedaald tot 0,02%.49 De 

daling had verschillende oorzaken. Ten eerste huwden de mensen vroeger waardoor er 

minder bevallingen op latere leeftijd gebeurden.50 Ten tweede gebruikten vrouwen op 

latere leeftijd anticonceptie waardoor er minder bevallingen gebeurden op een 

risicoleeftijd. Ten derde verbeterde ook de medische wetenschap en vooral de kans op 

infecties daalde. De keizersnede ontstond en er kwamen betere hulpmiddelen en 

medicijnen.51

Volgens Chris Vandenbroeke waren er geen verschillen tussen de sociale 

klassen.

 

52 Omdat de medische wetenschap nog weinig effect had op de 

bevallingsmoeilijkheden haalden de sociale klassen geen voordeel uit hun betere toegang 

tot de medische wereld. Sigismund Peller kwam in zijn onderzoek over de ruling families 

tot diezelfde conclusie voor gans Europa.53

 Wanneer we de kraambedsterfte bij de vrouwen van de vorsten bekijken kunnen 

we die daling duidelijk zien. Voor 1900 zijn er dertien vrouwen gestorven in het 

kraambed, na 1900 geen enkele. Dit wil zeggen dat het sterfterisico van een vruchtbare 

vorstin 7,47 % is. Het sterfterisico per bevalling is 1,47 %. Als we enkel rekenen voor 

1900 dan is dat respectievelijk 9,77 % en 1,81 %. De kraambedsterfte van de vorsten 

verschilde dus niet veel van de rest van de bevolking. De stellingen van Chris 

Vandenbroeke en Sigismund Peller kloppen dus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 VANDENBROEKE, Zuigelingensterfte, p. 153 
49 VANDENBROEKE, Zuigelingensterfte, p. 152 
50 VANDENBROEKE, Zuigelingensterfte, p. 151 
51 VANDENBROEKE, Zuigelingensterfte, p. 157 
52 VANDENBROEKE, Zuigelingensterfte, p. 153 
53 PELLER S., Births and deaths among Europe’s ruling families since 1500, in: GLASS D. en EVERSLEY 
E. eds., Population in history, 1965, Londen, pp. 87-100 
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3.4 Regionale verschillen 
 
Tabel 22: Sterfterisico in Europa (1650-1849) (‰) 

Leeftijdsklasse Noord-Europa Zuid-Europa West-Europa 

0-9 361,11 362,57 320,16 

10-19 0 73,39 63,95 

20-29 86,96 178,22 124,11 

30-39 47,62 144,58 85,11 

40-49 300 112,68 93,02 

50-59 428,57 225,81 170,94 

60-69 125,00 411,79 360,82 

70-74 571,43 600 704,55 

 
Het sterfterisico tussen de geboorte en 40 jaar is in Zuid-Europa opvallend hoger 

dan in de andere regio’s. De sterfte is tussen 40 en 60 jaar het hoogst in Noord-Europa. 

 
Tabel 23: sterfterisico in Europa (1850-2006) (‰) 

Leeftijdsklasse Noord-Europa Zuid-Europa West-Europa 

0-9 50 112.90 172.04 

10-19 0 0 64,94 

20-29 52,63 127,27 69,44 

30-39 55,56 83,33 74,63 

40-49 58,82 136,36 80,65 

50-59 62,50 184,21 140,35 

60-69 0 322,58 387,76 

70-74 533,33 428,57 500 

 
Tussen 20 jaar en 60 jaar is het sterfterisico in Zuid-Europa opvallend hoger dan in 

de andere regio’s. De sterfte tussen de geboorte en 20 jaar is in West-Europa opvallend 

hoger dan in de andere regio’s.  

Algemeen kunnen we besluiten dat de sterfte in Zuid-Europa bij de kinderen van 

de vorsten groter is. Als we eens kijken naar de gemiddelde leeftijd van de vorsten en hun 

echtgenotes in de regio’s komen we tot volgende tabel.  
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Tabel 24: Gemiddelde levensduur in Europa (1650-2006) 
 1650-1850 1850-2006 

 Man Vrouw Man Vrouw 

Noord-Europa 56 50,6 71,1 68,5 

Zuid-Europa 58,9 48,7 54,3 63,67 

West-Europa 61,16 51,1 71,1 70,3 

 

We zien dezelfde situatie bij de vorsten als bij hun kinderen. De mortaliteit is 

hoger in Zuid-Europa. De gemiddelde levensduur van mannen voor 1850 is het laagst in 

West-Europa maar bij de vrouwen is de gemiddelde levensduur in Zuid-Europa lager. Na 

1850 is de gemiddelde levensduur bij mannen en bij vrouwen lager in Zuid-Europa dan in 

de andere regio’s. Bij de mannen is het verschil 17 jaar en bij de vrouwen 5 à 7 jaar. We 

kunnen hieruit afleiden dat de vorsten in Zuid-Europa de mortaliteitsdaling later hebben 

doorgemaakt dan de vorsten in de andere regio’s. 

