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Voorwoord 

De keuze van de (huwelijks)partner is in West-Europa al heel lang een zaak van 
de mensen zélf. Dat is althans de theorie, maar hoe staat het hiermee in de prak-
tijk? Welke (ongeschreven) regels bepalen de marges waarbinnen die ‘vrije’ keuze 
gemaakt kan worden? Wat is hierin de rol van leeftijd, bezit, religie en etnische 
afkomst? In hoeverre bemoeien ouders, leeftijdsgenoten en de kerk zich met de 
partnerkeuze? Is er in de loop van de tijd een ontwikkeling zichtbaar naar een 
vrijere partnerkeuze en zo ja, waardoor is die dan veroorzaakt? Voor historici is 
partnerkeuze een bruikbare ingang om de krachtsverhoudingen rond ‘privé’ keu-
zes in het verleden te doorgronden. Hedendaagse sociale wetenschappers zijn al 
evenzeer geboeid door dit onderwerp. Partnerkeuze blijkt een goede graadmeter 
voor de ‘integratie’ van etnische minderheden in de samenleving. Ook de doorlaat-
baarheid van de scheidslijnen tussen sociale groepen kan ermee gemeten worden. 
Ten slotte laten veranderingen in partnerkeuze zien in hoeverre de persoonlijke 
horizon van mensen is verruimd door de opkomst van moderne massacommuni-
catiemiddelen zoals het internet.

Ons uitgangspunt was om een zo breed mogelijk overzicht van het onderzoek 
naar partnerkeuze binnen de historische en sociale wetenschappen van Neder-
land én Vlaanderen te bieden. Hiertoe werd een eerste stap gezet op de work-
shop ‘Endogamie en partnerkeuze in Nederland en Vlaanderen’ op 22 november 
2002 te Amsterdam. De workshop werd mogelijk gemaakt door bijdragen van het 
N.W. Posthumus Instituut en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiede-
nis. Voor hun deelname aan de levendige uitwisseling van gedachten zijn we dank 
verschuldigd aan: Dienke Hondius, Kees Mandemakers, Thimo de Nijs, Bart van 
de Putte, Willibrord Rutten, Marlou Schrover, Pieter Spierenburg, Marja van Til-
burg en Riemke Westerholt. Op grond van de discussie konden de papers waar 
nodig worden herschreven – ook die van Kees de Hoog, Frans van Poppel en Ingrid 
Esveldt die door omstandigheden niet waren gepresenteerd. In tweede instantie 
zijn we op zoek gegaan naar auteurs die aspecten konden belichten die op de work-
shop onvoldoende aan bod waren gekomen. Al spoedig bleek dat onze doelstel-
ling iets te ambitieus was: het aantal bijdragen uit de sociaal-wetenschappelijke en 
vooral de Vlaamse hoek is helaas gering gebleven. Wij zijn echter zeer verheugd dat 
Dirk Damsma en Pieter Stokvis bereid waren ons team van auteurs te versterken.

Met dit boek beogen wij de bevindingen van historici en sociale wetenschappers 
rond partnerkeuze op elkaar te betrekken. Wij hopen hiermee geïnteresseerden te 
laten zien waar het onderzoek zich momenteel op richt, met welke vraagstellingen, 
bronnen en methoden wordt gewerkt en wat de belangrijkste resultaten zijn. Daar-
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naast hopen wij het toekomstig onderzoek te stimuleren door te laten zien welke 
lacunes er bestaan.

De uitgave van dit boek is mogelijk gemaakt door de subsidie voor de onder-
zoeksprogramma’s ‘Levensloop, huishouden en arbeid’ en ‘Groepsculturen’ van het 
N.W. Posthumus Instituut. Onze bijzondere dank gaat uit naar Sien Kok voor haar 
redactionele assistentie en naar de medewerkers van Aksant voor hun vlotte afron-
ding van het publicatieproces.

Jan Kok en Marco H.D. van Leeuwen



 
Genegenheid, gelegenheid en dwang
Twee eeuwen partnerkeuze en huwelijk in Nederland en Vlaanderen*

Marco H.D. van Leeuwen en Jan Kok

Drie schuintamboers

Drie schuintamboers, die kwamen uit het Oosten
Drie schuintamboers, die kwamen uit het Oosten
Van je rombom, wat maal ik er om
Die kwamen uit het Oosten, rombom

Een van de drie zag daar een knappe deren
Zeg meisje lief, mag ik met jou verkeren?
Van je rombom, wat maal ik erom
Mag ik met jou verkeren? rombom

Zeg jongeman, dat moet je vader vragen
Zegt die van ja, dan kun je mij behagen
Van je rombom, wat maal ik erom
Dan kun je mij behagen, rombom

Zeg ouwe heer, mag ik je dochter trouwen?
Zij is voorwaar, de schoonste aller vrouwen
Van je rombom, wat maal ik erom
De schoonste aller vrouwen, rombom

Zeg jongeman, zeg mij wat is je rijkdom
Zeg jongeman, zeg mij wat is je rijkdom
Van rombom, wat maal ik erom
Zeg mij wat is je rijkdom, rombom

Mijn rijkdom is, daar wil ik niet om jokken,
Mijn rijkdom is, een trommel en twee stokken
Van rombom, wat maal ik erom
Een trommel met twee stokken, rombom
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Zeg jongeman, dan mag je haar niet trouwen,
Zeg jongeman, ik wil mijn dochter houwen
Van je rombom, wat maal ik erom
Ik wil mijn dochter houwen, rombom

Zeg ouwe heer, ik heb nog iets vergeten,
Zeg ouwe heer, dit dien je nog te weten
Van je rombom, wat maal ik erom
Dit dien je nog te weten, rombom

Mijn vader is Groothertog van Brittanje,
Mijn moeder is de Koningin van Spanje!
Van je rombom, wat maal ik erom
De Koningin van Spanje, rombom

Zeg jongeman, dan kun je haar wel trouwen
Nee ouwe heer, je kunt je dochter houwen
Van je rombom, wat maal ik erom
Je kunt je dochter houwen, rombom

De drie schuintamboers en de velen die het versje zongen hield het bezig; de bla-
den staan er vol van: het vinden van een partner. Bijna alle liedjes gaan erover en de 
andere handelen over de keerzijde, het afscheid en de daaropvolgende eenzaam-
heid. In films, video’s, romans en strips is het een populair thema. Onze gedachten 
worden erdoor in beslag genomen. Partnerkeuze houdt bijna iedereen bezig. En 
niet alleen de jongen of de man, het meisje of de vrouw die op zoek zijn, maar ook 
hun ouders, vrienden en vriendinnen, klasgenoten, collega’s enzovoort. En dan nog 
degenen die de wetten maken die bepalen met wie we mogen huwen, de ambtena-
ren van de burgerlijke stand, de notarissen, de rechters en de advocaten.

Partnerkeuze is blijkbaar een zaak van groot belang, niet alleen voor de zoe-
kenden maar ook voor hun naasten en voor de samenleving als geheel. Dat komt 
omdat het niet alleen een individuele zoektocht is, een verbintenissen tussen per-
sonen, maar ook een zaak van gemeenschappen. Er staat dan ook meer op het spel 
dan persoonlijk geluk. Wie een relatie aangaat met iemand anders, gaat meestal 
ook een relatie aan met een groep of groepen: met familie, met plaatsgenoten, 
leden van een kerkgenootschap, een groepje vrienden, of, als het gaat om men-
sen van een ander land, zelfs met een heel land. En daar handelen leden van die 
groepen naar. Ze zijn nieuwsgierig, ze kijken toe, geven raad, steunen of wijzen af. 
Ze kunnen grote hulp bieden, al was het maar door niet in de weg te staan, maar 
ook behoorlijke dwang uitoefenen, en zelfs verbieden: wie tot onze geloofsgemeen-
schap behoort, mag alleen maar iemand van ons geloof trouwen, of in ieder geval 
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niet met iemand van dat-en-dat andere geloof; onze familie gaat niet om met dat 
soort mensen; in ons dorp zijn we niet zo gesteld op lieden die uit een ander dorp 
komen; wie zich in ons land wil vestigen moet onze taal spreken, een rijke partner 
hebben, en kennis hebben van allerlei zaken uit onze samenleving en geschiede-
nis.

De verschillende hoofdstukken in dit boek behandelen partnerkeuze en huwe-
lijk in heden en verleden in Nederland en Vlaanderen. Ze belichten vele aspecten 
daarvan. Kernvragen zijn:

– Binnen welke kringen zoekt men naar partners en met wie huwt men? Hoe vaak 
komen en kwamen huwelijken voor tussen personen en families die verschil-
len naar sociale laag, geloof, etnische afkomst, woonplaats, land van herkomst, 
en plaats binnen het gezin? Hoeveel schuintamboers komen uit het Oosten en 
hoeveel koningszonen zijn bereid onder hun stand te trouwen?

– Wat bepaalt deze patronen van partnerkeuze en huwelijk? Hoeveel vrijheid is 
er en hoeveel dwang? Hoeveel vaders zouden hun dochter wel aan een konings-
zoon weggeven, maar niet aan een minvermogende? Naast persoonlijke voor-
keur en dwang van ouders en vrienden is er echter een derde factor die van 
belang is bij het trouwen buiten de eigen groep, namelijk de mate waarin men 
‘eigen mensen’ of juist anderen ontmoet. Verschillen in ontmoetingskansen 
bepalen mede verschillen in trouwpatronen.

– Welke veranderingen in partnerkeuze hebben zich in de loop van de tijd voor-
gedaan, wanneer en op welk gebied, en hoe komt dit?

– Wat betekenen de zich wijzigende patronen van partnerkeuze en huwelijk voor 
de mate van ‘openheid’ en ‘geslotenheid’ van de samenleving als geheel? Wat 
zeggen huwelijken tussen mensen uit verschillende etnische groepen over de 
integratie? Wat betekent het kiezen van een partner van een ander geloof voor 
de mate van religieuze tolerantie? Wat zegt een huwelijk tussen rijk en arm over 
de mate waarin er sprake is van een klassensamenleving?

Deze inleiding tot de bundel geeft een heel kort overzicht van wat er in de verschil-
lende hoofdstukken te vinden is. De auteurs baseren zich op verschillende bron-
nen en benaderen de partnerkeuze vanuit verschillende invalshoeken. Dit betekent 
niet dat het onderwerp hier uitputtend wordt behandeld. Er valt nog veel werk 
op dit terrein te verzetten. Met deze bundel willen we dan ook een aanzet geven 
tot toekomstig onderzoek. Tegelijkertijd hopen we dat het historisch onderzoek 
een verhelderende invloed heeft op de gedachtevorming over partnerkeuze. Die 
gedachtevorming heeft vaak betrekking op een recent tijdvak, omdat de instru-
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menten waarmee men werkt ofwel eigen observatie ofwel vragenlijsten zijn. His-
torisch onderzoek bestrijkt een langere tijd, en dus een grotere mate van variatie. 
Zo onderzoekt een van de bijdragen in dit boek het effect van betere transportmo-
gelijkheden – in de vorm van de aanleg van spoorlijnen – op het huwen binnen de 
eigen groep.

De hoofdstukken

Stokvis geeft een algemeen overzicht van vrijen en trouwen in de afgelopen twee 
eeuwen, met behulp van huwelijksadvertenties, autobiografieën en andere per-
soonlijke documenten. Hij schetst wat de betrokkenen en hun familie waardeerden 
in een partner, wat de mogelijkheden tot contact waren, en wat er in dat opzicht in 
de loop van de tijd is veranderd. Het keurslijf van fatsoen voor de hogere burgerij 
valt op: vooral voor vrouwen uit die kringen leek het erg moeilijk om aan de regels 
te ontsnappen. Ook godsdienstige scheidslijnen waren moeilijk te overbruggen: 
zelfs dansscholen waren naar geloof gescheiden. De Volkskrant plaatste tot 965 
alleen contactadvertenties van ongebonden en niet-gescheiden katholieken die 
notabene ook nog een ‘pastoorsbriefje’ dienden te overleggen. Bezit en een goede 
gezondheid waren essentiële voorwaarden voor een ‘match’: leden van de gegoede 
burgerij waren als de dood voor een ‘arme teringlijer’. Binnen de eigen kring was 
de keuze vrij, schrijft hij. De grootste veranderingen ziet hij optreden aan het eind 
van de jaren zestig van de twintigste eeuw. De pil brengt grote veranderingen met 
zich mee: seks voor het huwelijk wordt normaal, en daardoor wordt seksuele vol-

Jacob Ernst Marcus, Soldaten en landmeisje, ets, 1814 
Collectie Gemeentemuseum Helmond
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doening ook een selectiecriterium bij partnerkeuze. Men kan ook verschillende 
partners uitproberen voordat men huwt. De invloed van ouders op de mate waarin 
men potentiële partners kan ontmoeten neemt af, en de mogelijkheden tot onge-
huwd samenwonen nemen toe.

Van Leeuwen, Maas en Mandemakers gebruiken in zekere zin ‘saaiere’ bronnen 
dan Stokvis, namelijk huwelijksaktes van een steekproef uit de hele Nederlandse 
bevolking in de jaren 840-940, om te kijken in hoeverre mensen uit dezelfde soci-
ale laag met elkaar huwen en hoe dit verandert in de loop van de tijd. Zij onderzoe-
ken vooral welke aanwijzingen er zijn dat ouders en naaste familie druk uitoefenden 
om binnen de eigen sociale groep te huwen. Dat doen ze zowel voor elke sociale 
laag, als voor de bevolking als geheel, iets wat deze bronnen mogelijk maken. Het 
bereik van de huwelijksaktes is veel groter dan van welke andere bron op het gebied 
van partnerkeuze dan ook. Om dergelijke analyses te kunnen uitvoeren is een inde-
ling in sociale groepen nodig. Van Leeuwen, Maas en Mandemakers presenteren 
de nieuwe sociale klasse indeling HISCLASS, ontworpen voor vergelijkende histori-
sche analyses. Zo wordt duidelijk dat de mate van trouwen binnen de eigen groep 
– endogamie of ook wel homogamie genoemd – in de eerste helft van de twintigste 
eeuw afnam, dat bepaalde groepen en met name de boeren erg endogaam waren, 
en dat er verrassend genoeg maar weinig aanwijzingen lijken te zijn voor een sterke 
controle door de ouders.

De Hoog behandelt het thema van vrijheid en dwang bij partnerkeuze in Neder-
land na de Tweede Wereldoorlog. Hij kijkt naar plaatsen waar latere partners elkaar 
ontmoeten (feestjes, discotheken, schoolklassen en collegebanken). Hij constateert 
veranderingen in Nederland sinds de jaren 970: er komt meer woonruimte en de 
mogelijkheden om een aantal keer met een partner samen te wonen tot de juiste 
is gevonden nemen toe. Dat geldt zowel voor mensen die in Nederland zijn gebo-
ren als voor zij die uit Suriname hierheen kwamen, maar (nog) niet voor mensen 
met een Turkse of Marokkaanse afkomst. Hij onderzoekt ook de mogelijkheden 
voor ouderen om een partner te vinden en meent dat ouderen karig bedeeld zijn. 
In navolging van Smeenk schrijft hij ook dat ouderen minder vaak dan jongeren 
een partner vinden uit dezelfde sociale groep, met eenzelfde opleidingsniveau, uit 
dezelfde plaats of uit dezelfde leeftijdsgroep. Voor oudere vrouwen is het vinden 
van een nieuwe partner moeilijker dan voor oudere mannen.

Het vinden van een partner door Turkse en Marokkaanse Nederlanders is het 
onderwerp van de bijdrage van Esveldt en Van Poppel. In hun studie naar etnische 
kanten van partnerkeuze maken ze gebruik van een unieke vragenlijst waarin een 
grote groep Turken en Marokkanen gevraagd is naar de achtergronden van hun 
partnerkeuze. Ze delen de factoren die daarop van invloed zijn in drie groepen in: 
de voorkeuren van de huwelijkskandidaten; de invloed van de ‘sociale omgeving’ 
en de kansen om met mogelijke partners van het gewenste type in aanmerking te 
komen.2 Ze vragen zich af of de invloed van de ouders minder wordt. Dat verwach-
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ten ze niet alleen omdat kinderen in Nederland in financieel en ander opzicht min-
der van hun ouders afhankelijk zijn dan in Turkije en Marokko, maar ook omdat 
de ouders zich hier minder druk hoeven te maken over de financiële positie van de 
huwelijkspartner. Zij testen een aantal veronderstellingen. Is het zo dat naarmate 
men langer in Nederland woont, het huwelijksgedrag meer gaat lijken op dat van 
de andere Nederlanders? En geldt dat met name als men hier vóór de volwassen-
heid komt, dat wil zeggen hier ook naar school gaat? Dat is mogelijk omdat men 
dan ook sneller en beter Nederlands leert, andere Nederlanders leert kennen, en 
meer in contact komt met potentiële autochtone huwelijkspartners.

De invloed van etniciteit komt ook ter sprake in de bijdrage van Schrover. Zij kijkt 
naar de grootste groep ‘gastarbeiders’ in Nederland in de negentiende en de eerste 
helft van de twintigste eeuw: de Duitsers. Met gebruikmaking van bevolkingsregis-
ters onderzoekt zij Duitsers die in de negentiende eeuw in de stad Utrecht huwden 
– waaronder een grote groep mensen uit de streek Westerwald – en vergelijkt hun 
huwelijkspatronen met die van andere Utrechtenaren. Zij ziet gemengde huwelij-
ken zowel als een maat van integratie als een stimulans daarvoor. In haar ogen is 
het een zeer diepgaande maat: een immigrant is pas geïntegreerd als hij of zij met 
een Nederlander is gehuwd. Omgekeerd, zou men kunnen zeggen dat migranten 
pas ingeburgerd zijn als Nederlanders ze als huwelijkspartners wensen. Ze onder-
zoekt in hoeverre groepsgrootte van invloed is, de beschikbaarheid van voldoende 
partners van de andere sekse, het beroep, de godsdienst en de geboortestreek. Ze 
bespreekt een indeling uit de historische migratieliteratuur, waarbij een onder-
scheid gemaakt wordt tussen twee groepen migranten. 