Deze regionale verschillen kunnen we linken aan de landelijke verschillen die 

Jacques Vallin in zijn studie terugvindt. Hij komt tot de conclusie dat Italië en Spanje 

tegen het midden van de 19e eeuw nog geen sterke mortaliteitsdaling hebben doorgemaakt 

in tegenstelling tot andere landen.54

 

 Aangezien deze twee landen in Zuid-Europa liggen 

zou dat een verklaring kunnen zijn voor de regionale verschillen bij de vorsten.  

4. De demografische revolutie 

De daling van de mortaliteit is de eerste fase van de demografische transitie.55 

Door de daling van de mortaliteit steeg de bevolking heel sterk. De 

vruchtbaarheidstransitie volgde later. Dat fenomeen wordt de demografische revolutie 

genoemd. De daling van de mortaliteit gebeurde in drie fasen. In een eerste fase 

verdwenen de sterftepieken vanaf het midden van de 18e eeuw.56 Tijdens een tweede fase 

daalden de infectieziekten, die fase gebeurde in de 19e eeuw.57 In de derde fase ten slotte 

daalde de kinder- en zuigelingensterfte in de tweede helft van de 19e eeuw.58

                                                 
54 SCHOFIELD R., REHER D. en BIDEAU A., The decline of mortality in Europe, 1991, Oxford, pp. 45-
46 

  

55 MATTHIJS, De mateloze, p. 107 
56 FLINN M., The stabilisation of mortality in Preindustrial Western Europe, Journal of European 
Economic History, 1974, vol. 3: 2, pp. 285-318  
57 MATTHIJS, De mateloze, p. 100 
58 MATTHIJS, De mateloze, p. 100 
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Als we die mortaliteitsdaling grondiger bestuderen zien we dat de mortaliteit vanaf 

de 18e eeuw daalt, doordat ziektes als de pest, de pokken, tyfus en cholera onder controle 

geraakten. Tegen 1875 was de epidemische mortaliteit verdwenen.59 Het gaat in die 

periode vooral om de daling van de volwassenensterfte. De historici zijn het er over eens 

dat de daling van de mortaliteit in eerste instantie een daling is van de infectieziekten. De 

timing is op dat vlak echter een probleem. Szreter stelt dat de infectieziekten pas op het 

einde van de 19e eeuw permanent dalen, daarvoor ziet hij enkele ups and downs maar 

geen algemene daling.60

 

  Die timing, verklaart Szreter, is geen toeval. Juist op dat moment 

treden er collectieve maatregelen van de staat in werking. Hij schat de invloed daarvan 

veel groter in en gaat niet akkoord met de voedingshypothese van Mc Keown.  

Voor de berekening van de kindersterfte hebben we onder het aantal personen alle 

kinderen van de vorsten die in de periode tot en met 1850 binnen die leeftijdscategorie 

zaten gerekend. Om praktische redenen heb ik de groep afgebakend op basis van alle 

huwelijken die volledig binnen deze periode vielen. Het aantal sterfgevallen is dan het 

aantal kinderen van de vorsten die binnen die bepaalde leeftijdsklasse zijn gestorven. Het 

sterfterisico is berekend door de sterfgevallen te delen door het aantal personen en te 

vermenigvuldigen met 1000. Dit is het getal uitgedrukt per 1000 dat gemiddeld sterft 

binnen die leeftijdscategorie. Ook de volgende tabellen heb ik op die wijze opgesteld. 

 In de volgende tabellen bereken ik het sterfterisico per jaar van kinderen tot 15 

jaar. Het sterfterisico is het aantal sterfgevallen gedeeld door het aantal personen 

uitgedrukt per 1000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 MATTHIJS, De mateloze, p. 100 
60 SZRETER S., The importance of social intervention in Britain’s mortality decline, 1850-1914, Social 
history of Medicine, 1988, vol. 1, pp. 1-37 
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Tabel 25: kindersterfterisico 1700-1850 
Leeftijdscategorie Aantal Personen Aantal Sterfgevallen Sterfterisico (‰) 

0 474 57 120 

1 417 38 91 

2 379 21 55 

3 344 14 41 

4 338 6 18 

5 332 6 18 

6 326 5 15 

7 321 6 19 

8 215 8 37 

9 207 1 5 

10 206 2 10 

11 204 1 5 

12 203 2 10 

13 201 0 0 

14 201 2 10 

15 199 4 20 
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Tabel 26: kindersterfterisico 1850-2006 
Leeftijdscategorie Aantal Personen Aantal Sterfgevallen Sterfterisico (‰) 

0 173 12 69 

1 161 5 31 

2 156 2 13 

3 154 2 13 

4 152 1 7 

5 151 1 7 

6 150 0 0 

7 150 1 7 

8 149 0 0 

9 149 1 7 

10 148 0 0 

11 148 1 7 

12 147 0 0 

13 147 0 0 

14 147 1 7 

15 146 0 0 

 
Bovenstaande tabellen worden duidelijker in grafiek 21. We zien dat het 

sterfterisico van kinderen sterk gedaald is. Het gaat om een halvering in de 3 

leeftijdsklassen.  
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Grafiek 21: Sterfterisico kinderen 1700-2006 

0

50

100

150

200

250

300

350

0-4 5-9 10-14

tot 1850
na 1850

 
 

Tegen de jaren ‘70 van de 20e eeuw was de kindersterfte in Europa al heel sterk 

gedaald.61

 

 Dat kunnen we ook duidelijk zien in de onderstaande tabellen. Bij de vorsten is 

diezelfde evolutie te zien in grafiek 20. De kindersterfte is voor 1850 meer dan het dubbel 

van de kindersterfte na 1850. We zien de daling in alle drie de vijfjaarlijkse 

leeftijdsklassen.  

In de volgende tabellen van Corsini zien we dat de kindersterfte sterk gedaald is 

tegen het einde van de 20e eeuw. Dezelfde evolutie is te zien bij de vorsten en bij de rest 

van de Europese bevolking. In deze tabellen vallen de grote regionale verschillen op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 CORSINI C., Structural changes in infant mortality in Tuscany between the 18th and the 19th century, 
1981, firenze, p. XIV 
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Tabel 27: Kindersterfte in Europa 1970 en 1985, mannen62

 

 

 
 

Tabel 29: Kindersterfte in Europa 1970 en 1985, vrouwen63

 
 

                                                 
62 CORSINI, Structural changes, p. XV 
63 CORSINI, Structural changes, p. XVI 
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In de volgende tabellen (30-33) bereken in eerste instantie het sterfterisico en in 

tweede instantie de overlevingskans en de leeftijdspecifieke levensverwachting. Ik doe dat 

in tabel 30 en 31 voor de periode 1700-1850 en in tabel 32 en 33 voor de periode 1850-

2006. Aan de hand van het aantal kinderen van de vorsten die in die periode binnen een 

bepaalde vijfjaarlijkse leeftijdsklasse leefden en het aantal sterfgevallen binnen die klasse 

bereken ik het sterfterisico uitgedrukt per 1000. Aan de hand van dat sterfterisico kan ik 

in een volgende tabel de overlevingskans per 1000 en leeftijdspecifieke 

levensverwachting berekenen.  

 

Tabel 28: Sterfterisico 1700-1850 
Leeftijdscategorie Aantal Personen Aantal Sterfgevallen Sterfterisico (‰) 

0-4 474 136 285 

5-9 341 33 97 

10-14 308 7 23 

15-19 301 12 40 

20-24 289 24 83 

25-29 265 18 68 

30-34 247 14 57 

35-39 233 13 56 
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40-44 220 14 64 

45-49 206 14 68 

50-54 192 19 99 

55-59 173 22 127 

60-64 151 29 192 

65-69 122 31 254 

70-74 91 34 374 

75-80 57 24 421 

>80 33 33 1000 

 

 

 

 

 

Tabel 29: Mortaliteit 1700-1850 
Leeftijdscategorie Leeftijdspecifieke 

levensverwachting 
Sterfterisico (‰) Overlevingskans 

(‰) 
0-4 34,03 285 715 

5-9 31,93 97 903 

10-14 30,93 23 977 

15-19 29,05 40 960 

20-24 26,85 83 917 

25-29 25,18 68 932 

30-34 23,75 57 943 

35-39 22,33 56 944 

40-44 20,88 64 936 

45-49 19,15 68 932 

50-54 17 99 901 

55-59 14,33 127 873 

60-64 11,18 192 808 

65-69 7,78 254 746 

70-74 4,73 374 626 

75-80 1,72 421 579 
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We kunnen zien dat de levensverwachting voor 1850 vrij laag is; de zuigelingen- 

en kindersterfte is minder hoog dan bij de rest van de bevolking maar op de 

volwassenensterfte hebben de vorsten veel minder greep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 30: Sterfterisico 1850-2006 
Leeftijdscategorie Aantal Personen Aantal 

Sterfgevallen 
Sterfterisico (‰) 

0-4 173 22 127 

5-9 151 2 13 

10-14 149 2 13 

15-19 147 3 20 

20-24 144 3 21 

25-29 141 11 78 

30-34 130 4 31 

35-39 126 5 40 

40-44 121 8 66 

45-49 113 3 27 

50-54 110 5 45 

55-59 105 12 114 

60-64 93 12 129 

65-69 81 17 210 

70-74 64 14 219 

75-80 50 17 340 
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Tabel 31: Mortaliteit 1850-2006 
Leeftijdscategorie Leeftijdspecifieke 

levensverwachting 
Sterfterisico (‰) Overlevingskans 

(‰) 
0-4 43,35 127 873 

5-9 42,78 13 987 

10-14 42,08 13 987 

15-19 41,2 20 980 

20-24 39,18 21 979 

25-29 37 78 922 

30-34 35,7 31 969 

35-39 33,83 40 960 

40-44 32,23 66 934 

45-49 31,08 27 973 

50-54 28,63 45 955 

55-59 25,15 114 886 

60-64 20,95 129 871 

65-69 16,48 210 790 

70-74 12 219 781 
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75-80 4,78 340 660 