Is de geografische huwelijksmarkt in de voorafgaande tijd binnen Nederland toe-
genomen? Dat onderzoeken Van Poppel en Ekamper aan de hand van de vraag wie 
met wie huwt in de stad Gouda in de negentiende en twintigste eeuw. Twee eeu-
wen terug, schrijven zij, was het goed merkbaar of iemand een vreemdeling was of 
niet vanwege het dialect, de kleding en de gewoonten. Bovendien gold, behalve in 
de grote steden, dat men in de regel ook wel wist wie er in dezelfde plaats woonde. 
Dat kwam goed uit, want men zocht doorgaans ‘vertrouwde’ partners, van wie men 
wist dat ze dezelfde opvattingen over huwelijk, gezin en godsdienst hadden, en, al 
achten Van Poppel en Ekamper dat van minder belang, waarvan de sociale en eco-
nomische achtergrond ook bekend was. Niet alleen de preferenties maar ook de 
ontmoetingskansen waren lokaal: op straat, in de kerk, tijdens familiefeestjes en 
in het verenigingsleven. Vrijages tussen personen die meer dan twintig kilometer 
van elkaar vandaan woonden waren moeilijk, omdat men al wandelend elkaar dan 
niet meer op een dag kan zien en dezelfde dag weer thuis kan komen. In Neder-
land hebben zich de afgelopen twee eeuwen grote veranderingen in contactmo-
gelijkheden èn in preferenties voorgedaan. De plaatselijke verschillen in dialect, 
zeden en gewoonten namen sterk af, de mate van afhankelijkheid van familie en 
vrienden eveneens, en het belang dat men hecht aan een partner van hetzelfde 
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geloof is enorm verminderd. Mensen uit andere regio’s gelden daarom steeds min-
der als vreemden. Tegelijkertijd zijn de transport- en communicatiemogelijkheden 
sterk toegenomen, en daar wordt, dankzij de gestegen welvaart, druk gebruik van 
gemaakt. Dat alles leidt tot de veronderstelling dat de endogamie in geografische 
zin moet zijn afgenomen. Verder veronderstellen Van Poppel en Ekamper dat er 
klasseverschillen zijn in de mate van die endogamie: hogere sociale lagen hebben 
meer hulpbronnen dan mensen uit lagere klassen om over de grenzen van hun 
plaats een betrouwbare partner te vinden, en soms ook wel om überhaupt iemand 
uit dezelfde laag te vinden. Zij vinden in hun onderzoek zowel dergelijke klasse-
verschillen als een toename van de geografische huwelijkshorizon: de gemiddelde 
afstand tussen de woonplaats van de bruid en die van de bruidegom nam toe van 
twee tot elf kilometer in de afgelopen twee eeuwen. Opmerkelijk genoeg was die 
toename niet geleidelijk, maar vond zij plaats in twee periodes: 830-890 en 950-
980.

Geografische mobiliteit staat ook centraal in het werk van Kok en Mandemakers 
over de huwelijksmarkt in Zeeland en Utrecht in de periode 840-940. Ook zij 
vinden een toename van de geografische huwelijkshorizon die wederom stokt in de 
eerste helft van de twintigste eeuw. Zij verklaren dit als volgt. In de eerste helft van 
die eeuw stagneerde de vraag naar dienstboden die sinds 850 jonge vrouwen uit 
hun dorpen naar grote steden had gelokt als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, 
waar ze kennis kregen aan nieuwe vrijers. Toen was bovendien de Landbouwcrisis 
voorbij die na 875 voor een grote migratie van plattelandsjeugd zorgde. Daarnaast 
bleef men steeds langer op school zitten – hetgeen juist lokale vrijages uitlokte – en 
huwde men op jongere leeftijd direct uit huis in plaats van eerst te gaan werken 
voor de uitzet. Armoede leidde niet alleen tot uitstel (en afzien van) huwelijken, het 
beperkte ook het veld waarbinnen partners gezocht konden worden. Kok en Man-
demakers verrichtten hun onderzoek met behulp van huwelijksaktes die gekoppeld 
worden aan allerlei kenmerken van gemeenten, zoals de aan- of afwezigheid van 
een spoorweg. Zij laten zien dat transport- en communicatiemiddelen van belang 
waren: een betere treinverbinding zorgde voor een ruimere huwelijkshorizon, ter-
wijl geografisch isolement leidde tot naar binnen gerichte relaties.

Rutten onderzoekt wat er gebeurt met partnerkeuze als de grenzen veranderen 
en mensen min of meer van de ene dag op de andere herverdeeld worden over lan-
den. Dat geschiedde in 839 toen Limburg werd gescheiden in een Nederlands en 
een Belgisch deel. De integratie van Limburg met het nieuwe moederland verliep 
moeizaam. Zo voerden van de tien spoorlijnen er twee in patria tegen acht naar 
België en Duitsland. Op basis van een analyse van huwelijksaktes blijkt dat het 
percentage huwelijken met een partner over de grens daalde van twintig in 830 
tot negen in 920, en deze daling zette zich al vrij snel na de afscheiding van Bel-
gië in. Of die daling ook kwam door de Belgische onafhankelijkheid is moeilijker 
te beoordelen. Grensverkeer bleef mogelijk. Het grote probleem met werken in 
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het buitenland – waar een ander stelsel van sociale zekerheid bestond – speelde 
pas in de twintigste eeuw: in 90 kwam de eerste wet op dat gebied in Nederland 
tot stand, en pas na het verdrag van Maastricht in 993 wordt het werken over de 
grens echt makkelijker. Toch gaat er wel een segregerende werking uit van de staat. 
Ontmoetingsplaatsen van jonge mensen, zoals scholen en verenigingen, zijn als het 
ware ‘nationaal ingekaderd’, terwijl ook communicatiemiddelen zoals kranten en 
later radio en tv, vooral berichten over het eigen gebied en minder over een ander 
land, ook al ligt dat in de buurt. Ook daar lijkt, zo kan men aan zijn betoog toevoe-
gen, in de eenentwintigste eeuw een einde aan gekomen: een veel gelezen Europese 
krant bestaat weliswaar nog niet, maar televisieprogramma’s uit alle landen zijn 
via de kabel of de schotel te zien, en berichtgeving via het internet is zelfs globaal. 
Potentiële partners uit het buitenland zijn slechts een muisklik verwijderd, en het 
aantal van dergelijke contacten lijkt vooral beperkt te worden door RSI. Maar dat 
alles is toch een relatief nieuw verschijnsel.

De bijdragen van Van Tilburg, Van de Putte, Damsma en Kok, en De Nijs gaan in 
op partnerkeuze van bepaalde sociale groepen, respectievelijk de middengroepen, 
de stedelijke arbeidersklasse, de boeren en de hoge burgerij. Achttiende- en negen-
tiende-eeuwse adviesboeken voor jongvolwassenen vormen het materiaal waarop 
Van Tilburg zich baseert. Hoezeer de noodzaak tot het huwen binnen de eigen 
stand en kerk geïnternaliseerd was, blijkt al uit het feit dat dit punt in de advies-
literatuur nauwelijks ter sprake kwam. Waar gingen die adviezen dan wel over? 
De vrijzinnig-protestantse huwelijksgidsen gaven in de geest van de Verlichting 
concrete regels voor de omgang met de andere sekse waarin ook seksualiteit ter 
sprake kwam en waarbij de opvoeding tot zelfstandigheid het hoofddoel was. Wat 
dat betreft waren de katholieke en orthodox-protestantse gidsen ‘vager’, lijken ze 
meer gericht op het uitdragen van het geloof en op het bevestigen van het ouder-
lijk gezag.

Van de Putte laat zien hoe het trouwgedrag van Vlaamse arbeiders in de negen-
tiende eeuw veranderde. Sociale scheidslijnen werden sneller overbrugd en men 
trouwde vaker met een partner van dezelfde leeftijd. Ogenschijnlijk gaat het hier 
om een voorloper van de ‘moderne’ partnerkeuze waarin gelijkheid en vrijheid cen-
traal staan. De veranderingen waren echter maar van korte duur; in de tweede helft 
van de negentiende eeuw werd de sociale endogamie al weer sterker. Van de Putte 
interpreteert het trouwgedrag in het kader van de sociale omwentelingen die de 
vroege industrialisatie van Vlaanderen teweegbracht. Arbeidersgezinnen konden 
niet langer bestaan van het loon dat de vader binnenbracht. Vrouwenarbeid was 
een cruciale factor geworden in de gezinseconomie en dat verzwakte navenant de 
mannelijke machtspositie. Vaders hadden minder te zeggen over de partnerkeuze 
van hun kinderen. Als gevolg daarvan koos men eerder een partner van gelijke 
leeftijd. De kwetsbare positie van de stedelijke arbeidersklasse uitte zich ook in 
verzet tegen buitenstaanders. Nieuwkomers van het platteland kregen steeds min-
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der kans op de huwelijksmarkt. Van de Putte’s bijdrage is ook in methodologisch 
opzicht belangwekkend: het laat zien hoe de verschillende vormen van endogamie 
(qua leeftijd, sociale groep en geografische herkomst) samenhangen en uit elkaar 
getrokken moeten worden om ‘zuivere’ effecten te kunnen aantonen.

Damsma en Kok richten zich op de boerenstand. Partnerkeuze bij de boeren 
stond (en staat gedeeltelijk nog steeds) in het teken van ‘sociale reproductie’: het 
voortzetten en doorgeven van het bestaan op de boerderij aan volgende generaties. 
Om een boerderij te kunnen bestieren was in de regel zowel een boer als een boe-
rin nodig, waarbij de vrouw zich toelegde op de huishouding, de verzorging van het 
vee en de boter- en kaasbereiding, terwijl de man meer het werk op het veld deed. 
Een boer had dus een boerin nodig (en omgekeerd) en het boerenwerk vereiste een 
vaardigheid en een instelling die moeilijk op latere leeftijd aan te leren is.3 Even 
belangrijk zijn de middelen die beide partners inbrengen en die het bedrijfskapitaal 
vormen. Damsma en Kok tonen dit aan voor boerenkinderen in het Noord-Hol-
landse dorp Akersloot in de negentiende eeuw, met behulp van het bevolkingsre-
gister en aktes van bezitsoverdracht die bij de notaris zijn opgemaakt. Het blijkt dat 
kinderen uit welvarende boerenfamilies al vroeg konden huwen, ook al was er geen 
boerderij als erfdeel beschikbaar. De ouders kochten of huurden dan een boerderij 
voor hun kinderen, of leenden hen het geld daarvoor. Zowel voor bruid als voor 
bruidegom gold dat wanneer de vader nog leefde en zich actief kon inzetten voor 
een goede match, de kans op een huwelijk binnen de eigen stand het grootst was. 
Voor kinderen van arme boeren gold dit niet. Ze bleven vaker ongehuwd, en als 
ze huwden was dat veel later omdat ze moesten sparen of op de boerderij van pa 
moesten wachten. Ten slotte komt ook naar voren dat boeren buiten de grens van 
hun eigen woonplaats moesten kijken om een passende partner te vinden.

Bezit blijkt ook van groot belang onder de gegoede burgerij in Rotterdam in 
dezelfde periode. De Nijs onderzoekt partnerkeuze mede op grond van brieven en 
dagboekaantekeningen. Hij geeft de voorkeur aan deze bronnen, die uitgebreid op 
motieven voor een huwelijk ingaan, boven literaire bronnen en adviesliteratuur 
waarin, zo stelt hij, vaker sprake is van een ideaalvoorstelling of een sociaal-wen-
selijke presentatie. Zowel jonge mannen als jonge vrouwen schreven soms in zeer 
dromerige en verheven termen over hun partner. Tegelijkertijd zochten zij, en in 
nog sterkere mate hun familie, naar iemand uit hetzelfde milieu, met een behoor-
lijk bezit, een goede reputatie, het juiste geloof, gezond en liefst knap, niet te jong 
en niet te oud. Dat alles tegelijkertijd nastreven kon leiden tot een lange zoektocht. 
Eerste ontmoetingen geschiedden vaak op al dan niet besloten danspartijen, con-
certen, toneel- en operavoorstellingen of tijdens ijsvermaak. Later volgden visites, 
diners of avondjes bij gemeenschappelijke familie, en nog later uitstapjes per dili-
gence of zeilboot. Even alleen zijn voor een blik in de ogen of een steelse kus was 
knap lastig. De families uit de gegoede burgerij waren meestal in staat, zo schrijft 
De Nijs, om het proces van partnerkeuze te beheersen en een compromis te sluiten 
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tussen ‘romantiek’ en bezit en status: binnen een nauw omschreven cirkel mochten 
hun kinderen hun hart volgen. Daarbuiten lag verboden terrein, maar daarbinnen 
was het niet kies om een huwelijk te arrangeren. Die keus was – binnen grenzen 
– toch persoonlijk.

Genegenheid, gelegenheid of dwang?

Het formeel gearrangeerde huwelijk, waarbij soms zelfs beroepsmatige koppelaars 
ingezet werden, was in het verleden beperkt tot godsdienstige minderheden als 
orthodoxe joden en tot de financiële elite.4 Momenteel is slechts bij bepaalde groe-
pen migranten het gearrangeerde huwelijk van belang, zoals blijkt uit de bijdrage 
van Esveldt en Van Poppel. In deze bundel belichten de auteurs elk voor zich een 
aspect van het proces van het kiezen van een huwelijkspartner. In het onderstaande 
worden de factoren die zij van belang achten in een algemener kader samenge-
bracht, ontleend aan de literatuur. Dat kan in beginsel op een aantal verschillende 
wijzen. Een veel gebruikte is die van Kalmijn die een onderscheid maakt tussen 
voorkeuren van de personen zelf, de mate waarin ze in de gelegenheid zijn men-
sen van hun voorkeur te ontmoeten, en de opvattingen van derden.5 Die indeling is 
in het onderstaande in grote lijnen gevolgd. Ofschoon de verschillende bijdragen 
meestal zowel eigen voorkeuren, als ontmoetingskansen als ook dwang van ouders 
en anderen belichten, ligt het accent telkens anders. Heel in het algemeen – op het 
gevaar van overdreven versimpeling af – kan men zeggen dat bij Stokvis de nadruk 
ligt op voorkeur en op dwang, evenals bij De Nijs en Esveldt en Van Poppel. Van 
Leeuwen, Maas en Mandemakers, Van Tilburg, Van de Putte, Schrover en Damsma 
en Kok bespreken vooral de dwang (dat wil zeggen factoren in de sociale omgeving 
die de patnerkeuze sturen), terwijl De Hoog, Van Poppel en Ekamper, Kok en Man-
demakers en Rutten zich concentreren op ontmoetingskansen.

Over persoonlijke voorkeuren in de zin van de gevoelens of genegenheden valt 
vermoedelijk niet veel te zeggen. Wel kunnen wij hier de veel genoemde ‘opkomst 
van de Romantische liefde’ onder scharen, in essentie de neiging om die allerindi-
vidueelste gevoelens te volgen, koste wat kost. Liefde en seks, zo leren glossies en 
soaps ons thans, horen onlosmakelijk bij het kiezen van een partner.6 Als het op 
deze twee punten niet klikt, kun je beter een ander zoeken, zo luidt bijvoorbeeld 
de boodschap in tekstregel van de sms’jes bij de videoclips van TMF. De tekstregels 
spreken niet meer van familiebezit of de sociale laag dan wel de goedkeuring van 
de ouders. Men zou deze ontwikkeling kunnen zien als de culminatie van een door 
de Canadese historicus Shorter geschetste verandering in het denken over partners 
in het westen sinds – volgens hem – het einde van de achttiende eeuw. Shorter 
spreekt zowel van een ‘seksuele revolutie’ als van de opkomst van een persoonlijk, 
romantisch ideaal van liefde:



 Genegenheid, gelegenheid en dwang 11

‘De allerbelangrijkste verandering in de vrijage gedurende de negentiende en 
twintigste eeuw was wel de opwelling van het gevoel. (…) In de eerste plaats 
begonnen de mensen affectie en persoonlijk contact boven aan de lijst van 
criteria bij het zoeken naar huwelijkspartners te plaatsen. Deze nieuwe maat-
staven werden uitgedrukt in romantische liefde.’7

Andere voorkeuren zijn die voor iemand met veel hulpbronnen – geld alleen maakt 
niet gelukkig, maar het helpt wel – of voor iemand die op jezelf lijkt; het is pret-
tig als je je partner aanvoelt en omgekeerd. In sommige citaten in de bijdrage in 
deze bundel van De Nijs over de hogere burgerij in Rotterdam in de negentiende 
eeuw, of in de bijdragen van Stokvis, klinken zeker zeer romantische geluiden, ter-
wijl tegelijkertijd de wens wordt uitgesproken een gefortuneerde partner te vin-
den. Esveldt en Van Poppel hebben in hun onderzoek hun onderzoekspersonen 
– Turkse en Marokkaanse Nederlanders – gevraagd naar sommige van hun voor-
keuren en onderzocht in hoeverre die bepalend zijn bij hun partnerkeuze.

Om iemand te kunnen trouwen, moet je eerst in de gelegenheid zijn met hem of 
haar in contact te komen. Uitzonderingen als de correspondentievriendin die met 
de handschoen trouwt met de ter dood veroordeelde in zijn cel daargelaten, kun je 
niet trouwen zonder iemand te ontmoeten. Mogelijke partners komt men tegen op 
school, in de sportclub, op de gezelligheidsvereniging, in de kerk, in de disco of op 
tal van andere plaatsen. Daar zitten mensen bij die heel anders zijn, maar toch ook 
wel vaak lieden die op een of andere belangrijke manier iets overeenkomstigs heb-
ben: in de kerk komt men doorgaans alleen mensen met dezelfde godsdienst tegen, 
scholen zijn buurtgebonden en op een school in een rijke buurt komen de ouders 
doorgaans niet uit de onderste inkomensgroepen, sportclubs en discotheken zijn 
veelal ook onderscheiden naar sociale laag. Deze observaties leiden tot een aantal 
algemene conclusies. Om te beginnen wordt zo inzichtelijk dat de kans om iemand 
te ontmoeten mede bepalend is voor de kans om iemand te huwen: Kok en Man-
demakers wijzen in hun bijdrage bijvoorbeeld op het effect van spoorlijnen, en het 
effect van een geografisch isolement door het omsloten zijn door water op de part-
nerkeuze in Zeeland. Vervolgens is duidelijk dat de kans om iemand te ontmoeten 
uit dezelfde groep doorgaans groter is dan de kans om iemand uit een heel andere 
groep te ontmoeten. Dat argument wordt vaak aangevoerd om te verklaren dat 
mensen die elkaar huwen zo op elkaar lijken.8

Ten slotte mag duidelijk zijn dat zowel het aantal mensen dat men als potenti-
ele partners tegenkomt, als de manier waarop men ze tegenkomt in de loop van de 
geschiedenis zijn veranderd. Dit blijkt ook uit de groei van de geografische huwe-
lijkshorizon die Ekamper en Van Poppel laten zien voor de stad Gouda in de afge-
lopen twee eeuwen en die Kok en Mandemakers ook zien voor Zeeland en Utrecht. 
Overigens krimpt de geografische huwelijksmarkt soms ook, zoals bij de schei-
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ding tussen België en Limburg, in deze bundel besproken door Rutten. De opmars 
van transport en communicatiemiddelen heeft de huwelijksmarkt sterk veranderd. 
Eerst via brieven en contactadvertenties en thans via het internet kon de doorsnee 
Nederlander of Vlaming in contact komen met een veel groter deel van de bevol-
king, zelfs van de wereldbevolking, dan vroeger.9 Het gaat dan weliswaar in eerste 
instantie om wat men vroeger een ‘correspondentievriend(in)’ noemde, maar van 
het een kan het ander komen, en uitwisselingen van allerintiemste gevoelens kun-
nen de basis van ‘echte’ vriendschappen vormen.