 

De levensverwachting is sterk gestegen in vergelijking met de levensverwachting 

voor 1850. We zien dat dit in de eerste klasse met meer dan 10 jaar is. Maar de kinderen 

van de vorsten worden ook ouder. Waar ze in de laatste klasse voor 1850 slechts 1,72 jaar 

meer te leven hadden hebben ze na 1850 gemiddeld nog 4,78 jaar voor de boeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 22: Leeftijdspecifieke levensverwachting 1700-2006 
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We zien op grafiek 22 heel duidelijk wat ook in de bovenstaande tabellen al 

duidelijk werd. De leeftijdsverwachting na 1850 ligt gemiddeld 10 jaar hoger dan in de 

18e en het begin van de 19e eeuw. De grafieken tonen wel dezelfde curve, de 

leeftijdsverwachting is in alle leeftijdscategorieën ongeveer evenveel gedaald. 
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5. De vergrijzing van de bevolking 

Door de sterke daling van de mortaliteit sinds de 18e eeuw en vooral de verdere 

daling sinds de tweede wereldoorlog kunnen we nu spreken van een vergrijsde bevolking. 

Dankzij de medische vooruitgang is de levensverwachting zeer sterk gestegen.64 De 

daling van de mortaliteit tijdens de laatste decennia zorgt ervoor dat onze bevolking sterk 

vergrijsd is. Mensen worden steeds ouder. Men spreekt nu zelfs al van een vergrijzing 

binnen een vergrijzing.65 De gemiddelde levensduur in Europa is gestegen tot ongeveer 

78 jaar. In België is de levensverwachting in 2002 voor mannen 75,62 jaar en voor 

vrouwen 81,68 jaar.66 Waar eeuwelingen vroeger grote uitzonderingen waren is dat nu 

niet langer het geval. Bij de eerste bevolkingstelling (1846) in België leefden er 21 

honderdjarigen. In 2000 waren dat er 1000 en het aantal blijft zeer snel stijgen.67 Er zijn 

bejaardenhuizen te weinig en 60-jarigen vormen een zeer actieve en energieke 

leeftijdsgroep. 68

Bij de vorsten vinden we geen enkele honderdjarige, wel één echtgenote. Dat is 

Elisabeth, de vrouw van George VI, zij werd honderd en twee jaar. 

 

 

Tabel 32: Gemiddelde levensduur en maximum leeftijd 1700-2006 
 Man  Vrouw  

 gem. max. gem. max. 

Voor 1900 60,77 96 53,97 94 

Na 1900 70,63 93 73,46 102 

 

Tabel 34 toont de stijging van de gemiddelde leeftijd bij de vorsten. Bij mannen 

stijgt deze met 10 jaar en bij vrouwen zelfs met bijna 20 jaar. Het maximum zakt bij 

mannen lichtjes maar bij vrouwen is dit duidelijk gestegen. Wat opvalt, is dat voor 1900 

de gemiddelde leeftijd voor vrouwen lager is dan deze voor mannen. Dit is deels te 

verklaren door de kraambedsterfte. Het verschil tussen man en vrouw na 1900 is ongeveer 

3 jaar en dat ligt in de lijn van de rest van de bevolking. In deze tabel moeten we er 

rekening mee houden dat de vorsten de kindertijd allemaal overleefd hebben evenals hun 

                                                 
64 DEVOS , Allemaal beestjes, p.53 
65 MATTHIJS, De mateloze, p. 96 
66 DEVOS , Allemaal beestjes, p.28 
67 DEVOS , Allemaal beestjes, p. 53 
68 De Morgen, Rusthuizen kunnen vergrijzing niet bijbenen, 14/04/2007 en De Morgen, Te weinig plaats in 
rusthuizen, 25/01/2007 
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vrouwen. We kunnen deze gemiddelde levensduur dan ook niet vergelijken met een 

algemene gemiddelde levensduur. 

 

6. Besluit 

De mortaliteit in de vroegmoderne periode werd bepaald door de kindersterfte. Bij 

de vorsten is deze duidelijk lager dan bij de rest van de bevolking. De zuigelingensterfte 

is slechts 10,66 % waar dat bij de rest van de bevolking 20 tot 25 % is. Dit kan 

waarschijnlijk verklaard worden door een betere voeding, hygiëne en medische 

verzorging. Het verschil zit vooral in de zuigelingensterfte na 1 maand. De 

zuigelingensterfte door endogene factoren zoals aangeboren afwijkingen is wel hoog.  