De afgelopen twee eeuwen zijn Nederlanders en Vlamingen steeds meer tijd op 
school gaan doorbrengen. Basisscholing en, wat in dit verband vooral van belang is, 
middelbare scholing zijn verplicht en vervolgonderwijs wordt steeds meer gevolgd. 
De scholingsgraad van de bevolking is op meerdere wijzen sterk gegroeid: niet 
alleen in aantal jaren school of in percentage mensen dat meer dan basisschool 
heeft gevolgd, maar ook wat betreft de sociale lagen waarvoor scholing gebrui-
kelijk is. De gevolgen van de toegenomen scholing voor het ontmoeten van een 
huwelijkspartner zijn nog groter dan op het eerste gezicht blijkt omdat een aantal 
activiteiten na afloop van school in zekere mate aan de school gebonden zijn.0 De 
term ‘naschoolse activiteiten’ zegt het al; activiteiten als voetbal, turnen, schaken, 
hockeyen, et cetera zijn in grote mate schoolgebonden in de zin dat kinderen vaker 
een sport en een bepaalde sportclub kiezen die andere kinderen in hun klas ook 
kiezen (of misschien moeten we zeggen dat de ouders van de kinderen kiezen). In 
de afgelopen twee eeuwen is er een geïnstitutionaliseerde jeugdcultuur ontstaan 
waarvan sportclubs een belangrijk onderdeel vormen.

De gevolgen voor de keuze van een huwelijkspartner kunnen van tweeërlei aard 
zijn. Aan de ene kant is er, zoals betoogd, een duidelijke neiging tot het ontmoeten 
van ‘soortgenoten’ zowel op school als bij naschoolse activiteiten. Aan de andere 
kant heeft de groei van de scholingsgraad ook kinderen langdurig met elkaar in 
contact gebracht die elkaar voordien in de geschiedenis van ons land niet zo vaak 
ontmoet zouden hebben. Voorzover het lesprogramma propageert dat alle mensen 
gelijk zijn, ongeacht ras, geloof of afkomst, kan men bovendien nog zeggen dat kin-
deren zo niet aangemoedigd dan toch wel gewend worden aan het idee dat vrien-
den en partners niet per sé uit de eigen groep hoeven te komen.2 Lager onderwijs 
in de negentiende eeuw ging juist niet van dat idee uit, maar instrueerde daarente-
gen de schoolkinderen in de gedachte dat elk in zijn eigen stand thuishoorde.3

De mate waarin mensen hun toekomstige partners via de kerk vinden is in 
Nederland en Vlaanderen sterk veranderd in de loop van de tijd, evenals de soort 
mensen met wie men in de kerk in contact komt. Vandenbroeke meldt dat in het 
verleden veel relaties in Vlaanderen op kerkelijke feesten tot stand kwamen.4 In de 
negentiende eeuw was het gros van de Nederlandse bevolking kerkelijk in de zin 
dat men was gedoopt en in de kerk kwam op hoogtijdagen. Velen gingen zelfs elke 
zondag ter kerke. Dat is nu anders. Nog niet de helft (46 procent) van de bevolking 
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is aangesloten bij een kerk, terwijl een kleine minderheid (3 procent) wekelijks in 
de kerk te vinden is.5 De afname verloopt het snelst onder de jongeren. De kans 
om een partner te spotten tijdens een saaie preek is voor de doorsnee Nederlandse 
jongere derhalve sterk gedaald. Overigens is de religieuze endogamie in orthodoxe 
en evangelische kringen onveranderd sterk, zeker ook dankzij evenementen als de 
‘Jongerendagen’ die in deze kringen populair zijn. Over de (verschoven) verhou-
dingen tussen de sociale lagen binnen kerkelijk Nederland weten we weinig. De 
recente daling in kerkelijkheid lijkt het grootst onder de laag-opgeleiden.6 Dit sug-
gereert dat de sociale spreiding van kerkelijken zal afnemen.7

Werk is een andere plek waar het gemakkelijk is om een ander te ontmoeten 
en goed genoeg te leren kennen voor een relatie. Tot het begin van de twintigste 
eeuw woonden veel ongehuwde jongeren in bij hun werkgever. Soms hield die op 
‘vaderlijke’ wijze streng toezicht op zijn knechts en dienstbodes, maar vaak ook 
niet. Liefdesrelaties liepen nogal eens uit op een ongewenst zwangerschap en een 
‘gedwongen huwelijk’ of zelfs ongehuwd moederschap.8 In de twintigste eeuw 
verdween dit patroon en bleven jongeren langer thuis wonen, ook als ze werkten. 
Het soort werk is uiteraard van invloed op ontmoetingskansen: in grote onderne-
mingen ontmoet men meer mensen die men niet kent dan in een kleine winkel 
of boerenhoeve. In zulke ondernemingen zijn diploma’s en vakbekwaamheid veel 
belangrijker dan sociale herkomst.9

Oorlog is een goede promotor van exogame huwelijken. Soldaten (zoals de drie 
schuintamboers) zwerven over het land, of over andermans land, en ontmoeten 
‘vreemde’ huwelijkspartners. Belangrijker wellicht is dat oorlogen ook gaten slaan 
in de huwelijksmarkt. Grote groepen van jonge mannen worden gedood of raken 
verminkt. De achtergebleven jonge vrouwen moeten dan op zoek naar mannen die 
ouder zijn, uit een andere streek komen, van een ander geloof zijn, of in een andere 
sociale laag geboren. Dit is eigenlijk een bijzonder voorbeeld van hetgeen in alge-
mene termen als een marriage squeeze wordt omschreven: een sterke verstoring 
van de balans tussen huwbare mannen en vrouwen. Voor Nederland is bijvoor-
beeld geopperd dat er in de Gouden Eeuw zoveel jonge vrouwen alleen in Amster-
dam verbleven dat die onmogelijk allemaal met een jongeman van hun eerste keus 
konden trouwen, maar dat sommigen bijvoorbeeld genoegen moesten nemen met 
een oudere man of ongehuwd bleven.20

De mate waarin Nederlanders in staat zijn een relatie met iemand uit het ‘buiten-
land’ op te bouwen is de afgelopen decennia gegroeid, en zou, recente overheids-
maatregelen om dit in te dammen ten spijt, nog wel eens verder kunnen groeien. 
Om te beginnen reizen Nederlanders steeds meer en steeds verder en komen ze op 
die reizen ook in contact met vrouwen en mannen die potentiële huwelijkspartners 
zijn. Verder zijn er groepen Nederlanders – met name mensen uit Marokko en Tur-
kije – die in het land van hun voorouders regelmatig op vakantie gaan en daar part-
ners ontmoeten of die zelfs speciaal voor dat doel hun bruiden – het gaat meestal 
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om vrouwen – laten overkomen. Dat blijkt onder meer uit de bijdrage van Esveldt 
en Van Poppel in deze bundel. Zij constateren zelfs een moderniseringsparadox: de 
steeds snellere en goedkopere transport- en communicatiemogelijkheden maken 
het juist mogelijk vaker naar het moederland te gaan en daarmee contact te onder-
houden en dus om partners in het moederland te zoeken. Zo maakt ‘modernise-
ring’ het vasthouden aan oude huwelijkstradities mogelijk.

Daarnaast is de definitie van ‘buitenland’ aan het veranderen: de Europese Unie 
wordt meer en meer één huwelijksterrein. Tenslotte hoeven mensen dankzij inter-
net ook niet langer te reizen om partners te ontmoeten. Intiem contact, althans in 
geestelijke zin maar wel met foto’s, is slechts een paar klikken met de muis verwij-
derd van thuis. Dat kon vroeger natuurlijk ook al, met brieven, en later zelfs met 
‘postordercatalogi’ met bruiden – het zijn vermoedelijk nog met name vrouwen 
die ‘besteld’ worden – maar thans is de keus ruimer, het contact gemakkelijker en 
persoonlijker. De groei van de huwelijksmarkt is er niet alleen één van een ruimer 
gebied maar ook van een bredere sociale strekking. Via internet kan men in con-
tact komen met mensen uit andere sociale lagen en zijn er dus relaties mogelijk die 
vroeger niet makkelijk tot stand kwamen, met inbegrip van die waarbij er op een 
bepaald gebied een relatief grote afstand tussen de partners bestaat (of het nu leef-
tijd, sociale laag, godsdienst of uiterlijke kenmerken betreft). Toch valt op dat ook 
op dit terrein specialisatie plaatsvindt waarmee een zeker ‘beschermde’ voorselec-
tie geboden kan worden. Godsdienstige en etnische groeperingen, beroepsgroepen 
(agrariërs), hoger opgeleiden en dergelijke hebben inmiddels eigen datingsites. En 

Datingsites vormen een aantrekkelijke ingang op de relatiemarkt 
Foto Marco H.D. van Leeuwen
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ook op algemene datingsites maken de gebruikers ‘profielen’ aan met kenmerken 
waarop men kan selecteren, zoals leeftijd, sekse en woonplaats, maar ook is er vaak 
informatie over bijvoorbeeld hobbies, smaak (soort films of muziek dat men waar-
deert) of zelfs seksuele voorkeuren. De Hoog betoogt zelfs in deze bundel dat thans 
ouderen in Nederland relatief geïsoleerd zijn, omdat zij over minder ontmoetings-
kansen beschikken dan jongeren.

Het is niet makkelijk om een partner te behouden die door een ieder die je kent 
wordt geringschat. Leeftijds- en soortgenoten (peers), ouders en anderen in gemeen-
schappen waarvan men deel uitmaakt, hebben zo hun mening over de wenselijk-
heid van bepaalde relaties en steken die mening niet altijd onder stoelen of banken. 
In formele zin is dat bijvoorbeeld zo omdat kinderen beneden een bepaalde leeftijd 
slechts met toestemming van hun ouders konden huwen. Maar dat is niet de meest 
sterke vorm van sociale dwang. Ouders en vrienden kunnen vriendschappen ook 
beïnvloeden, en soms zelfs maken of breken, door een vriend(in) de toegang tot 
het huis te ontzeggen of de omgang met hem of haar te verbieden.2 De vader van 
de schone deerne weigert bijvoorbeeld haar uit te huwen aan de schuintamboer 
zolang het lijkt dat deze arm is. Hij geeft pas toestemming als blijkt dat het om een 
edelman gaat, maar dan is het te laat: de romantische schuintamboer hoeft niet 
meer. Tegen de zin van je ouders huwen is overigens al geen pretje, en als het gaat 
om ouders met bezittingen die je hoopt te verkrijgen, of zelfs nodig hebt voor het 
uitoefenen van een beroep, is dat des te sterker zo. Kinderen uit sociale groepen 
met overerfbaar bezit staan dan ook aan sterkere sociale druk bloot dan andere 
kinderen. Bij boeren kwam het er op aan dat de ingebrachte kapitalen dezelfde 
omvang hadden. Zo herinnerde zich een vrouw uit een arme boerenfamilie:

‘M’n broer had bijvoorbeeld ook een boerendochter, die was rijker dan wij 
waren, wij waren niet zo rijk, en het moest af. Het moest gewoon af. Daar 
was geen pardon voor. Dat moest uit (…) Je had ’t maar te nemen. En er werd 
gekeken naar geld. En érgens móest dat ook wel, want ergens had die boer dat 
geld van dat meisje ook weer nodig.’22

Het hoofdstuk van Damsma en Kok over boeren in Noord-Holland bespreekt ook 
de invloed van ouders in het milieu van rijke boeren. Het is evenwel opmerkelijk 
dat Van Leeuwen, Maas en Mandemakers, in hun bijdrage in deze bundel, weinig 
van de invloed van ouders en andere familie kunnen terugvinden.

Overigens kunnen niet alleen ouders dwarsliggen. Menig romance is al in de 
knop gebroken als het vriendenclubje op het schoolplein vraagt wat je toch in die 
‘eikel’ of die ‘trut’ ziet. Via tekstregels van sms’jes bij videoclips stellen Nederlandse 
jongeren elkaar – en het hele televisiepubliek – nauwkeurig op de hoogte van de 
slaagkans van een relatie, en van de redenen waarom die zo hoog of juist zo laag 
is.
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Zowel op het platteland als in de steden in het Europese verleden bestonden er 
ook georganiseerde gelegenheden voor jongeren om nader met elkaar kennis te 
maken, om al dan niet de eerste schreden op een pad leidend tot een huwelijk te 
zetten. In de steden bestonden er bijvoorbeeld voor de elites gezelligheidsvereni-
gingen waar de Beau Monde elegante soirées organiseerde, mede met het doel om 
jonge mannen en vrouwen van gegoede huize bij elkaar te brengen.23 Op het plat-
teland waren van groot belang de gemeenschappelijke spinavonden van de meisjes, 
waarbij de jongens op bezoek kwamen. Mitterauer schrijft hierover:

‘The spinning-room gave the lads an opportunity to observe the girls’ abilities 
at what would be one of their most important tasks in the household. In a tra-
ditional rural society, such criteria were extremely important for the choice 
of a partner’.24

In Nederland hielden de spinavonden (ook wel ‘spinmalen’ of ‘spinnejachten’ 
genoemd) stand tot het tweede kwart van de twintigste eeuw. De Jager schrijft 
hierover:

‘Ze waren zo populair dat ze ook toen het vlas al lang en breed opgespon-
nen naar fabrieken ging nog werden belegd. De meisjes namen dan een brei-
werkje mee, maar dat was meer om de schijn op te houden, want de avonden 
werden voortaan uitsluitend aan zang, dans en vrijerij besteed’.25

Uiteindelijk kozen de jongeren zélf voor meer privacy en verdwenen de groepsge-
wijze kennismakingsrituelen.

Dit alles kan men zien als een illustratie van het belang van verschillen tussen 
sociale groepen in de kans om elkaar te ontmoeten voor de verklaring van variatie 
in de mate waarin men binnen of juist buiten de eigen sociale groep trouwt. Ziet 
men het zo, dan horen de spinavonden en dergelijke eigenlijk thuis bij de eerder 
besproken ontmoetingskansen, maar dergelijke gemeenschappelijke gebeurtenis-
sen institutionaliseren niet alleen bepaalde ontmoetingen maar organiseren ook 
de afbraak van sociaal ongewenste ontmoetingen. Zo konden jongens een vrijer 
uit een ander dorp een lesje leren door hem en zijn vriendin op een hooiwagen te 
zetten en door het dorp te rijden. In de bijdrage van Kok en Mandemakers wordt 
gememoreerd hoe jongens soms een nacht lang aan een boom werden gebonden. 
Dat leerde ‘buitenstaanders’ wel eens af buiten de pot van het eigen dorp te snoe-
pen. ‘Eigen dorpsgenoten eerst’, zou men dat kunnen noemen. Het belachelijk 
maken van ongewenste relaties via ‘scharminkelen’ of ‘ketelmuziek’ hoorde daar 
ook toe.26

Overigens sturen ouders kinderen niet alleen in persoon, maar ook in geschrift, 
zoals bijvoorbeeld tot uiting komt in de bijdrage van Van Tilburg in dit boek over 
de protestantse adviesliteratuur. Daar ging het toch om vaderlijke adviezen van 
ouderen aan jongeren.
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Een andere omstandigheid die de mate van endogamie kon bevorderen was het 
sterfteregime. Als ouders, zoals Shorter stelt, vroeger grote druk op kinderen uit 
konden oefenen bij het vinden van een huwelijkspartner, dan gold dat toch vooral 
als ze nog in leven waren op het moment van de keuze van een partner. Bij wezen 
en halfwezen was de ouderlijke druk om in een bepaalde klasse te trouwen gerin-
ger, mogen we aannemen, terwijl tegelijkertijd de noodzaak om met wie dan ook 
te trouwen groter zal zijn geweest.27 Een invloedrijke school van historici en vooral 
sociologen is van mening dat de macht van de gemeenschap in het verleden zeer 
sterk is geweest maar na circa het midden van de achttiende eeuw sterk is afgeno-
men. Shorter schreef hierover:

‘[Er] was een voorkeur voor zeden en gewoonten boven spontaneïteit en cre-
ativiteit. Deze kleine gemeenschappen, of het nu het gilde, de stamfamilie 
of het dorp als geheel was, voelden heel juist aan dat te veel vernieuwingen 
hun einde betekenden, en daarom stonden zij erop dat de oude manieren van 
huwelijksaanzoek (…) bleven zoals ze waren (…) Als het hart eenmaal aan het 
woord werd gelaten, zou het instructies geven die volkomen onverenigbaar 
waren met de rationele principes van familiebelang en eigenbelang waarop de 
kleine gemeenschap gebaseerd was. Het hart zou kunnen zeggen: trouw met 
de vrouw van wie je houdt, ook al zijn je ouders er tegen’.28

Shorter’s seksuele revolutie these is een vorm van de moderniseringstheorie, die op 
tal van gebieden op zou gaan, waaronder partnerkeuze bij huwelijk. Ook de Ame-
rikaanse socioloog Goode formuleert die theorie als volgt:

‘With industrialization, the traditional family systems are breaking down 
(...). Elders no longer control the major new economic or political opportu-
nities, so that family authority slips from the hands of such family leaders. 
The young groom can obtain his bride on his own, and need not obey anyone 
outside their family unit, since only the performance on the job is relevant for 
their advancement. They need not rely on family elders for job instruction, 
since schools, the factory, or the plantation or mine will teach them the new 
skills (...). Nor do they even need to continue working on the land, still in the 
possession of the elders, since the jobs and the political opportunity are in 
the city. Thus industrialization is likely to undermine gradually the traditional 
systems of family control and exchange’.29

Nu lijkt het wellicht of jonge mannen en vrouwen slechts klei in de handen van 
anderen waren, als het gaat om het vinden van een huwelijkspartner. Dat is toch 
niet zo geweest. Ofschoon andere mensen of bepaalde omstandigheden het over 
het geheel moeilijk kunnen maken om buiten de eigen groep te huwen, maken 
ze het zelden of nooit onmogelijk. Non-conformisten werden zelden opgehangen, 
gevangen gezet of verbannen, maar ze moesten veeleer een prijs betalen in de vorm 
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van verloren vriendschappen, zure opmerkingen, kleine en grotere vernederingen 
of het verlies aan ouderlijk vermogen. Wie echt overtuigd was, kon besluiten die 
prijs te betalen (of zo men wil: wie echt koppig was, zou er later achter komen hoe 
hoog de prijs wel niet was). Of men dat wilde, hing niet alleen af van de kracht 
van de liefde, maar ook van de mogelijkheden om zich te verweren tegen druk 
van buiten af. Het netwerk van vrienden en verwanten kon erg nuttig zijn als men 
besloot tegen de ouders in te gaan.30 Een mogelijkheid tot verweer vormde vooral 
de mogelijkheid om op eigen benen te staan, zelf de kost te verdienen en zelfstan-
dig te wonen. Het wordt wel gezegd dat de groeiende vraag naar fabriekskrachten 
het voor jonge mannen en vrouwen mogelijk maakte om al vroeg in hun leven rela-
tief veel (in verhouding tot wat men later zou krijgen) te verdienen.3 Ook Van der 
Putte behandelt in zijn bijdrage over Vlaamse arbeiders in de negentiende eeuw 
het effect van loonarbeid, en wel voor vrouwen, op de huwelijkskeuze.

Migratie is in zekere zin de meest drastische stap om aan de invloed van vrien-
den en verwanten te ontkomen, al kunnen die natuurlijk ook migreren of via-via 
in het buitenland hun invloed uitoefenen. Voor sommige migranten is de migratie 
een breuk met het moederland: zij zijn uprooted, en hechten nauwelijks aan con-
tacten of normen uit het moederland. Dat is soms het geval als men niet meer van 
plan is terug te gaan, of niet meer terug kan. Anderen willen wel terug, en nemen 
sociale gewoonten over uit hun geboortestreek, nemen streekgenoten mee en vor-
men als het ware transplanted villages. Schrover gebruikt deze twee begrippen in 
haar artikel over Duitsers in Nederland in de negentiende eeuw. Zij constateert 
overigens een paradox:

‘Een hechte en relatief grote gemeenschap als die van de Westerwalders kan 
het verband tussen gemengd huwen en integratie doen omdraaien. De enke-
ling die via een huwelijk met de Westwalder gemeenschap verbonden raakte, 
werd er onderdeel van.’

Anders gezegd: hier werden Nederlanders in de Duitse gemeenschap in Nederland 
geïntegreerd.

Mogelijkheden voor verder onderzoek

Zoals gezegd beslaan de bijdragen in deze bundel niet alle aspecten van de part-
nerkeuze. De nadruk ligt sterk op de partnerkeuze bij eerste huwelijken. De maat-
schappelijke normen rond de hertrouw en de (ongelijke) kansen van weduwen en 
weduwnaars op de huwelijksmarkt zijn door Matthijs voor Vlaanderen en door 
Van Poppel voor Nederland beschreven.32 We weten echter nog weinig over de 
huwelijken zelf. Hoe hebben weduwen en weduwnaars hun financiële zaken gere-
geld, zodat spanningen tussen kinderen uit verschillende huwelijken voorkomen 
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konden worden? Was een tweede huwelijk eigenlijk wel in het belang van wedu-
wen, die met bedeling en steun van familie misschien wel beter af waren dan wan-
neer ze gehuwd waren?33 Ook hebben we weinig aandacht kunnen besteden aan 
de endogamie naar leeftijd. Recent onderzoek laat zien dat het leeftijdsverschil in 
Nederland vanaf circa 860-870 begon toe te nemen en dit lijkt ook in Vlaan-
deren het geval te zijn geweest, al namen daar de leeftijdsverschillen eerst nog 
toe.34 Een grotere overeenkomst in leeftijd kan ook de machtsverhoudingen van 
de partners ten opzichte van elkaar meer in balans hebben gebracht. Voor een deel 
lijkt deze trend samen te hangen met de uitbreiding van de vrouwenarbeid, maar 
belangrijker waren waarschijnlijk de toegenomen mogelijkheden tot contact, de 
teruglopende invloed van de ouders op de partnerkeuze en een grotere culturele 
nadruk op gelijkheid in het huwelijk.35 De statistische analyse van huwelijksleef-
tijden laat ook zien hoezeer jongeren in verschillende sociale groepen en lokale 
gemeenschappen zich in hun ‘vrije keuze’ gelegen lieten liggen aan de bestaande 
groepsnormen. Zo trouwden Katwijkse en Scheveningse vissers in grote mate bin-
nen de ‘voorgeschreven’ leeftijdsgrenzen.36

In het godsdienstig gedifferentieerde Nederland was het aanhangen van het 
juiste geloof een criterium van het grootste belang. De verzuiling van de Neder-
landse samenleving die in de laatste decennia van de negentiende eeuw steeds 
zichtbaarder werd, trok ook zijn sporen in de partnerkeuze. Het aanhangen van 
hetzelfde geloof lijkt gaandeweg belangrijker te zijn geworden dan het trouwen 
binnen de juiste sociale groep. Althans, een onderzoek in Woerden (830-930) 
laat zien dat godsdienstige endogamie steeds sterker werd, ten koste van sociale 
endogamie.37 En zelfs al behoorde men bij dezelfde kerk, het verschil tussen ‘kerks’ 
en ‘niet-kerks’ was evenzeer van belang. Een aantal vrouwen uit het Zuid-Hol-
landse Bleskensgraaf is geïnterviewd naar hun ervaringen met partnerkeuze in de 
jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Een hervormde vrouw uit een kerks 
milieu had verkering gekregen met een niet-kerkse (wel hervormde) jongen, met 
wie ze later zou trouwen. Zij vertelt:

‘M’n vader was d’r niet erg voor. M’n man kwam uit een liberaal gezin en m’n 
vader was christelijk. Daar heb ik ’m altijd in geprezen, ondanks dat er geld 
zat dat hij toch z’n principes had. M’n vader was erg tegen, ik hèb wat slaag 
gehad’.38

Overigens is het kerkelijk gemengde huwelijk maar gedurende een korte tijd écht 
zeldzaam geweest; de hoogtijdagen van het ongemengde huwelijk vielen samen 
met die van de verzuiling en duurden van circa 935 tot 955. Waarschijnlijk was 
het succes van dit streven naar trouwen binnen de eigen geloofsgemeenschap te 
danken aan de uitbouw van het confessionele onderwijs in het derde decennium 
van de twintigste eeuw.39
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Nog heel weinig is bekend over ‘economische’ endogamie. Welke verwachtingen 
koesteren de partners ten aanzien van elkaars bezit, salaris en toekomstige erfde-
len? De artikelen van Damsma en Kok en De Nijs gaan weliswaar in op het aspect 
van bezit, maar een goed beeld over alle sociale groepen over een lange termijn 
ontbreekt nog. Voor Duitsland kon Borscheid aantonen dat economische endoga-
mie in de negentiende eeuw onveranderd sterk bleef, de opkomst van ‘romantische 
liefde’ ten spijt: ‘Everywhere, love was in general nothing more than the thin white-
wash covering the real material interests’.40 Nader onderzoek van sociaal hetero-
gaam huwenden laat zien dat er met de betrokken individuen vaak iets ongewoons 
aan de hand is (belast met schulden, te oud, onwettig geboren, etcetera).4

Ten slotte verdient de opleidings-endogamie veel meer aandacht. Diploma’s 
kunnen gezien worden als een vorm van ‘kapitaal’ waarmee individuen de huwe-
lijksmarkt betreden. In toenemende mate is men voor het verkrijgen van die diplo-
ma’s minder afhankelijk van het inkomen en de invloed van de ouders. Men kiest 
nog steeds voor sociaal (en cultureel) gelijken, alleen kan dat minder dan voorheen 
via de sociale positie van de ouders worden vastgesteld.42

Inhoud en betekenis van het huwelijk zijn overigens aan verandering onderhevig. 
Was het huwelijk ooit bijna universeel, sinds de jaren zeventig is een steeds groter 
deel van de bevolking ongehuwd gaan samenleven. In de eerste helft van de twin-
tigste eeuw ging het om zo’n twee à drie procent van de stellen, bij de generatie 
geboren tussen 96-970 is dat al bijna zeventig procent!43 Waar in de negentiende 

Het eerste homohuwelijk Foto Jorgen Caris, Hollandse Hoogte
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eeuw het nog te verdedigen is om de huwelijkspartner te beschouwen als de min 
of meer definitieve partner, is dat niet meer zo in het Nederland van de late twin-
tigste eeuw en vroege eenentwintigste eeuw: langdurig ongehuwd samenwonen 
alsmede scheiding en het aangaan van een nieuwe relatie hebben daar verandering 
in gebracht. Daarbij is er niet alleen feitelijk maar ook juridisch een equivalent van 
het huwelijk ontstaan in de vorm van een geregistreerd partnerschap. Deze ont-
wikkelingen hebben ertoe geleid dat het huwelijk niet meer de vanzelfsprekende 
ingang is om vaste relaties te bestuderen.

Er is evenwel sinds kort een tegengestelde ontwikkeling, die juist het bereik 
van het huwelijk heeft uitgebreid. Tot voor kort waren homohuwelijken in Neder-
land en Vlaanderen niet geldig, zoals ze dat in het grootste deel van de wereld nog 
steeds niet zijn. Met het homohuwelijk is een deel van de bevolking althans for-
meel in staat gesteld een partner naar eigen keuze te huwen, waar dat vroeger niet 
kon. Er wordt wel gesteld dat homorelaties (geen huwelijken) althans in de VS een 
grotere mate van sociale vermenging kennen dan heterorelaties: de aantrekkings-
krachten die de homobankdirecteur bij de homobankbediende brengen zouden 
groter zijn dan de krachten die hen uit elkaar drijven (zoals leeftijdsverschillen en 
onderscheid naar sociale status).44 Als dat ook voor homohuwelijken hier geldt, 
dan zou dit betekenen dat de endogamie naar sociale laag gaat afnemen. Ook hier 
ligt een fascinerend terrein voor nieuw onderzoek.

Toekomstig onderzoek zou, meer dan tot op heden gebeurt, de verschillende 
dimensies van endogamie op elkaar moeten betrekken.45 Hoe verhouden preferen-
ties rond etniciteit, geografische nabijheid, godsdienst, leeftijd, inkomen en beroep 
zich ten opzichte van elkaar? Welke verschuivingen in die preferenties zijn te ont-
dekken en hoe zijn ze te verklaren? Wat zeggen die verschuivingen over maat-
schappelijke tegenstellingen en wat zeggen ze over de sociale krachtsverhoudingen 
rond de liefde? Een voorbeeld van zo’n verschuiving is de opkomst en neergang van 
het godsdienstig ongemengde huwelijk die niet ongelijktijdig verloopt met de golf-
beweging op het gebied van huwelijken binnen dezelfde leeftijdsgroep

Op macroniveau ligt er nog steeds de vraag of, en onder invloed waarvan, samen-
levingen ‘opener’ zijn geworden. Talloze studies zijn al aan dit thema gewijd. In 
het algemeen lijkt de industrialisering minder aan openheid te hebben bijgedragen 
dan werd verwacht. Pas dankzij de uitbreiding van het middelbaar en hoger onder-
wijs vervloeiden de oude sociale scheidslijnen.46 Toch is het wachten nog op een 
overtuigend overzicht van de trends op de lange termijn, en op een vergelijking 
tussen landen in diverse stadia van ontwikkeling.47 De grootste hinderpaal voor 
een bevredigende synthese is het ontbreken van methodologische uniformiteit. 
Tot op heden hanteerde vrijwel elke onderzoeker zijn eigen beroepenindeling en 
statistische benadering van endogamie. Inmiddels wordt op dit terrein voortgang 
geboekt in de vorm van een vergelijkbare indeling van beroepen in sociale klassen 
(zie hiervoor de bijdrage van Van Leeuwen, Maas en Mandemakers in deze bun-
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del).48 We zien al de eerste aanzetten tot een internationaal vergelijkende synthese, 
en een onderzoek naar sociale endogamie in een tiental landen in de negentiende 
en vroege twintigste eeuw is reeds van start gegaan.49

Op microniveau – het niveau van individuen en hun families – ligt het ter-
rein van de partnerkeuze nog vrijwel braak. Dit geldt met name het aspect van de 
levensloop. Hoe kwam men in contact met toekomstige partners? Wat was daarin 
de rol van het sociale netwerk van de ouders en van iemands eigen werkervaring 
en migratietraject? In een voorbeeldstudie heeft Hilde Bras laten zien hoe Zeeuwse 
arbeidersmeisjes door hun werk als dienstbode in burgerlijke milieus, vaak ver ver-
wijderd van hun geboorteplaats, in contact kwamen met heel andere partners dan 
de meisjes die thuis bleven.50 Het spaargeld en de ervaring van dienstboden maak-
ten hen tot aantrekkelijke partners voor mannen uit de middenklasse. Kennis over 
de levensloop kan aan het bestaande onderzoek naar huwelijksmobiliteit (vaak 
beperkt tot de vergelijking van de sociale posities van bruidegoms en schoonvaders) 
een wezenlijk nieuwe dimensie toevoegen. We weten ook nog heel weinig over de 
gevolgen van een bepaalde partnerkeuze voor de verdere levensloop en voor de 
volgende generatie. Waren bijvoorbeeld gemengde huwelijken instabieler en lie-
pen ze eerder uit op een scheiding?5 Waren personen die uit verschillende stre-
ken van het land kwamen na hun huwelijk geografisch mobieler, misschien omdat 
hun netwerk uitgebreider was dan dat van endogaam gehuwden? Hoe gedroegen 
godsdienstig gemengd huwenden zich wat betreft hun gezinsgrootte en de opvoe-
ding van de kinderen: volgden ze de katholieke of de protestantse normen? Hoe 
trouwden kinderen van sociaal gemengde stellen: ook gemengd of toch maar weer 
binnen de eigen stand? Dankzij de opbouw van grote bestanden met levenslopen, 
zal het in de toekomst mogelijk worden op deze en dergelijke vragen antwoorden 
te geven.52

Noten

* Wij danken Ineke Maas en Wilfred Uunk voor hun commentaar op een eerdere versie 
van dit hoofdstuk.
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ner choice’; maar vergelijk de bevindingen van Van Leeuwen, Maas en Mandemakers 
over Nederland in deze bundel.

28  Shorter, De wording, 26.
29  Goode, The Family, 08-09.
30  Zie over de rol van berekening versus romantische liefde het interessante debat tussen 
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Vrijen en trouwen in burgerlijk Nederland van de Franse 
Tijd tot het Interbellum

Pieter R.D. Stokvis

Vrijen en trouwen vormen een belangrijke fase in de levensloop en leiden tot het 
huwelijk als schakel in verwantschapsnetwerken en raamwerk waarbinnen nieuwe 
generaties gevormd en van verschillende vormen van ‘kapitaal’ voorzien worden. 
Het kiezen van een partner is dan ook gebonden aan maatschappelijke spelregels 
en voorwaarden die bijvoorbeeld in huwelijksadvertenties geëxpliciteerd worden 
en in egodocumenten gememoreerd. De inzet of het einddoel is een voor beide 
partijen bevredigende koppeling. De voorwaarden zijn evenals de formele regels 
aan verandering onderhevig. Voor de burgerij was gelijkwaardigheid een cruciale 
voorwaarde. Hoe die gelijkwaardigheid ingevuld werd en hoe de regels in de prak-
tijk gehanteerd werden, zal hieronder blijken.

In huwelijksadvertenties laten mensen hun sociale gezicht zien en brengen zij 
hun wensen en verwachtingen omtrent partner en huwelijk – meestal overeenkom-
stig de gangbare conventies – onder woorden. Omstreeks 850 was deze manier 
om een partner te zoeken al een ‘gebruikelijken weg’, althans voor mannen, want 
vrouwen plaatsten pas eind negentiende eeuw zelf advertenties.2 In de enige huwe-
lijksadvertentie die in het jaar 825 (op 9 februari om precies te zijn) in de deftige 
Opregte Haarlemsche Courant geplaatst werd, lezen we het volgende:

‘Een welgemaakt man van middelbare jaren uit eene beste familie die tevens 
een schoon huis en een goed bestaan bezit, biedt zich ten trouw aan bij meis-
jes of weduwen, welke zoo veel als hij, namelijk een kapitaal van vijftig dui-
zend gulden kunnen ten huwelijk brengen of omtrent drie duizend gulden 
’s jaars te verteren hebben; voorbeeldig van gedrag zijnde belooft hij heilige 
geheimhouding, mits men de brieven franco zenden aan den boekhandelaar 
D. Noman te ’s Bosch met de letters op het adres A.B.C. komende zij dan 
ongeopend in zijne handen’

Drie dagen later stond in dezelfde krant een reactie:
‘Eene jonge weduwe zonder kinderen, gezien hebbende de advertentie in de 
Haarlemsche Courant van den 9 dezer, niet ongenegen zich andermaal door 
het huwelijk te verenigen en een inkomen bezittende niet beneden het opge-
geven bestaan, doch aan welke de kieschheid verbiedt om van hare zijde de 
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verlangde correspondentie te openen, verzoekt den steller dier advertentie 
onder belofte van de stipste geheimhouding zich te willen bekend maken per 
missive onder het adres letter K in het logement Het hof van Holland te Dor-
drecht.’