72 % van de zuigelingensterfte gebeurde bij de vorsten in de eerste maand. 

De kindersterfte is eveneens lager bij de vorsten dan bij hun onderdanen. In de 

vroegmoderne periode stierf de helft van de bevolking voor ze 15 jaar werden. Bij de 

vorsten is dat slechts 32 %.  

De volwassenensterfte situeert zich vooral na de kaap van 55 jaar. Indien men de 

kindertijd overleeft is de kans groot dat men 60 jaar wordt. Enkele vorsten hebben een 

specifieke doodsoorzaak. Er zijn enkele vorsten vermoord, verongelukt en neergestort met 

een vliegtuig. De vorsten die vermoord zijn hadden dat grotendeels te danken aan hun 

machtspositie. Ze stonden aan de top van de elite en hadden daardoor veel vijanden. 

Bevallingen zijn nu blije gebeurtenissen, in het verleden was dat vaak anders. 7,47 % van 

de vorstinnen stierven binnen de maand na een bevalling. Het sterfterisico is 4,81 %. Dit 

ligt in de lijn van de rest van de bevolking. Er zijn geen sociale verschillen op het vlak 

van de kraambedsterfte. De kraambedsterfte daalde vrij laat. Na 1900 zijn er geen 

vorstinnen meer gestorven in het kraambed.  

De demografische transitie is ook bij de vorsten doorgezet. Uit dit onderzoek blijkt 

dat er na 1900 een hogere levensverwachting was. Mensen werden ouder en vooral de 

kindersterfte was sterk gedaald. De leeftijdspecifieke levensverwachting voor de 

leeftijdsklasse 0-4 jaar was bijvoorbeeld gestegen van 60,77 jaar voor mannen en 53,97 

jaar voor vrouwen voor 1900, naar 70,6 jaar voor mannen en 73,46 jaar voor vrouwen na 

1900. Voor de demografische revolutie was de gemiddelde leeftijd voor vrouwen lager 

dan voor mannen dankzij de hoge kraambedsterfte. Na de demografische revolutie hebben 

de vrouwen een hogere gemiddelde leeftijd dan de mannen. 
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VIII. Algemeen besluit 

 

 In deze scriptie heb ik het demografisch patroon van de vorsten in vergelijking met 

de algemene demografische processen in Europa, bestudeerd. Ik bestudeerde de vorsten 

en hun gezin tussen 1700 en 2006. Tijdens die periode vonden er op demografisch vlak 

enkele belangrijke evoluties plaats. Rond 1750 startte de eerste demografische transitie in 

Europa. In een eerste fase daalde de mortaliteit en vanaf 1850 daalde ook de 

vruchtbaarheid. Europa evolueerde van een demografisch patroon met hoge sterfte- en 

geboortecijfers naar een model met lage sterfte- en geboortecijfers. In de 20e eeuw vond 

de tweede demografische transitie plaats. De vruchtbaarheid daalde verder, er ontstonden 

nieuwe samenlevingsvormen en het aantal echtscheidingen steeg. Ik heb in deze scriptie 

de vorstenhuizen geplaatst binnen deze demografische evoluties. 

 Ik heb de vorstenhuizen bestudeerd aan de hand van hun demografische gegevens. 

Deze zijn terug te vinden in het genealogisch werk van Hugh Montgommery-

Massingberd.1

 

 Ik heb de methode van de gezinsreconstructie gebruikt om de gegevens in 

te voeren in een accesdatabank. Op die manier heb ik het demografisch patroon van de 

vorsten gereconstrueerd. 

 In een eerste deel heb ik de vorstenhuizen van Europa besproken. Om het 

demografisch patroon van de vorstenhuizen te bestuderen, is de geschiedenis van de 

vorstenhuizen en hun erfopvolgingssysteem van belang. De erfopvolgingssystemen van 

de vorstenhuizen kenden grote onderlinge verschillen. In de vroegmoderne periode werd 

de Salische wet of een variant daarvan gebruikt in de meeste vorstenhuizen. De troon 

werd erfelijk doorgegeven, meestal aan de oudste zoon of eventuele dochter. Indien er 

geen overlevende kinderen waren, ging de troon over naar familie in dichte lijn.  

Ik heb vervolgens de geschiedenis van elk vorstenhuis besproken. Daarbij legde ik 

de nadruk op de geschiedenis van de dynastie en het land zelf. Ten slotte bestudeerde ik in 

dat hoofdstuk het imago van de vorst. Imagebuilding was voor de dynastieën altijd zeer 

belangrijk, maar de manier waarop dat gebeurt, verschilt tegenwoordig sterk van de 

vroegmoderne wijze. De media en paparazzi hebben vandaag een grote invloed op dat 

imago. De privacy van de vorsten is verdwenen en de media zijn meer geïnteresseerd in 

het persoonlijke leven van de vorsten dan in het instituut. 
                                                 
1 MONTGOMERY-MASSINGBERD H., Burke’s Royal Families of the World, volume 1: Europe & Latin-
America, 1977, Londen, Burke’s peerage limited, 594 p.  
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 In het tweede hoofdstuk heb ik de nuptialiteit van de vorstenhuizen bestudeerd. 

West-Europa kende in de vroegmoderne periode een restrictief huwelijksmodel. John 

Hajnal ontdekte dat er in West-Europa laat werd gehuwd (27-29 j. voor mannen en 24-26 

j. voor vrouwen )2 en dat er een hoog celibaat (10-15 %) bestond. Dit restrictieve 

huwelijksmodel is bij de vorsten niet terug te vinden. De vorsten huwden veel vroeger dan 

hun onderdanen. De gemiddelde huwelijksleeftijd tussen 1700 en 1799 is voor de 

mannelijke vorsten of de echtgenoten van de vorstinnen 25 jaar en voor de vrouwelijke 

vorsten of de echtgenotes van de vorsten 20 jaar. In de 18e eeuw was dat opgelopen tot 30 

jaar voor de mannen en 21 jaar voor de vrouwen en in de 20e eeuw was de 

huwelijksleeftijd reeds 32-26 jaar. Zij huwden ongeveer 5 jaar eerder dan hun 

onderdanen. Bij de vorsten stijgt de huwelijksleeftijd, behalve tijdens het einde van de 19e 

eeuw. Bij de rest van de bevolking is er vanaf de 19e eeuw een blijvende daling van de 

huwelijksleeftijd.3

Het weduwschap van de vorsten is zowel in de 18e eeuw (35 maanden) als in de 

19e eeuw (67 maanden) en in de 20e eeuw (54 maanden) hoger dan het gemiddelde in 

Europa dat tussen de 30 en 36 maanden schommelde.

  

4

De huwelijken van de vorsten duurden gemiddeld langer dan de huwelijken van de 

onderdanen. De vroegmoderne huwelijken duurden gemiddeld in Europa 15 à 20 jaar

 De partnerkeuze van de vorsten 

was zeer belangrijk, de huwelijkspartner van een vorst moest van hoge adel zijn en een 

onberispelijke staat hebben. Misschien was de keuze van een huwelijkspartner voor de 

vorsten moeilijker dan voor hun onderdanen en verklaart dat het hoge weduwschap. In 

Zuid-Europa is het interval tussen het overlijden van de partner en het volgende huwelijk 

nog veel hoger dan in de andere regio’s. In Zuid-Europa is het weduwschap 68 maanden, 

in West-Europa 50 maanden en in Noord-Europa 39 maanden. De oorzaak voor dat 

verschil moeten we zoeken in de mortaliteit. In Zuid-Europa is de mortaliteit vooral bij 

vrouwen veel hoger dan in de rest van Europa, daardoor werd men vroeger weduwnaar. 

Dit kan een verklaring bieden voor de grote regionale verschillen.  

5

                                                 
2 HAJNAL J., European marriage, pp. 101-143 

, bij 

de vorsten gemiddeld 27,43 jaar. Dit verschil is vermoedelijk te wijten aan de lagere 

mortaliteit bij de vorsten. 

3 VAN DE WALLE, Marriage, p. 144 
4 MATHIJS K., Frequency, timing and intensity of remarriage in 19th century Flanders, The history of the 
family, 2003, vol. 8: 1, pp. 135-162, p. 149 
5 C. VANDENBROEKE, De sociale leefwereld van het kind in Vlaanderen, 17e-19e eeuw, Tijdschrift voor 
Geschiedenis, 1981, p. 418 
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De vorsten huwden ofwel met zonen en dochters van bevriende vorsten, die de 

troon niet zouden erven omdat ze niet de eerste in lijn waren, ofwel vonden de vorsten 

hun huwelijkspartners binnen de hoge adellijke klasse. Tien vorsten zijn gehuwd met een 

niet-adellijke vrouw, die huwelijken hebben soms tot dynastieke crisissen geleid en waren 

vaak morganatisch. Bij een morganatisch huwelijk wordt de echtgenote geen koningin en 

de kinderen geen troonpretendenten.6

Het celibaat is bij de vorsten eveneens veel lager dan bij hun onderdanen. Slecht 

5,7 % van de vorsten is op vijftigjarige leeftijd nog ongehuwd. Bij de rest van de 

bevolking schommelde het celibaat tussen de 10 en 15 %.

 In totaal zijn er bij de vorsten acht morganatische 

huwelijken afgesloten, dit waren echter tweede huwelijken waarbij de vorst al 

troonopvolgers had uit zijn eerste huwelijk. 

7

Ten slotte hebben de vorsten de veranderingen op het vlak van de nuptialiteit 

tijdens de 20e eeuw niet doorgemaakt. Tijdens de tweede demografische transitie daalde 

het aantal huwelijken in Europa en steeg het aantal echtscheidingen. Waar de vorsten voor 

die tweede demografische transitie meer echtscheidingen hadden, was dat erna helemaal 

anders. Tussen de 17e en de 19e eeuw eindigde 7,44 % van de vorstelijke huwelijken in 

een echtscheiding, bij hun onderdanen was dat minder dan 1 %.