Of het alleen kiesheid was die de jonge weduwe weerhield om rechtstreeks te rea-
geren is de vraag. Misschien wilde zij zelf de regie in handen houden door als eerste 
de identiteit van de ander te kennen en navraag te laten doen. Een aantal voor-
waarden voor een huwelijk van gegoede burgers komt in beide advertenties dui-
delijk aan bod: de man presenteert zichzelf als recht van lijf en leden, van goede 
stand en van onbesproken gedrag, in bezit van een huis en een inkomen uit arbeid 
en/of vermogen en zoekt een vrouw met een overeenkomstig inkomen uit ver-
mogen. Dat krijgt zo veel aandacht in de advertenties, omdat burgerhuishoudens 
tot na de eeuwwisseling niet zelden voor de helft afhankelijk waren van inkomen 
uit (belegd) vermogen. Pas in de twintigste eeuw is inkomen uit beroepsarbeid 
dominant geworden. Behalve deze zakelijke voorwaarden worden in latere adver-
tenties ook wel ideële doeleinden genoemd zoals ‘de band der liefde’ en een ‘aan-
genaam huiselijk en gelukkig leven’.3 De vorm die de min of meer universele regel 
van ‘soort zoekt soort’ in de betrokken periode met name in burgerlijke kringen 
aannam en hoe deze zoektocht beleefd werd, zullen wij hier nader onderzoeken.4 
Daarbij komen de volgende vragen aan bod: wat is er veranderd in de omgang tus-
sen jongelieden, hoe plaveiden kennismaking, verliefdheid en vrijage het pad voor 
een huwelijk, en welke voorwaarden en regels kwamen daarbij te pas?

Omgang tussen jongelieden: kennismaking, verliefdheden en vrijages

Zonen en dochters van gegoede burgers ontmoetten elkaar op feesten en partijen 
in de huiselijke kring. Kinderbals dienden om hen voor te bereiden op de omgangs-
vormen in de grote wereld. Evenals de toenemende coëducatie in het middelbaar 
onderwijs omstreeks de eeuwwisseling bood het besloten verenigingsleven vanaf 
het laatste kwart van de negentiende eeuw nieuwe ontmoetingsmogelijkheden. De 
neerlandicus Roeland Kollewijn (857) zegt over de ontmoetingsmogelijkheden in 
Amersfoort:

‘Met meisjes kwamen wij weinig in aanraking. Het gold voor niet behoor-
lik ze op straat aan te spreken en het was uitgesloten dat jongens en meisjes 
samen zouden gaan wandelen. Wij ontmoetten nagenoeg alleen meisjes in 
het huis van hun ouders, als wij daar op een zondag bij een vriendje uitgeno-
digd waren, en op de kinderbals die een paar maal in de winter werden gege-
ven in de grote zaal van de Buitensociëteit Amicitia.’5



 Vrijen en trouwen van de Franse Tijd tot het Interbellum 31

Over de romantische gevolgen van dergelijke kinderbals voor een medestudent uit 
Middelburg noteerde Jacob Mees (852) in 873: ‘Hij is engageerd met een meisje 
aan wie hij reeds op kinderbals het hof maakte, dit vind ik een zeer gezellig idee.’6 
Joannes Knuttel (878) vond die kinderbals minder gezellig: ‘Twee maal of drie ben 
ik op een kinderbal geweest, maar ik zorgde angstvallig niet te vaak met hetzelfde 
meisje te dansen, want (...) iemand zou eens kunnen denken dat je verliefd op haar 
was.’7

De predikant en journalist Hendrik Cannegieter (880) wijst op de betekenis van 
dansles en tennisverenigingen:

‘Van coëducatie buitenshuis was geen sprake; wie als jongen geen zuster had, 
kwam, althans in de steden, niet met het andere geslacht in aanraking dan op 
de dansles en bij het schaatsenrijden (...). De aantrekkelijkheid van het tennis-
sen lag ook hierin dat deze sport in gemengd gezelschap werd beoefend.’8

Willem Mees (882) die in Utrecht opgroeide, valt hem daarin bij:
‘Eén van de grote attracties van het schaatsenrijden was dat men gelegenheid 
had de leden van het vrouwelijk geslacht te ontmoeten (...). Een andere gele-
genheid waardoor ik met meisjes in aanraking kwam, was de dansclub (...). 
Was deze dansclub weinig opwekkend, een geheel andere wereld ging voor 
mij open, toen op 2 maart 897 de tennisclub (...) werd opgericht.’9

Ondanks alle verboden en geboden ontmoetten jongens en meisjes uit de burgerij 
elkaar ook wel in het geheim. Tijdens wandelingen vertrouwde Aart van der Leeuw 
(876) zijn hartsgeheimen aan Joannes Knuttel (878) toe:

‘Ook van zijn eigen moeilijkheden vertelde hij openhartig en van zijn omgang 
met zijn latere vrouw. Samen uitgaan – dat was toen ontoelaatbaar. Zij ging 
uit met haar oudere zuster, op een stille weg werd hij dan ontmoet en trok de 
zuster zich terug.’0

Als de omgang tussen standgenoten aan het licht kwam, was de vraag of zij zich 
wilden en konden verloven en of de wederzijdse ouders daarmee zouden instem-
men. Ongedwongen omgang kwam wel voor, maar vrijblijvende vrijages tussen 
standgenoten waren uitgesloten. Een alternatief voor jonge heren was het scharre-
len met volksmeisjes. Terugkijkend op zijn Leidse studententijd (896-90) schrijft 
Joannes Knuttel (878):

‘Grote winst zou een betere verhouding tot het vrouwelijk geslacht zijn 
geweest. Maar hoe had die kunnen bestaan? Er was in die tijd alleen de keus 
tussen verloving (...) en verhoudingen die voor het meisje een vernedering 
betekenden en verantwoordelijkheden meebrachten die ik mij overdreven 
voorstelde, maar nooit van mij af had kunnen schuiven.’
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Toen Johan Beyen (897) in 94 lid werd van het Utrechts studentencorps, was de 
omgang met meisjesstudenten en zusterclubs – meisjes van dezelfde stand – nog 
een zeer recent verschijnsel.2

Hoe jonge meisjes de ontmoetingsmogelijkheden beleefden, vertelt Wally Moes 
(856):

‘In ons gezin ging het druk en levendig toe. Enige Duitse neven die in Amster-
dam op kantoor waren, vrienden van Hermann, vriendinnen van Mathilde en 
mij, allen liepen op ieder uur van de dag dat openstaande huis naar binnen 
(...). Hermann ging (...) voorgoed van ons weg, naar verschillende kantoren in 
het buitenland (...). Bij de deftige Duitse families werden Mathilde en ik op de 
bals gevraagd (...). Ik ging in die tijd ook menigmaal uit logeren.’

De Man: gij zult niet naar 
het Bal gaan....
Uit: A. Loosjes, De man in de 
vier tijdperken zijns levens 
(Haarlem 809) 239.
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Zo logeerde zij bij een adellijke Duitse kostschoolvriendin die niet alleen piano 
speelde, maar ook verwoed paard reed: ‘Else kwam ook bij ons logeren en voelde 
zich bij ons zeer thuis. Dan was het komediespel weer aan de orde en stelden wij 
tableaux vivants voor (...).’ Als studente aan de kunstacademie hield zij zich aan de 
burgerlijke fatsoensregels:

‘De voor meisjes geheel ongekende weelde om studente op een academie te 
zijn, gaf ons een gevoel van bevrijding uit conventionele banden. Toch waag-
den wij het in ’t geheel niet ons met de jongens in te laten (...)’.3

Wally Moes wist dat zij haar naam niet te grabbel moest gooien; al te vrije omgang 
met mannelijke medestudenten zou aanleiding tot praatjes kunnen geven.

De reputatie van een alleenstaande jonge burgervrouw die niet bij ouders of 
verwanten inwoonde, was nog kwetsbaarder. Catharina von Ulft (805) die in 826 
bij een deftige Haagse familie als gediplomeerd huisonderwijzeres in dienst trad, 
kreeg na verloop van tijd ook van andere notabele families het verzoek om de kin-
deren les te geven. Dat stelde haar in staat om een kamer te huren en een knecht 
om haar ’s avonds over straat te begeleiden. Over huwelijksaanzoeken en ander 
verleidingen schrijft zij: ‘Het gebeurde wel dat ik minder gewenschte attenties ont-
ving van huisvaders, wier kinderen ik onderwijs gaf. Dan bedankte ik oogenblik-
kelijk voor deze lessen’. De oudste zoon van de familie Hooft waar zij tijdelijk de 
huishouding bestierde, bracht haar in verlegenheid door haar zijn liefde te ver-
klaren, een liefde die wegens het standsverschil nooit tot iets eerbaars kon leiden. 
Toen de hoofdbewoners van haar kosthuis met de noorderzon vertrokken bleken, 
drong haar verloofde Henri van Lier er bij haar op aan ‘dat ik met hem naar zijn 
ouders zou teruggaan, maar dat kon ik niet doen, want het past mij niet in het huis 
van mijn verloofde te logeeren.’4 Ook een vrouw die verloofd was, moest altijd 
waken voor haar eerbaarheid.

Behalve in de huiselijke kring, konden ‘uitgaande’ jongelieden elkaar bij publieke 
gelegenheden ontmoeten. Over het Leidse gezelschapsleven, muziekavonden, 
comediespelen, picknicken op verjaardagen en concerten memoreert de notaris-
dochter Dorothea Coebergh (873):

‘Eens in de week hadden we thuis dansles met verschillende vrienden en 
vriendinnen (...). In Zomerzorg was het de gewoonte dat jongelui die zoge-
naamd aan huis kwamen (...) in de pauze hun opwachting maakten aan het 
tafeltje waar je met je ouders zat. Ze nodigden dan een der dochters uit gedu-
rende de pauze met hen te wandelen door de laan van Zomerzorg. Aan het 
einde stond altijd een man met boeketten (...). Toen we volwassen waren, 
werden ook de concerten in Amicitia bezocht. Daar werd na afloop wel eens 
een dansje in de zaal gedaan (...). De omgang met jongelui was alleen mogelijk 
op dezen wijzen en door het door het maken van avondvisites. Zo kwamen de 
studenten dus altijd in de huiselijke kring (...). Langzamerhand kwamen toen 
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ook fietsen en tennisbanen. Fietsen was lange tijd voor meisjes uit den boze, 
men vond het onwelvoeglijk; getennist mocht alleen worden in het bijzijn van 
een chaperonne.’5

Jongedochters, ook wel bakvissen genoemd, keken verlangend uit naar het moment 
dat zij mochten deelnemen aan het gezelschapsleven dat de gelegenheid bood om 
de ware Jacob tegen te komen. Terugblikkend op die spannende tijd schreef de 
officiersdochter Lina Gratama (875) over de bals en ‘flirtations’ en de gesprekken 
met haar cavaliers. Als achttienjarige jongedame werd zij in een nieuw kostuum 
gestoken en kreeg zij handschoenen en een hoed met voile om ‘gepresenteerd te 
worden’:

‘die gewichtige gebeurtenis in het leven van elk jong meisje (...). Gepresen-
teerd worden. Wat sluit dat woord niet in zich. Het is eene aaneenschakeling 
van aan de bel trekken, binnenkomen, een praatje van een kwartier maken, 
kaartjes afgeven (...). Wij maakten tachtig bezoeken (...). Ik zou dus uitgaan 
(...). Dat heet, mogen praten, dansen, schaatsenrijden, comediespelen en gek-
heid maken met de in de wereld verschijnende heeren. In mijn geval waren 
het die wezens [officieren], waartegen ik opzag met een gevoel van vereering 
en aanbidding, die slechts een jong meisje kan hebben.’6

De preutse zeden van de stedelijke burgerij contrasteerden met de veel vrijere ver-
keringspraktijken op het Friese en West-Friese platteland waarover de predikant 
Buytendijk, de arts Greydanus en de ‘participerende observator’ Troelstra berich-
ten. Daar was vrijen tussen sociaal gelijken namelijk geoorloofd en geïnstitutio-
naliseerd in de vorm van ‘opzitten’ en ‘nachtvrijen’. Simon Buytendijk (820) die 
in 874-875 predikant te Ee bij Dokkum was, schrijft over de ‘zedelijkheid’ in zijn 
gemeente:

‘Daarbij liet de zedelijkheid weinig te wenschen over (...) de geboorte van een 
onecht kind [was] een groote zeldzaamheid, gelijk mede het te-laat-trouwen; 
wat te meer verbaast, als men weet hoe ’t onder de jonge lieden toegaat. Boe-
renzonen blijven bij boerendochters slapen zonder enige verplichting, terwijl 
in het openbaar naast elkaar of gearmd lopen voor ongehuwden als onzede-
lijk geldt.’7

De arts Sytze Greidanus die omstreeks 870 praktizeerde in zuidoost Friesland, 
vertelt over het opzitten van boerendochters met uitverkoren vrijers tot drie of vier 
uur ’s morgens: ‘Die gewoonte van lang opzitten was niet alleen in zwang bij boe-
ren, maar ook bij den burgerstand.’8 De Friese dichter en sociaal-democraat Jelle 
Troelstra (860) bericht over deze traditionele vormen van wederzijdse seksuele 
verkenning:
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‘Een bijzonderheid voor den vreemdeling die een tijdlang het Texelsche leven 
meemaakt, is de instelling van het “zwartschaap” die den jongen menschen 
van beiderlei kunne het minnekoozen op zijn tijd als het ware als een soci-
ale plicht oplegt (...). Te prettiger vond ik het, omdat alles buiten het hart 
omging.’

Ook hij ging op nachtbezoek bij boerendochters ‘zowel ter beoefening van het 
Friesch als van de liefde’.9

Romantische liefde

In zijn gedenkschriften brengt de orangistische officier Cornelis de Brauw (775) 
een romantische voorstelling van de liefde onder woorden. Tijdens zijn balling-
schap in Ierland ging hij vriendschappelijk om met de familie van de schout te 
Cloyne: ‘Des daags gingen wij met de dames wandelen en ’s avonds hadden wij 
een of twee partijen whist (...).’ Op kamers bij burgerlieden te Lymington genoot 
De Brauw van de huiselijke gezelligheid en de vriendschappelijke omgang met de 
dochter en een buurmeisje ondanks het feit dat zij niet behoorden tot de klasse van 
de zuster van de schout ‘die meer nabij den fatsoenlijke stand kwam’. Hij conclu-
deerde: ‘Het schijnt toch dat de vrouw geschapen is om het leven van den man te 
veraangenamen en hem de zachtste en edelste genoegens te doen smaken.’20

Naar aanleiding van het Oudejaarsbal van 85 schreef Willem de Clercq (795) 
over de charme van het dansen: ‘Het is een bepaalde beweging die de aanzet vormt 
tot een beroering van de geest, het lichaam en het hart en die tussen beide geslach-
ten een bepaalde heerlijke intimiteit teweeg brengt.’ Over de liefde noteerde hij in 
hetzelfde jaar: ‘Het gezelschap van een aardige vrouw is het heerlijkste wat er in 
het leven is.’ Willem brandde van verlangen om zijn geliefde Caroline Boissevain te 
zien en te spreken. Tijdens wandelingen en gesprekken uitte hij de gevoelens voor 
zijn aanstaande verloofde door warme handdrukken.2

De huwelijksreis als romantisch ritueel werd pas na 830 gangbaar. Toen ont-
stond de gewoonte om de wittebroodsweken buiten bereik van nieuwsgierige blik-
ken van familie en kennissen in het buitenland door te brengen om elkaar beter te 
leren kennen en zich voor te bereiden op de nieuwe maatschappelijke en huiselijke 
rollen.22 Over de bruiloft van David van Lennep (774-853) in 89 die voorafgegaan 
werd door ‘speelpartijen’, schrijft Jacob van Lennep dat het gebruik ‘om onmidde-
lijk na den afloop der trouwplechtigheid op de loop te gaan’ nog niet bestond, wel 
gaf men toen in deftige huishoudens behalve ontvangsten en diners nog soupers.23 
Misschien mag de verbreiding van dit ritueel geïnterpreteerd worden als een teken 
van het inburgeren van romantische denkbeelden over de (huwelijks)liefde.
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De ultra-katholieke Jozef Alberdingh Thijm (820-889) was volgens zijn zoon 
een romanticus: Thijm deed zijn naamheilige Jozef eer aan, want hij vereerde de 
vrouw als een madonna. Hij ging zo ver dat hij haar alleen gezegelde brieven zond: 
‘Ik kan aan een vrouw mijn spog niet sturen’, zei hij, ‘het staat bijna gelijk met op 
de grond te spuwen in haar gezelschap’. En ‘wat liefdesherinneringen aangaat, die 
bewogen zich in een vlekkeloze en doorzichtige sfeer van aardige vriendschap-
pen met nichtjes’.24 De ontboezemingen van Nicolaas Beets (84) over bekoor-
lijke jonge meisjes en vrouwelijk schoon in 834 hadden daarentegen een erotische 
ondertoon:

‘Aan de table d’hôte [in Kleef ] (...) niets zoo boeiend voor mij als een lief blond 
kind van een jaar of 3, 4. Toute innocente et pureté (...). Heden [in Nijme-
gen] (...) de schoonste vrouw gezien die ik ooit in mijn leven zag; parfaite 
beauté, non seulement par la physionomie, mais aussi par la taille, les mains 
et les pieds (...) [zij] mag nooit alleen uitgaan. Zij is kinderloos.’25

Het gebruik van de Franse taal onderstreept de fascinatie voor maagdelijke onschuld 
en de vrouwelijke gestalte en haar handen en voeten.

De uitingen en gevoelens die een eerste verliefdheid in 866 bij Jacob Mees 
(852) teweegbrachten, komen bekend voor: ‘Toen kwam er een heerlijke tijd van 
ongemerkt hand in hand zitten aan tafel, van gearmd wandelen etc... dromen en 
luchtkastelen bouwen.’26 Over een romantische kermisweek in Bodendorff bij haar 
Duitse tantes in de eerste jaren van het nieuwe Duitse keizerrijk ‘schwärmt’ Wally 
Moes (856):

‘Ik geloof niet dat ik ooit meer zo onbezorgd, dartel, overmoedig gelukkig 
ben geweest als gedurende die dagen. Eén van de volwassen neven die toen 
student in Bonn was, verkoos mij (...) wat ik natuurlijk verrukkelijk vond. Hij 
wandelde met mij en danste met mij en kocht voor mij op de kermis een koek 
met een doorpijld suikerhart erop! En ’s avonds zaten wij allen te zamen in 
het prieel. Dan kwam de bowl op tafel en klonken de volks- en studentenlie-
deren, en de vreugde steeg ten top (...). Het was de heerlijke, bruisende jeugd, 
als alles nog illusie is en men er niet aan twijfelt dat het geluk zal komen.’27

Over haar romantische gevoelens, huwelijkskansen en voorstellingen omtrent het 
huwelijk schrijft de uitgaande jongedame Lina Gratama (875) openhartig:

‘thans was ik leelijk en mager, maar misschien mettertijd werd ik wat dik-
ker en daardoor mooier (...). Rijk kon ik nooit worden! Jong als ik was, wist 
ik reeds welk eenen grooten factor geld bij het huwelijk speelt. Wie mij tot 
vrouw begeerde, moest mij nemen zooals ik was (...). Hij moest daarbij mijn 
alles zijn, waarvoor ik mij kon opofferen! (...). Droomen van hem. Heerlijke 
zalige droomen! Hoe dikwijls hij mij al niet gevraagd had zijne vrouw te wor-
den. Dan was het op een bal, dan op het ijs, dan in eene ar, dan op het ten-
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nisveld, dan op alle plaatsen waar wij elkander ook slechts op de gekste wijse 
ontmoeten konden; overal fluisterde hij mij lieve woorden toe. In den beginne 
wilde ik toornig antwoorden (...). Langzamerhand gingen mijne heftige ant-
woorden in meer zachtmoedige (...). Eindelijk zelfs droomde ik dat ik dadelijk 
“ja”’ zeide (...). Waarom was het recht van te mogen vragen alleen aan man-
nen verleend?’

Na de overplaatsing van de officier waarop zij verliefd was, voelde zij zich de tweede 
uitgaanswinter ziek van liefdesverdriet en openbaarde zich bij haar een longaan-
doening.28

Partnerkeuze: huwelijksvoorwaarden en ideaalbeelden

In principe lieten ouders hun zonen en dochters vrij om in een wel omschreven 
circuit een partner te kiezen. In joodse families waren gearrangeerde huwelijken 
echter niet ongewoon. Ondanks de vrije omgang tussen jongelieden in haar vrij-
zinnig kring had Netje Asser (807) geen bezwaar tegen een gearrangeerd huwelijk 
met haar neef Louis en vertrouwde zij erop dat de liefde tegelijk met de echtgenoot 
in haar leven zou komen.29 Volgens de bankier Arthur Frankfurther (ca. 890?) was 
in de generatie van zijn ouders ‘uithuwelijken’ nog in zwang, ‘waarbij een huwelijk 
meer een commerciële aangelegenheid werd, een soort investering’.30

De nogal zakelijke of prozaïsche huwelijksvoorwaarden zoals het bezit van enig 
vermogen, een goede gezondheid en een knap uiterlijk of representatief voorkomen 
die in huwelijksadvertenties genoemd werden, kwamen ook in autobiografische 
geschriften en brieven aan de orde. De voormalige marineofficier en gefortuneerde 
residentieburger Cornelius de Jong van Rodenburgh (762) vond het aan de man 
brengen van zijn dochters in Den Haag in de periode 89-822 maar moeilijk, 
omdat alles berekening was en jongelieden onmiddellijk met een goed fortuin wil-
den beginnen.3 Keetje Hooijer-Bruins (87) memoreert dat in voorname kringen 
huwelijken vooral uit familiale en geldelijke overwegingen gesloten werden en dat 
het daarom voorheen niet ongewoon was dat jonggehuwde aristocrates zich door 
andere mannen lieten ‘courtiseren’.32 Een medicijnenstudent verklaarde omstreeks 
835 kortweg dat een huwelijkspartner vele deugden moest hebben en veel geld.33 
Aan zijn vriendin, de kelnerin Mientje, schreef Frans Coenen (866) in 895 dat 
veel heren van stand trouwen om dankzij het vermogen van de bruid hun finan-
ciële positie te verbeteren en dat anderen niet beneden hun stand kunnen trou-
wen zonder hun maatschappelijke positie in gevaar te brengen.34 Hetzelfde thema 
wordt door Frans Cuypers (822-866) aangesneden in een brief aan zijn jongere 
broer Pierre Cuypers (827-92) die dan in Antwerpen studeert. Vanuit New York 
schrijft hij in 848:
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‘Houd goede moed broeder en geeft uwe aan geene vrouw over, want uwe 
zijt veel te jong en trouwt nooit geene meid die geen vermoogen heeft, want 
liefde vergaat en wordt oud en geld is hoofdzaak van alles.’35

Elizabeth Richards (778) die in 802 getrouwd was met Frederik Graaf van Lim-
burg Stirum, overwoog in de jaren 820 in haar dagboek herhaaldelijk de huwelijks-
kansen van haar kinderen: haar zoon Thomas was op zoek naar een rijke knappe 
bruid, haar dochter was te lelijk en te dik om een man te bekoren en zou wel onge-
trouwd blijven, haar zoon Frederick was weliswaar gekoppeld aan een bemiddeld 
Fries nichtje, maar of ze gelukkig met elkaar zouden worden was twijfelachtig, want 
het nichtje was bepaald geen schoonheid waarmee hij voor de dag kon komen.36

Toen de oudste dochter van een aangetrouwde oom en tante tering bleek te heb-
ben, liet de Haagse boekhandelaar Wilhelmus van Stockum (80) haar vallen, en 
vroeg hij de jongere, gezonde dochter ten huwelijk.37 Het ‘engagement in stilte’ van 
Frederik Hartsen (838) met een freule kon wegens zijn studie en slechte gezond-
heid geen publiek engagement worden. Zonder resultaat maakte deze ‘teringlijder’ 
in zijn studententijd een professorsdochter het hof, een nicht en ook nog een ander 
meisje.38 De grote liefde van Ada Beets (87) mocht geen doorgang vinden, omdat 
de vader van de overigens respectabele theologant een alcoholist was en Nicolaas 
Beets vreesde dat dit erfelijk zou zijn.39 Ouders en betrokkenen maakten uitdruk-
kelijk de balans op van geld, uiterlijk en gezondheid, voordat zij ruim baan gaven 
aan romantische gevoelens.

De nauwgezette dagboekaantekeningen van Gideon de Clercq (828) laten zien 
hoe de afweging in deftige families verliep als er romantische gevoelens in het spel 
waren. Gideon sprak 4 april 847 met Peter de Genestet (829) die later als pre-
dikant en dichter bekend zou worden, over diens liefdesperikelen met Henriëtte 
Bienfait (824), die in de tekst aangeduid wordt als J.B en H.B. of Jetje. Peter de 
Genestet (829-86) was als weliswaar deftig, maar relatief onbemiddeld remon-
strants theoloog eigenlijk geen partij voor de vijf jaar oudere Henriëtte Bienfait 
(824-859) die uit een schatrijke Hugenootse koopliedenfamilie stamde. Deson-
danks gaf de moeder die weduwe was, uiteindelijk haar toestemming en trouwden 
zij in 852. Beide echtelieden stierven op jeugdige leeftijd aan de tering. Over hun 
verkering vertelt Gideon:

‘Met Peter wandelde ik bijzonder aangenaam. Wij spraken over velerlei onder-
werpen. Hij deelde mij meede hoe zich een wederzijdsche liefde tusschen 
hem en Henriëtte Bienfait begon te vestigen. Hoewel het voor zijn gevoel bij-
zonder strelend was, begreep hij toch dat het hoogst verkeerd was die gene-
genheid voedsel te geven. Ik deelde geheel zijn gevoelen en raadde hem die 
band hoe eerder hoe liever af te breken.’
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Peter volgde die raad niet op, integendeel:
‘Peter verhaalde mij in onze wandeling hoe hij dezen avond door een gezegde 
van J.B. in vervoering gebracht haar onbedacht een vurige kus gegeven had. 
Een schier uitbarsting in tranen, later eene formele verzoening was gevolgd. 
Alles olie in het vuur. Hoe zal dat aflopen?’

Eind mei noteerde hij: ‘Er had een groote explicatie tussen hem en H.B. plaats 
gevonden; deze laatste toch begreep dat hunne intimiteit niet langer zoo konde 
voortduren. En wat gedaan zoo men aanzoek om haar hand deed?’ Begin juni:

‘Het aanzoek’, schilderij door C. Cap, circa 1885

Nationaal Spoorwegmuseum, Utrecht
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‘(...) ik ontmoette Peter en chemin (...). Hij had mij zoo veel mede te delen. De 
groote brief van stapel geloopen, 8 bladzijden schrifts had H.B. van hem ont-
vangen. Niet onduidelijk had hij haar te kennen gegeven dat zij de eenigste 
persoon was waarmede hij gelukkig kon wezen. Hij moet en zal haar hebben 
of wel wegteeren van spijt en droefheid.’

Eind juni:
‘Ik ging echter voor den eten nog even bij Peter aan die het laatst der vorige 
week bij de familie Bienfait had doorgebracht. Veel had hij met haar in het 
particuliere gesproken. Nog durfde zij geen hoop koesteren dat ooit hunne 
liefde gewettigd zou worden. Zij kon niets met zekerheid beloven. P. had van 
haar geen belofte geëischt, maar van zijne zijde alles beloofd. Bijna onmachtig 
was zij hem eenmaal in de armen gevallen. De zenuwen kregen de overhand. 
Wat ondervindt hij niet al.’

In september 848 had Peter meer zekerheid: ‘Peter trof ik bij de fabriek aan, die 
mij kwam meedeelen dat de zaak met Jetje door mevrouw was goedgekeurd en 
thans zijn volle beslag gekregen.’40

Over de vrijage van zijn broer Steven schreef Gideon in augustus 848:
‘Steven reeds voor den eten terug. Confidenties in den tuin. Hij had de geheele 
reis van Tongeren bijna alleen met Suze Kruseman gedaan en eene al te groote 
intimiteit was er het gevolg van geweest (...). Het staartje van de affaire met 
Suze. We stelden tezamen een brief aan haar op waarin Steven haar verzocht 
zijne verklaring van den vorigen dag bloot als “des protestations d’amitié” aan 
te nemen, overtuigd als hij was dat ook zij van haar kant bij nadere overden-
king ingezien zou hebben dat ze wellicht wat ver waren gegaan.’

In oktober 848 noteerde hij echter:
‘De zaak tusschen Steven en Suze in orde, echter zonder toestemming der 
ouders (...). Mama bij mevrouw Kruseman die volstrekt nog niet over de zaak 
heen was, altijd gewenscht had dat zich nooit een pretendent voor Suze zou 
opdoen. Zij zeide dat noch de familie, noch Suze eenig fortuin hadden (...). De 
oude lui schuiven niet af, (...) En tout cas hoe hen te dwingen hun dochter en 
geld aan Steven af te staan? (...). Kennismaking hedenmorgen van Steven met 
de heer Kruseman en egade, naar het scheen, tot genoegen van beide partijen. 
Zeer discreetelijk had de heer Kruseman hem meer het geluk van zijne doch-
ter dan wel financieele bezwaren voorgelegd. Suze rayonnant. Steven scheen 
ook gelukkig.’4
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Blijkbaar liet mevrouw Kruseman haar volwassen dochter in wie zij huiselijk gezel-
schap had, node gaan.

Soms was de zaak sneller beklonken. De welgestelde boer Johan Koch (825) uit 
Zevenaar leerde zijn partner via zijn zuster kennen en kwam snel ter zake:

‘In het begin van september van ’5 kregen we het bezoek van Mientchen 
Korsten [826] uit Wesel, waar mijne zuster bij een bezoek bij haare naasten 
kennis mee gemaakt had, en beloofd had dat zij haar wilde komen opzoe-
ken. Zij bestuurde voor haar vader eene boerderijtje (...). Toen zij bij ons op 
bezoek kwam, beviel zij mij uitstekend, en na verloop van 4 dagen vroeg ik 
haar of ze mijn vrouw wilde worden, waarop zij mij het directe antwoord 
schuldig bleef, maar mij toestond over enige dagen haar antwoord in Wesel 
te komen vragen, wat toen ook bevestigend was.’42

In de kringen van de gegoede burgerij ging men niet over één nacht ijs en konden 
verlovingen heel lang duren. Zo vertelt Dorothea Coebergh (873) over de verlo-
ving van haar zuster Jeannette (880-977) die in 905 huwde met Gustaaf ‘Pup’ van 
Ditzhuyzen (878-929):

‘Toen Pup in 897 in Leiden ging studeren, kwam hij veel bij ons langs. Wij 
woonden vlak tegenover de studentensociëteit, maar het was in die tijd voor 
meisjes niet “comme il faut” naar de sociëteit te kijken, wel stilletjes achter de 
gordijnen. Zo werd de kennismaking versterkt, Pup en Jeannette werden ste-
vig verliefd. Maar toen Pup in 900 officieel de hand kwam vragen, zei Papa: 
“Kinderspel! Eerst je kandidaats halen en voorlopig elkaar niet” (...). In het 
geheim zagen ze elkaar naderhand toch nog op de studentenkamer van mijn 
broer Jan. Deze verloving heeft vijf jaar geduurd en tot het huwelijk werd pas 
besloten, nadat Papa’s eis vastgesteld kon worden dat Pups jaarlijks inkomen 
voldoende was om in hun onderhoud te voorzien.’43

De grootmoeder van Gerlof Verwey (90) ‘was minstens acht jaar verloofd geweest 
voor zij [in 854] volgens de conventies van haar tijd op haar dertigste mocht trou-
wen (...) met Johannes van Vloten die er eerst op zijn zesendertigste in slaagde 
genoeg te verdienen om “de stand” van zijn bruid op te houden.’44

Over de veel voorkomende huwelijken tussen neef en nicht en de rol van een 
zuster als huishoudster schrijft de predikant Pieter van Wijk (840):

‘In de beide eerste jaren nam mijne zuster Cato met een nauwgezette zorg 
die mij zeer aan haar verplichtte, mijne huishouding waar, totdat ik na een 
jaar verloofd te zijn geweest huwde met de tweeëntwintigjarige Catharina (...) 
Noteboom, een nichtje dat ik reeds gekend had sinds haar vroegste jeugd.’
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Zijn enige zoon hoefde ook niet ver te zoeken, want hij sloot vriendschap met de 
enige dochter van hun Haagse buren en trouwde met haar toen hij in 904 zijn stu-
die voltooid had.45

Over de relatie tussen liefde en huwelijk in de burgerij noteerde Lina Gratama 
(875) tijdens haar verblijf in Arosa in 895

‘(...) wat liefde is? Niet die liefde, welke wij jonge meisjes ons denken in onzen 
backfischtijd plus de dosis wijze lessen ons mee gegeven in de maatschappij: 
als “je zult het wel uit je hoofd laten beneden je stand te trouwen” enz. Met de 
paplepel wordt het ons ingegeven dat liefde zonder geld iets ongehoords zou 
wezen, en dat wij dus vanzelf heel vriendelijk moeten zijn tegen jongemannen 
die eene goede betrekking bekleeden als officier, advocaat, dokter enz., wan-
neer zij tenminste alle goede eigenschappen van een toekomstige huisvader 
waarborgen, waaronder alweer in de eerste plaats verstaan wordt: voor een 
officier wat eigen kapitaal, voor advocaten, doktoren enz. is deze eigenschap 
zeer wenschelijk, maar niet strikt nodig (...).’

Vier jaar later, terug in Nederland vertrouwde zij nog enkele ontboezemingen over 
lief hebben als hoogste goed en roeping aan het papier toe. Huwelijksliefde is haar 
niet vergund geweest, want zij overleed in 946 in Den Haag als ongehuwde kunst-
schilderes.46

De kantoorklerk Timen Hooiberg (809) vertelt hoe het toeging in de kleine 
burgerij. Hij ontmoette zijn aanstaande in de trekschuit tussen Den Haag en Lei-
den en het was liefde op het eerste gezicht.

‘Ik vertelde (het was avond geworden) mijne ontmoeting met onze buren in 
de schuit. Moeder kende hen evenmin als ik. Ik zei daarheen te willen gaan 
om aan de ouders te vragen of ik omgang met hunne dochter mocht hebben. 
Moeder vond dat ik het meisje eerst bij de eene of andere gelegenheid eens 
moest zien te spreken en daarnaar moest handelen (...).’

Zo gezegd zo gedaan, bij het zien van de schoolmeestersdochter in het voorbijgaan 
aan het raam ‘maakte een gevoel zich van mij meester, als dat van iemand moet zijn 
die (...) verliefd is.’ Sommige familieleden van Dientje vonden zijn gedrag ‘stapel-
gek’, zijn moeder die haar enige zoon eigenlijk niet aan een andere vrouw gunde, 
en zijn werkgever vonden zijn stap ondoordacht en onverstandig, omdat de familie 
van de beoogde bruid geen vermogen had. Desondanks werden Timen en Dientje 
bij het eerste zondagse bezoek ‘formeel geëngageerd’.47 De onbemiddelde theoloog 
Johannes van Oosterzee (87) had door zijn improvisaties in huiselijke kring het 
hart van de zestienjarige dochter des huizes gewonnen. Toen hij na zijn kerkelijk 
examen in 839 en promotie in 840 eind 840 in Eemnes beroepen werd, kon hij 
januari 84 trouwen. Hij had geluk gehad, want ‘Eene schare van tweehonderdvijf-
tig à driehonderd hunkerende proponenten zag naar ieder der veertig à vijftig vaca-
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turen uit, die men rekende dat jaarlijks ontstonden (...) het was niets vreemds, zoo 
men twee of drie jaren moest wachten, eer men een kleine standplaats bekwam.’48

De weinig conventionele Frederik Hartsen (838) schreef onbekommerd over 
ideaal en werkelijkheid van zijn huwelijksleven. In 863 vertrok deze teringlijder 
naar Cannes, waar hij ondanks verontwaardiging van de familie in het huwelijk 
trad met een oudere Engelse katholieke vrouw zonder vermogen. In 868 knoopte 
hij een briefwisseling aan met Marie Anderson, een geestverwante van Multatuli. 
Terwijl zijn vrouw en broer hem krankzinnig wilden laten verklaren, ging hij er met 
Marie vandoor die hem in 870 te Pau ‘een flink gebouwden zoon’ schonk. In juni 
van dat jaar verzoende hij zich echter met zijn vrouw en publiceerde een verklaring 
over zijn echtbreuk in het blad Asmodée. Over het huwelijk schreef hij:

‘Romanlezen werd langzamerhand een hartstogt voor mij (...). Van dat 
romanlezen heb ik weinig nut getrokken. ’K heb er door geleerd het huwelijk 
als het hoogste doel mijns levens te beschouwen, iets waardoor ik mij veel 
ongeluk op den hals heb gehaald (...). Van kindsbeen af voelde ik zeer getrok-
ken tot de andere sexe. Een geruimen tijd had deze eigenaardigheid voor mij 
geene andere gevolgen dan neiging tot droomerij en romanlezen (...). Over 
het geheel ben ik in mijn huwelijksleven verre van gelukkig geweest.’49

Dan had hij zich maar aan de spelregels en voorwaarden moeten houden door een 
sociaal en financieel gelijkwaardige partner te kiezen, zal het oordeel van tijdgeno-
ten geweest zijn.