 Het krijgen van 

troonopvolgers was voor de dynastie zeer belangrijk. Aangezien dit enkel kon binnen het 

huwelijk vinden we daarin een oorzaak voor het lage celibaat binnen de vorstenhuizen.  

8 In de tweede helft van de 

20e eeuw was het aantal echtscheidingen bij de vorsten veel minder dan bij de rest van de 

bevolking. Vanaf de jaren ’70 van de 20e eeuw steeg het aantal samenwonende koppels 

terwijl het aantal huwelijken daalde.9

De vorsten hadden een ander nuptialiteitspatroon dan hun onderdanen. Er waren 

op alle vlakken grote verschillen. Zij kenden geen restrictief model en maakten de tweede 

demografische transitie (nog) niet door. 

 Bij de vorsten is er geen enkel samenwonend koppel 

terug te vinden, zij blijven het huwelijk prefereren. 

 

In het derde hoofdstuk heb ik de vruchtbaarheid van de vorsten bestudeerd. Tot 

1850 heerste er in Europa een natuurlijke vruchtbaarheid.10

                                                 
6 PELLETIER B., The constitutional law requirements for the royal morganatic marriage, Mc Gill Law 
Journal, 2005, vol. 50, p. 269 

 De vruchtbaarheid in de 

vroegmoderne periode werd gecontroleerd door de late huwelijken, de Kerk met zijn 

7 HAJNAL J., European marriage, p. 102 
8 HAKS, Huwelijk, p. 203 
9 LESTHAEGHE, gezinsvorming, p. 15 
10 COALE, The decline, p. 10 
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normen en waarden, borstvoeding, weinig efficiënte anticonceptiva, onthouding en 

abortus. Uit ons onderzoek blijkt dat de vorstinnen waarschijnlijk borstvoeding hebben 

gegeven. Door de beperkte populatie kunnen we dat echter niet met zekerheid stellen. De 

vruchtbaarheid voor de vruchtbaarheidstransitie was bij de vorsten ongeveer gelijk aan die 

van hun onderdanen. Een gemiddeld gezin in Europa had in de vroegmoderne periode 5 

kinderen11

De eerste vruchtbaarheidstransitie startte in Europa rond 1850.

, de vorsten hadden er gemiddeld 5,02.  
12 De 

vruchtbaarheid daalde sterk. Het gemiddelde aantal kinderen per gezin daalde van 5 

kinderen naar 2 à 3 kinderen. Over de oorzaken van de vruchtbaarheidsdaling is er veel 

discussie. Waarschijnlijk zorgden zowel economische als culturele factoren voor de start 

van de vruchtbaarheidstransitie. Bij de elite startte de vruchtbaarheidstransitie eerder dan 

bij de rest van de bevolking.13

De tweede demografische transitie is bij de vorsten moeilijk te onderzoeken. 

Doordat het aantal vorstenhuizen na de eerste wereldoorlog sterk is gedaald en de meeste 

huidige vorsten bovendien vrij oud zijn, heb ik een te beperkte populatie om het fenomeen 

van de babyboom bij de vorsten te onderzoeken. In de jaren ’60 van de 20e eeuw steeg de 

vruchtbaarheid tijdelijk waarna ze verder daalde tot ongeveer 1,4 kinderen per gezin in 

2006.

 Door de te kleine populatie, konden we uit dit onderzoek 

evenwel niet afleiden wanneer de vruchtbaarheidstransitie bij de vorsten plaatsvond. Na 

1850 krijgen de vorstelijke gezinnen minder maar ook op jongeren leeftijd, kinderen. Na 

1850 krijgen de vorstelijke gezinnen minder kinderen en ze krijgen die kinderen op 

jongere leeftijd. Aan de vruchtbaarheidscoëfficiënten per gezin is duidelijk te zien dat de 

koninginnen hun kinderen op jongere leeftijd krijgen en vroeger in het huwelijk. Daarna 

werd de vruchtbaarheid beperkt door middel van stopping. 

14

De vorsten hadden in vergelijking met hun onderdanen een heel lage 

prenuptialiteit. Slechts 0,45 % van de kinderen was verwekt voor het huwelijk. Bij de rest 

van de bevolking was dat 20 à 30 %.

 De huidige vruchtbaarheid van de kroonprinsen en –prinsessen is hoger dan dat 

van hun onderdanen (2 à 2,6  kinderen).  