Scheiding, verweduwing en hertrouwen

Als de partner in het huwelijk tegenviel, was scheiden een optie waarvan schande 
gesproken werd. Over het droevige bestaan van zijn moderne gescheiden moe-
der in Den Haag circa 890 schrijft de bankier Arthur Frankfurther: ‘Zij schaamde 
zich gescheiden te zijn, zij voelde het als een schande, als een gevaar voor de goede 
naam van haar en haar kinderen.’50 Kinderen hadden het soms zwaar te verduren 
zoals een Haags winkelmeisje (900):

‘Op een gegeven moment was mijn vader verdwenen, zonder ruzie of wat 
ook. Weg, zomaar weg. Hij liet ons in de steek (...). Dat was toen een grote 
schande, als je man van je wegliep. Maar de schande die volgde was nog veel 
groter: mijn moeder begon heren te ontvangen. Je zou nu zeggen: ze ging de 
hoer spelen (...). En vanaf dat moment mochten de kinderen in de straat niet 
meer met me omgaan. Ik was een kind van een verlaten vrouw en dan nog 
eentje die heren ontving (...)’.5
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In het orthodox protestantse milieu van Rietje Stoffels (907) had de schande ver-
regaande consequenties voor haar in de steek gelaten moeder:

‘Mijn moeder was door haar ouders teruggehaald naar haar geboortedorp. 
Ik was twee toen hij mijn moeder in de steek liet. Ze is nooit meer buiten 
geweest. Ze deed zelfs geen boodschap. Dat deden wij. Ze ging ook nooit 
naar de kerk, maar misschien mocht dat wel niet meer (...). De schande, dat 
kun je je niet voorstellen.’52

Hertrouwen was geen schande, tenzij men zondigde tegen het principe van de 
gelijkwaardigheid. Voor weduwnaars met kinderen was het vinden van een nieuwe 
partner min of meer noodzaak: er moest zo snel mogelijke een huishoudster en 
verzorgster gevonden worden. Gerbrand Bruining (764) vertelt waarom zijn vader 
na het overlijden van zijn eerste vrouw in februari 77 het jaar daarop hertrouwde 
met een veel oudere vrouw:

‘Mijn vader vond zich alleszins genoodzaakt om naar eene tweede eega om 
te zien. Nu had hij (...) ligtelijk met eene welgegoede, kinderlooze en nog vrij 
jeugdige weduwe kunnen paren, maar hij werd door vrees voor kinderen uit 
een tweeden echt weerhouden, en trouwde uit liefde voor zijn moederloos 
kroost in het late najaar van 772 Maria de la Rive, tien jaar ouder dan hij 
zelf.’53

De huiselijke aangelegenheden en financiën van de predikant Christiaan Meeuse 
(764) namen na het overlijden van zijn schoonmoeder een ongunstige wending 
door de vallende ziekte van zijn echtgenote. Haar lijdensweg duurde vier jaar en 
na haar overlijden sloot hij prompt een tweede huwelijk in 826, waarvoor hij de 
voorzienigheid dankte in woorden die nu laconiek aandoen: ‘Na verloop van vier 
jaren schikte de goede Voorzienigheid mij eene andere huishoudster toe die het 
vervallene met de tijd herstelde en teregt bracht’.54 Nadat zijn eerste vrouw, met 
wie Bruno van Albada (792) in 85 getrouwd was, in 824 kinderloos was overle-
den, nam zijn zuster de huishouding waar. Zij verloofde zich echter spoedig met 
een huisvriend en zo bleef de Leeuwardense onderwijzer met een ‘ontregeld huis-
houden’ zitten: ‘Het resultaat van alles was dat ik besloot een tweede huwelijk aan 
te gaan, en wel met eene vriendin van mijne overledene vrouw.’55 Een Haagse boek-
handelaar schreef al even nuchter over deze zaken als de Friese onderwijzer en de 
Zeeuwse dominee. Toen de eerste stiefmoeder van Wilhelmus van Stockum (80) 
al na één jaar huwelijk in het kraambed stierf, bracht een derde huwelijk de huis-
houding weer in goede orde.56

Of er nu kinderen waren of niet, een zelfstandig wonende man had een huis-
houdster nodig. Soms nam een zuster de huishouding tijdelijk waar, maar als een 
weduwnaar ook wilde hertrouwen dan kwam een vriendin of zuster van de over-
leden vrouw als eersten in aanmerking. Over een dergelijk ‘schoonzuster- of ver-
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volghuwelijk’ van zijn zwager Heldring schrijft de Amsterdamse patriciër Jerome 
Sillem (840):

‘Bij het overlijden van zijn eerste vrouw (in 876) was mijn zwager Heldring 
achtergebleven met vier kinderen waarvan één al spoedig stierf. De overigen 
hadden terstond in mijnen zuster Louise een tweede moeder gevonden; deze 
zoo natuurlijke verhouding tot de “deceased wife’s sister” had mijn zwager 
ertoe geleid Louise ten huwelijk te vragen, en zij had daarin toegestemd’.57

Bij hertrouwen waren er soms ook teleurgestelde partijen. Toen zijn vader als 
weduwnaar met vier kinderen in 873 met een twintig jaar jongere weduwe in het 
huwelijk trad, noteerde Jacob Mees (852) zonder veel begrip in zijn dagboek dat 
‘de juffrouw’ – bedoeld is de gouvernante – een hysterische scène maakte en ver-
trok.58 Zou Jacob niet begrepen hebben dat haar kans om omhoog te trouwen ver-
keken was?

Behalve een huishoudster, kinderverzorgster of bedgenote zochten verweduwde 
mannen ook gewoon huiselijke gezelligheid. Toen zijn echtgenote in 892 na een 
huwelijk van veertig jaar overleden was, schreef Johan Koch (825):

‘Ik was zeer geslagen door het afsterven van haar die al die jaren mijn trouwe 
helpster en steun geweest was, en daar mijn zoon Jan juist bij mij was, besloot 
ik met hem een voetreis door Thüringen te maken om mij wat te verzetten en 
weer op verhaal te komen, en mij niet door het verlies te doen overheerschen, 
daar het toch niet helpt of men het hoofd laat hangen.’

Dat deed hij dus niet, want in 893 trouwde hij met zijn nicht Anna Vigelius (835): 
‘Daarbij heb ik en mijn vrouwtje het groote voorrecht nog bijna geheel zonder 
ouderdomsgebreken te zijn en in staat volop het levensgenot te genieten (...)’ Dat 
levensgenot bestond uit bezoek aan kinderen en reizen.59

Samenwonen met een huishoudster of onder het mom van een gemeenschap-
pelijke huishouding was niet ongewoon. De kantoorklerk Timen Hooiberg (809) 
ging daarbij wel erg calculerend te werk:

‘Mijne vrouw had huisgehouden; ik had steeds de zorg in en voor het huis-
houden aan haar toevertrouwd en nu stond ik als weduwnaar als het ware 
tusschen twee vuren. Ik moest of als vrijgezel gaan leven of iemand opzoeken 
die haar plaats als huishoudster zou vervangen.’ Uiteindelijk vond hij in 877 
een enigszins bemiddelde kapiteinsweduwe met wie hij ‘voor gezamenlijke 
rekening’ het huishouden deelde. Aan deze ‘nieuwe, huiselijk gouden eeuw’ 
kwam een einde toen zij hulpbehoevend werd en met haar dochter elders op 
kamers ging wonen, omdat een gemeenschappelijk huishouden met perso-
neel te duur zou worden.60
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Samenvatting

In burgerlijk Nederland waren de voorwaarden waaraan een partner moest vol-
doen tamelijk duidelijk. Voor middenstanders en zeker voor gegoede burgers was 
kapitaal of inkomen uit vermogen even belangrijk als inkomen uit een bedrijf of uit 
arbeid. Een middenstander diende zich af te vragen of de partner in staat was een 
winkel te beheren, administratieve talenten had of kapitaal kon verschaffen. Voor 
een burgervrouw speelde de vraag of het gezamenlijk inkomen voldoende zou zijn 
om een fatsoenlijk huishouden met één of meer dienstboden te bekostigen. Een 
gegoede burger wilde graag weten of zijn toekomstige vrouw inkomen uit belegd 
vermogen genoot of een toelage of erfdeel kon verwachten. Vanzelfsprekend wer-
den dergelijke ‘huwelijkse voorwaarden’ in het belang van de echtelieden en de 
betrokken families in een notarieel contract vastgelegd. Overige voorwaarden 
waren een gezond gestel, een representatief voorkomen en natuurlijk ook verenig-
baarheid van karakters en liefst zielsverwantschap, in moderne termen: onderlinge 
aantrekkingskracht en verliefdheid.

In het gezelschapsleven, tijdens kinderbals en op feesten en partijen, kregen jon-
gelieden de gelegenheid om elkaar onder het oog van familie en kennissen te ont-
moeten. Sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw troffen ze elkaar tevens in 
verenigingen en sinds de eeuwwisseling ook in de school- en collegebanken. In dat 
circuit was niet langer sprake van direct toezicht door familie en kennissen, maar 
van onderlinge controle door leeftijdgenoten. Hoewel meisjes moesten waken voor 
hun reputatie, hadden zij soms heimelijke ontmoetingen en mochten zij binnen 
het besloten circuit zelf een partner kiezen of afwijzen. Gezien de ontmoetingsmo-
gelijkheden verwondert het niet dat neven en nichten soms romantische gevoe-
lens voor elkaar koesterden. Hoewel verliefdheden getolereerd en mogelijk na 830 
in het kader van de romantische liefde gecultiveerd werden, moesten de uitingen 
daarvan wel binnen de perken blijven. Verliefden konden zich officieel verloven, 
als de ouders hun zegen gaven na een afweging van de voorwaarden. De verloving 
diende om elkaar en elkaars familie beter te leren kennen en het huwelijk en het 
krijgen van kinderen uit te stellen, totdat de man maatschappelijk gevestigd was. 
In de praktijk leidden genoemde voorwaarden en regels tot verbintenissen tussen 
zonen en dochters uit bevriende families, stand- en beroepsgenoten, en soms tot 
huwelijken tussen neven en nichten en bij hertrouwen tot schoonzuster- of ver-
volghuwelijken om het huishouden voort te zetten.
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Vrijen en trouwen sinds het Interbellum
Verhalen en patronen

Pieter R.D. Stokvis

‘Beschaafd heer, gunstig voorkomen, 35 jaar zoekt kennismaking met onafhanke-
lijke dame. Buiten wonend geen bezwaar’ en ‘Beschaafde dame, knap jong uiter-
lijk, 42 jaar, protestantse godsdienst, zoekt kennismaking met beschaafd heer met 
goede positie’, zo luidden twee exemplarische huwelijksadvertenties uit 925. 
Huwelijksadvertenties informeren ons over ‘aanbod en vraag’ op de huwelijks-
markt, en meer in het bijzonder over het zelfbeeld van de trouwlustigen en hun 
wensen. Uit de opmaak en inhoud kan men bovendien de voorwaarden en regels 
afleiden die bij de partnerkeuze golden. De inzet of het einddoel was en is een voor 
beide partijen bevredigende, min of meer gelijkwaardige koppeling. De invulling 
van die gelijkwaardigheid en de voorwaarden in het algemeen waren evenals de 
formele en informele regels aan verandering onderhevig. Om een beeld te krijgen 
van de voorwaarden en regels die in de twintigste eeuw in Nederland van toepas-
sing waren en de veranderingen daarin, zijn aansluitend bij het onderzoek van Zee-
gers voor de periode 945-990 25 advertenties in het Algemeen Handelsblad van 
925 geanalyseerd.2 Hoe de keuze in de praktijk beleefd werd, mag blijken uit een 
aantal getuigenissen die ontleend zijn aan mijn boek Huishouden, huwelijk, gezin. 
Huiselijk leven in de 20e eeuw (Rotterdam 2002). In een terugblik maak ik de balans 
op van de voorwaarden en regels, de beleving door betrokkenen en de daaraan ten 
grondslag liggende patronen.

Huwelijksadvertenties 1925-1990

Contact leggen via een advertentie was in het interbellum niet alleen gebruike-
lijk, maar ook populair. In het Algemeen Handelsblad van 925 – dat door liberale, 
niet confessioneel gebonden burgers in heel Nederland gelezen werd – werden 
er in ruim een halve maand al 25 geplaatst. De advertenties stonden in de rubriek 
‘diversen’ en werden bij voorkeur op zaterdag geplaatst. Het merendeel was zoals 
in bovenstaande voorbeelden, zeer beknopt en recht toe recht aan. Dertien adver-
terenden waren dames, waaronder een weduwe, een Duitse en een gescheiden 
dame met een zoontje. Enkelen gaven aan kerngezond te zijn of een net of gun-
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stig voorkomen te hebben. De dames hadden een knap of jong uiterlijk of waren 
een elegante verschijning. De verwijzing naar jeugdigheid was een nieuw element. 
Persoonlijke eigenschappen werden globaal omschreven in termen van een zacht 
karakter, beschaafd of ontwikkeld. Over opvoeding of gevolgde opleiding werd 
door geen der adverterenden iets vermeld. Slechts acht personen gaven aan pro-
testant, israëlitisch of katholiek te zijn: die categorieën beschikten in het verzuilde 
stelsel over andere media. Status bleek eventueel uit aanduidingen als van goeden 
huize of familie. Tien personen verwezen naar hun beroep, een goede positie of 
kapitaal. De genoemde beroepen waren: koopman, handelsman en ingenieur. Het 
valt op dat er ook goede posities te Willemstad op Curaçao en op Java aangegeven 
werden. Door betere scheepvaartverbindingen was overkomst uit of naar de kolo-
niën immers makkelijker geworden. Maar ook voor de andere adverterenden gold 
dat de partner niet meer in de naaste omgeving gezocht hoefde worden. Dit was te 
danken aan de uitbreiding van straat- en spoorwegen en de opkomst van nieuwe 
vervoersmiddelen zoals auto en fiets.

De adverterende heren vroegen een (jonge) dame of weduwe, eventueel met 
kinderen. De dames vroegen een ‘jongmensch’, een heer of weduwnaar met kind. 
Kinderen waren welkom bij een huwelijk, al moesten ze wel lief zijn! De meesten 
stelden geen expliciete eisen aan het uiterlijk van de toekomstige partner. Enkelin-
gen stelden een knap, kerngezond, prettig uiterlijk of ‘een degelijk karakter meer 
dan schoonheid’ op prijs. Een portret werd slechts door één dame en één heer in 
de advertentie gevraagd, maar mogelijk vond een dergelijke uitwisseling pas plaats 
als het contact gelegd was.

Iets uitvoeriger was men over de persoonlijke eigenschappen van de gezochte 
partner: aangenaam, huiselijk, veelzijdige persoonlijkheid, beschaafd, zacht karak-
ter, degelijk, ontwikkeld, net en solide. De meeste wensen op dit gebied werden 
door de heren geuit. Voor de meeste dames was beschaafd al voldoende. Soms ble-
ven de leeftijdsaanduidingen vaag. Duidelijker was men echter over inkomen en 
vermogen van de gevraagde partner. Vrouwen vroegen een partner met een goede 
positie of een goed inkomen en mannen een vrouw met vermogen. Opvallend is 
dat vier dames expliciet aangaven ongefortuneerd, onvermogend of onbemiddeld 
te zijn. Zij zochten kennelijk een man die hen als kostwinner zou kunnen onder-
houden. Mannen hoopten hun positie te verbeteren door een bemiddelde vrouw te 
huwen, vrouwen gokten op een man met een goede baan en een vast inkomen.

Dit prozaïsche beeld van aanbod en vraag was volgens Zeegers’ bevindingen 
nog tot 965 dominant. De termen die voor persoonlijke eigenschappen gebruikt 
werden, zoals net, beschaafd, degelijk en fatsoenlijk, zijn in feite groepskwalifica-
ties die een burgerlijke status suggereerden die overigens ook expliciet in termen 
van stand, bezit en beroep in advertenties benoemd werd. Die trend was omstreeks 
965 al op zijn retour, want bij het toenemen van de welvaart en het afnemen van 
machtsverschillen waren openbare uitingen van standsbesef taboe geworden. Ver-
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wijzingen naar netheid, beschaving, burgerlijke status (heren en dames) en stand 
maakten geleidelijk plaats voor verwijzingen naar opleiding en persoonlijke eigen-
schappen en liefhebberijen die informatie gaven over de levensstijl. Vooral vrou-
wen hechtten veel belang aan opleiding evenals voorheen aan stand, omdat zij hun 
status deels ontleenden aan hun echtgenoten. Omstreeks 975 werden de adver-
tenties steeds persoonlijker door het gebruik van de ik-vorm, het accent op per-
soonsgebonden eigenschappen, gevoelsmatige formuleringen (psychologisering) 
en informatie over de gewenste duur en vorm van de relatie.3 Deze ontwikkelingen 
zijn ook terug te vinden in de getuigenissen van vertegenwoordigers van de voor-
oorlogse generatie (geboren voor 930) en de naoorlogse geboortegolf (945-950) 
die merendeels tot de kleine of grote burgerij gerekend kunnen worden.

Verliefd, verloofd, getrouwd 1920-1945

Binnen eigen kring was de partnerkeuze vrij, stelt Hans de Boer (925) wiens vader 
leraar was:

‘Mijn ouders waren orthodox hervormd en hun leven speelde zich ook geheel 
binnen die zuil af. De partner werd zelfstandig, maar wel uit die omgeving 
gekozen. Mijn ouders ontmoetten elkaar voor het eerst in de kerk’.