15

                                                 
11 MATTHIJS, De mateloze, p. 101 

 Het aantal illegitieme kinderen was dan weer veel 

hoger bij de vorsten dan bij hun onderdanen. Ongeveer 11,59 % van de kinderen was een 

12 COALE, The decline, p. 10 
13 KERTZER, Family, 270 p. 
HAINES, Social class, pp. 305-323 
14 ARIES, Two successive, p. 648 
15 VANDENBROEKE, Vrijen, p. 87 
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bastaard, bij de rest van de bevolking schommelde dat tussen de 2 en 8 %.16 Lodewijk 

XIV is de recordhouder op dat vlak, hij had naar schatting meer dan zeventig 

bastaarden.17

De fecunditeit van de vorsten komt in tegenstelling tot de nuptialiteit wel ongeveer 

overeen met het patroon van hun onderdanen. Alleen op het vlak van de huidige 

vruchtbaarheid, de prenuptialiteit en illegitimiteit waren er grote verschillen. 

  

 
 De mortaliteit heb ik in het laatste hoofdstuk besproken. Tot de 19e eeuw nam de 

zuigelingen- en kindersterfte steeds het grootste deel van de mortaliteit in. Ongeveer 20 à  

25 % van de kinderen stierf binnen de twaalf maanden na de geboorte.18 Er zijn echter 

grote sociale verschillen op het vlak van de zuigelingensterfte. De Nederlandse historicus 

Clercks stelde dat de zuigelingensterfte bij hogere klassen maar de helft was van de 

zuigelingensterfte bij lagere klassen.19

Ook de kindersterfte is bij de vorsten lager dan het gemiddelde. In Europa waren 

de helft van de sterfgevallen kinderen onder de vijftien jaar.

 In de 18e eeuw stierf slechts 16,67 % van de 

zuigelingen in de vorstenhuizen en in de 19e eeuw 12,38 %. De stelling van Clercks werd 

hier dus bevestigd. 

20

Voor de demografische revolutie waren er geen sociale verschillen op het vlak van 

de volwassenensterfte, de elite startte de demografische transitie wel eerder en sneller dan 

de rest van de bevolking. De mortaliteit daalde in drie fasen. In eerste instantie verdwenen 

de sterftepieken in het midden van de 18e eeuw, vervolgens verminderden de 

infectieziekten in de 19e eeuw en ten slotte daalde vanaf de tweede helft van de 19e eeuw 

de zuigelingen- en kindersterfte.

 Bij de vorsten is het aandeel 

van de kindersterfte in de totale mortaliteit slechts 32 %.  

21

                                                 
16 SHORTER, De wording, p. 105 

 Bij de vorsten was de levensverwachting na 1850 

ongeveer tien jaar hoger dan in de periode voor 1850 en dat in alle leeftijdsklassen. De 

mortaliteit bij de vorstenhuizen in Zuid-Europa is opvallend hoger dan in de andere 

vorstenhuizen. Dit zou er kunnen op wijzen dat de demografische transitie daar later 

ingezet is. 

17 VALYNSEELE, Les enfants naturels de Louis XV, 1953, Parijs 
18 DEVOS, Allemaal beestjes, p. 45 
19 KOOY, Gezingeschiedenis, p. 117 
20 MATTHIJS, De mateloze, p. 99 
21 MATTHIJS, De mateloze, p. 100 



Een demografische analyse van de vorstenhuizen in Europa (1700-2006) 
 

VIII. Algemeen besluit  153 

De kraambedsterfte schommelde in de vroegmoderne tijden tussen de 7 à 8 % per 

vrouw of ongeveer 1,5% per bevalling.22

De vergrijzing van de bevolking die zich de laatste decennia heeft doorgezet in 

Europa is ook bij de vorsten terug te vinden. De gemiddelde levensduur binnen de 

vorstenhuizen was voor 1900 slechts 60,77 jaar voor de mannen en 53,97 jaar voor de 

vrouwen. Na 1900 is die gemiddelde leeftijd gestegen tot 70,63 jaar voor de mannen en 

73, 46 jaar voor de vrouwen. 

 Bij de vorsten was de kraambedsterfte ongeveer 

even groot. 7,47 % van de vrouwen stierf binnen de maand na de bevalling, dat is 1,47 % 

per bevalling. De sociale klasse had geen invloed op de kraambedsterfte. 

 

Concluderend kunnen we stellen dat het demografisch patroon van de vorsten op 

sommige vlakken grote gelijkenissen en op andere vlakken grote verschillen vertoont met 

het patroon van hun onderdanen. Maar ook tussen de vorstenhuizen bestaan er regionale 

verschillen. De grootste verschillen zijn te vinden binnen de nuptialiteit en de grootste 

overeenkomsten vinden we binnen de vruchtbaarheid. We kunnen zien dat zowel de 

mortaliteitsdaling als de vruchtbaarheidsdaling van de demografische transitie bij de 

vorsten heeft plaats gevonden. Om alle aspecten van het demografisch patroon van de 

vorsten grondig te kunnen bestuderen, zonder statistische fouten te maken, is er 

uitgebreider onderzoek nodig 

 

                                                 
22 VANDENBROEKE, Zuigelingensterfte, p. 152 
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