Ball der Österreicher 22 januari 1972 in het Kurhaus te Scheveningen: balopening 
door het Jungdamen- en Herrenkomitee Privébezit Pieter R.D. Stokvis
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Bij de gegoede liberale burgerij had de moderne jeugd meer mogelijkheden om 
elkaar te treffen volgens Cees van Heekeren (92):

‘In mijn jeugd waren de mogelijkheden om meisjes te ontmoeten veel gro-
ter dan in de jeugd van mijn ouders. Wij zaten op gemengde scholen, gingen 
naar dansles en er kwamen feesten waar gedanst werd. De (portable) gram-
mofoon had hier een grote invloed, waardoor huisfeestjes veel makkelijker te 
organiseren waren.’

Op verkering volgde in principe een huwelijk, was Frederik Jansen (920) door zijn 
kleinburgerlijke familie ingeprent:

‘Ik aanvaardde de traditie van “een meisje hebben”, verloven en trouwen. Toen 
ik 20 was, wist ik nog niet veel. Vóór 945 heb ik eigenlijk nooit een meisje 
gehad, wel eens een meisje van een schoolfeest thuisgebracht en met een kus 
bij de huisdeur afscheid genomen: dat was al heel wat!’

Aan welke eisen een partner in burgerkringen moest voldoen, vertelt Fine Vogele-
sang (923) openhartig:

‘Seksualiteit vóór het huwelijk was uit den boze, je kon het je ouders niet aan-
doen. Er werd door buren en kennissen altijd op je gelet. De vooruitzichten 
van de man speelden een overheersende rol in de keuze, want je wilde er soci-
aal niet op achteruitgaan. Religie heeft bij mij minder een rol gespeeld. Bij een 
huwelijk koos je voor een verbintenis tot de dood. Je had eerst een vrij lange 
verlovingstijd, waarin je elkaar en de wederzijdse familie leerde kennen en 
begrijpen. Die lange verlovingen konden nog wel eens stuklopen.’

Jannie van der Linden (97) bevestigt deze gang van zaken:
‘Er werd ook opgelet met wie we omgingen en waar we heen gingen. Er was 
weinig geld onder de jongeren. De Kalverstraat in Amsterdam was een fla-
neerstraat en daar gingen we dan naar toe. Heel veel vriendschap, maar sek-
sualiteit, dat duwde je weg. Wanneer je een vaste verloofde had, dan sprak je 
er wel over, maar daar bleef het bij. Dan was het wel enige jaren sparen totdat 
je kon trouwen. Ik ben in 940 getrouwd. We hadden alles goed voor elkaar, 
een aannemersbedrijf met een werkplaats in het Haagse Bezuidenhout.’

Lange verlovingen en late huwelijken hadden ook een ander voordeel volgens tim-
mermansdochter Geertje Bussink (899): ‘Ik was tegen de 30 toen ik trouwde, en 
kon dus ook geen groot gezin meer krijgen. Veel die niet konden wachten, deden 
zichzelf de zorg van een kinderrijk gezin aan.’

Het huwelijk was ‘voor de eeuwigheid’, zoals Hans de Boer (924) het formuleert, 
of in de woorden van Paul Haak (925): ‘Huwelijken werden in principe voor het 
leven gesloten en hielden vaak stand bij onverenigbaarheid van opvattingen van 
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trouw’. Hoe er op scheiden gereageerd werd, vertelt de katholieke Jozef Blok: ‘Vroe-
ger was scheiden een schande. Over een tante die gescheiden was, werd daarna 
niet meer gepraat en ze kwam er niet meer in.’

‘Van het houtje’ 1945-1965

Op de partnerkeuze werd op twee manieren druk uitgeoefend, namelijk de druk 
om in een bepaalde levensfase te trouwen en de druk om een geloofsgenoot als 
huwelijkspartner te kiezen. Mateo de Ridder (925) wiens vader schoenmaker was, 
verwoordt dit heel duidelijk:

‘Overblijven was min of meer een schande: over oude vrijsters boven de 25 
werd minachtend gesproken. Op school werd je vanaf je 4e geplaagd wanneer 
je geen verkering had. Later werd er op het werk of in de familie steeds geïn-
formeerd of je nog geen verkering had. Mannen die niet aan de vrouw konden 
komen, waren zielenpoten of er was een steekje aan los. Aan homoseksu-
aliteit dacht men niet zo gauw. Twee vrienden of vriendinnen konden rustig 
samenwonen voor de goedkoopte of de gezelligheid, zolang ze maar niet de 
indruk wekten van de verkeerde kant te zijn. Begrip voor “anders zijn” had 
bijna niemand, ook gestudeerde mensen niet. “Niet aan een geloof doen” was 
wel een handicap bij het op vrijersvoeten gaan, want de meeste meisjes in 
mijn omgeving hielden er niet alleen een geloof op na, maar praktiseerden 
dat ook. Voor serieuze verkering kwam je als vrijdenker niet in aanmerking. 
Vriendschappelijke omgang en vrije liefde waren nog niet zo ingeburgerd als 
nu. Meisjes en hun ouders namen automatisch aan dat je serieuze bedoelin-
gen had. Soms vroegen ze de eerste avond al wat je van je geloof was en of je 
naar de kerk ging.’

De katholieke accountantsdochter Anna Verster (929) vertelt over de opstelling 
van haar ouders: ‘Toen ik vriendjes kreeg, begonnen de drama’s als bleek dat het 
om een niet-katholieke jongen ging. Dat werd verboden en ik kreeg huisarrest.’ 
Over de sturing van de partnerkeuze en de sancties en conflicten bij overtreding 
van de regels vertelt Rita Hagen (929), de dochter van een katholieke middenstan-
der :

‘Wij ouderen mochten elkaar hooguit één- of tweemaal per week ontmoeten 
en dan nog te midden van al je huisgenoten. Als je afscheid nam in de gang, 
was het opvallend hoeveel men plotseling van de WC gebruik moest maken! 
Je partner ontmoette je veelal bij door de kerk georganiseerde samenkomsten 
ofwel bij sportbijeenkomsten, onder een kerkelijk vaandel natuurlijk. Zelfs 
dansscholen waren gesplitst naar geloof. Ook ten aanzien van stand waren 
er soms conflicten als je met iemand thuis kwam. Als de antwoorden op de 
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vragen: “Wat doet hij, wat doen zijn ouders en waar wonen zij?” niet strook-
ten met de verwachtingen van je ouders, kon je de vriendschap wel vergeten. 
Het was onmogelijk een huwelijk aan te gaan met iemand die geen geloofsge-
noot was. In 962 had één van mijn broers een “ongelovig” meisje ontmoet. 
Dit werd aanleiding tot een emotionele veldslag. Hij zette echter door, maar 
op zijn trouwdag schitterden mijn ouders door afwezigheid. Zij mochten niet 
aanwezig zijn, want de pastoor had het hun verboden.’

De streng hervormde ouders van Hans de Boer (924) reageerden anders:
‘Mijn zusters en ik zijn in de oorlog met een veel ruimere kring van mensen in 
aanraking gekomen en hebben ook alle vier onze partner buiten de zuil geko-
zen. Mijn ouders moesten hierbij wel eens slikken, maar hebben altijd loyaal 
onze keuze geaccepteerd.’

Opvattingen over het huwelijk en de rolverdeling tussen man en vrouw bleven nog 
lang na de oorlog traditioneel. In de woorden van Rita Hagen (929):

‘Het ideaalbeeld was rozengeur en maneschijn, eeuwige trouw en geborgen-
heid voor het leven. De man als hoofd van het gezin verdiende het geld. De 
vrouw verzorgde liefdevol huis en kind. Zij was dienend en moest daaraan 
haar geluk ontlenen. Was zij daarin niet gelukkig, dan mankeerde er iets aan 
haar. Schuldgevoelens daaromtrent werden weggewerkt door nog meer opof-
feringen.’

Gezellig samenzijn van de Jong Hervormden uit Venlo op 10 
mei 1934 (Hemelvaartsdag) in de jeugdherberg Süchtelen in 
Duitsland Privébezit Pieter R.D. Stokvis
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De meeste babyboomers kregen van hun ouders weinig te horen over seksualiteit. 
Waar wèl – en gepassioneerd – over gesproken werd, was de partnerkeuze, vertelt 
de katholieke Henriëtte de Jong (947):

‘Seks vòòr het huwelijk was taboe. Katholieke meisjes moesten tot halver-
wege de zestiger jaren binnen het geloof trouwen. De aanstaande echtgenoot 
moest “van het houtje” zijn. Mijn oudere zus (939) moest serieuze vriend-
schappen afbreken als de jongen niet katholiek was. Onder invloed van de 
oecumenische gedachte keek men daar rond 970 wat soepeler tegenaan.’

Partnerkeuze sinds de ‘seksuele revolutie’ 1965-1995

Hoezeer de seksuele revolutie eind jaren zestig samenhing met de uitvinding van 
de pil, brengt de gereformeerde leraarsdochter Gerda Schotanus (923) onder 
woorden:

‘Persoonlijk vind ik de uitvinding van de anticonceptiepil de grootste omwen-
teling van deze eeuw. De veranderingen die hierop gevolgd zijn, betroffen 
niet alleen de vrouw, maar ook de man-vrouw-verhouding en het gezinsle-
ven. De stelling “heilig naar het altaar gaan”, waar wij mee grootgebracht zijn, 
verviel in snel tempo. Predikanten, pastores noch ouders konden jongeren 
tegenhouden die wilden samenwonen. Een vrouw hoefde niet meer maande-
lijks in spanning te verkeren of ze wel of niet zwanger zou zijn. Zo kon ook zij 
gaan denken aan een baan buitenshuis en een eigen leven.’

De mogelijkheden om een levenspartner te kiezen en te vinden, zijn in veel opzich-
ten verruimd, noteert Mateo de Ridder (925):

‘Het ideaal bij huwelijk of samenwonen is nog steeds een trouwe partner. Het 
is tegenwoordig wel gemakkelijker om aan een partner te komen. Men tilt 
niet zo zwaar meer aan verschil in godsdienst, stand of ras en samenwonen 
is geen schande meer. Ongehuwde moeders worden niet meer met de vin-
ger nagewezen. Een woning vinden is niet meer zo moeilijk als in de vijfti-
ger jaren en contacten leggen gaat vlotter. Lukt het niet op de ouderwetse 
manier, dan zijn er nog de reisjes en bijeenkomsten voor alleenstaanden en 
het is geen schande meer je toevlucht te nemen tot een contactadvertentie. 
Vroeger had je huwelijksadvertenties, maar de meeste mensen schaamden 
zich daarvoor en durfden dat niet aan. Volgens de algemene opinie was dat 
iets voor kneusjes’.

Echtscheiding en samenwonen worden sinds de jaren zestig – in de woorden van 
Louis van Dalen (92) – ‘als normaal geaccepteerd.’ Nel de Hoog geeft enkele voor-
beelden:
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‘Tot circa 970 kwam het in de zeer wijdvertakte (katholieke) familie niet 
voor dat men samenwoonde vòòr het huwelijk, of scheidde. Er was één neef 
van mijn generatie die scheidde, één tante die trouwde met een gescheiden 
man en één nicht die zwanger was vòòr haar huwelijk. Ofschoon dat werd 
betreurd, maakte het geen verschil in de onderlinge goede verhoudingen.’

Over de veranderende rolverdeling tussen mannen en vrouwen merkt Rita Hagen 
(929) op

‘Nu zijn de partners gelijk (...). Men gaat nuchterder een relatie of huwelijk 
aan, men weet dat je moet werken voor het instandhouden van een goede 
relatie. Men drijft niet meer alleen op zijn gevoel, maar schakelt ook zijn ver-
stand in. Persoonlijk juich ik het samenwonen als een soort proefperiode om 
elkaar echt te leren kennen toe.’

Hoe snel de opvattingen over seksualiteit en partnerkeuze na 965 veranderden, 
wordt duidelijk uit het verhaal van Sacha Tanja (945), die in dat jaar trouwde:

‘Omdat ik de vierde dochter [van een gereformeerde ondernemer] was, zijn 
sommige ontwikkelingen voor mij makkelijker geweest. Verkering en uit-
gaan, dat was allemaal al door de anderen bevochten. Bovendien had ik de 
tijd mee; veranderingen in het gezin gingen sneller in de zestiger jaren. Een 
belangrijke verandering was de komst van de anticonceptiepil. In 965 wist ik 
daar nog niets van. In 968, na de geboorte van ons tweede kind, ben ik daar 
op advies van onze huisarts aan begonnen (…). Samenwonen of ‘hokken’, daar 
zouden wij nooit op gekomen zijn, dat deed niemand in 965. Nu vind ik het 
doodnormaal en zelfs wel verstandig. Onze kinderen hebben hier thuis ook 
wel relaties gehad die bij hen bleven slapen; voor ons was het even wennen, 
maar al gauw heel gewoon. Zelf hadden wij dat vroeger nooit kunnen doen, 
dat was totaal onbespreekbaar!’

Noks Nauta (947) vertelt over de omgang in studentenkringen en haar huwelijk 
en scheiding:

‘Omgaan met jongens had ik in ons meisjesgezin nauwelijks geleerd! Wat sek-
sualiteit betreft kwam ik in mijn studietijd meer te weten van mijn vrien-
dinnen dan van mijn ouders. Er waren meisjes die onmiddellijk met allerlei 
jongens in bed doken. Er waren er ook zoals ik, die alles maar eens rustig 
afwachtten. Vrienden kwam ik tegen tijdens de studie of op de tennisclub. 
Mijn partner kwam ik pas in 979 tegen bij vrienden. Hij ging uit van gelijk-
heid: samen ook voor huis en kinderen zorgen. Dat leek me ideaal! Het werkte 
enige jaren vrij goed. In 988 zijn we gescheiden; we hebben een co-ouder-
schapsregeling. De kansen om een nieuwe partner te treffen, zijn minimaal 
voor een hoogopgeleide vrouw boven de 40 met twee (jonge) kinderen, heb ik 
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ervaren. Omdat stellen met stellen blijken om te gaan, vallen allerlei contac-
ten uit mijn huwelijksperiode weg. Dat ervaar ik als een soort isolement. Het 
doet mij denken aan het negatieve beeld van gescheiden mensen: “daar is wat 
mee”, dat ik van huis uit meekreeg.’

Het patroon van partnerkeuze in retrospectief

De keuze van een huwelijkspartner was tot de jaren zestig gebonden aan strenge 
sociale en godsdienstige groepsnormen en volgde een vast stramien van kennisma-
king, verkering, verloving en huwelijk. De opvattingen over de rolverdeling tussen 
man en vrouw bleven traditioneel waarbij de dienende en zorgende, opofferende 
rol van de vrouw geaccentueerd werd. Huwelijken werden voor het leven geslo-
ten, want scheiden was een schande en betekende sociale stigmatisering. Voor veel 
vrouwen was het huwelijk een soort levensverzekering. ‘De wereldcompetitie voor 
het jonge meisje’ uit 956 bood bijvoorbeeld een traditioneel beeld van de gangbare 
idealen:

‘Het jonge meisje zal gaan trouwen en zij zal blij zijn met veel kinderen. Van 
haar toekomstige echtgenoot verwacht zij vooral goedheid en begrip. Met 
haar echtgenoot zal zij liefst levensbeschouwing of intellectuele ontwikkeling 
gemeen hebben. Is zij eenmaal gehuwd, dan zal zij ook niet langer een beroep 
uitoefenen.’4

De omgeving oefende druk uit om tijdig verkering te nemen met iemand van de 
eigen stand en vooral de eigen kerk. Huwbare jongeren die geen verkering had-
den, werden vreemd of zielig gevonden. De kerk trad ook wel bevoogdend op. In 
de katholieke Volkskrant werden bijvoorbeeld tot 965 alleen contactadverten-
ties opgenomen van ongebonden (niet gescheiden) katholieken die een ‘pastoors-
briefje’ konden overleggen.5

Onder gegoede burgers vond de kennismaking plaats in de kring van beken-
den, op gemengde scholen en op tennis- en andere verenigingen. Voor de mid-
denstand was de kerk een belangrijk trefpunt en natuurlijk de daarmee verbonden 
zangkoren en gymnastiekverenigingen. Lange verlovingen vormden een proeftijd 
die onder het toeziend oog van familie en kennissen werd doorstaan. De betrokke-
nen waren zich er wel van bewust dat huwelijksuitstel ook een manier was om het 
kindertal beperkt te houden. Naarmate verkering meer opgevat werd als een indi-
viduele aangelegenheid, werd een officiële verloving eind jaren zestig steeds meer 
achterwege gelaten, evenals de verplichte bezoeken om de verloofde voor te stellen 
aan wederzijdse familie en kennissen.6

Verkering met iemand die een andere sociale of kerkelijke achtergrond had, 
kon aanleiding geven tot hoog oplopende familietwisten. Desondanks doorbraken 
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in de jaren zestig steeds meer jongeren de kerkelijke scheidslijnen. Met de ont-
zuiling vervaagden in de jaren zeventig de scheidslijnen tussen protestanten en 
katholieken en verdween het probleem van de kerkelijk gemengde verkering. De 
traditie van ‘apartheid’ en endogame huwelijkspatronen wordt nu gekoesterd door 
mediterrane moslims (Turken en Marokkanen) die merendeels een partner in het 
moederland zoeken en nauwelijks met autochtone Nederlanders trouwen en zelfs 
relatief weinig met leden van de eigen groep die in Nederland geboren zijn.7 Als de 
mate van onderlinge huwelijken het criterium voor integratie zou zijn, is die niet 
te verwachten zolang maatschappelijke opvattingen binnen de Nederlandse isla-
mitische gemeenschap die van het moederland weerspiegelen, en de ‘seculieren’ 
of modernen binnen die gemeenschap in de minderheid zijn. Bovendien is het de 
vraag of seculiere Turken en Marokkanen de grenzen van de etnische groep kun-
nen en willen overschrijden, omdat endogaam huwen in Nederland (volgens Todd 
anders dan in Frankrijk) hoe dan ook regel is.8

Naarmate kerkelijke scheidslijnen minder gewicht in de schaal leggen, lij-
ken sociale scheidslijnen, nu gedefinieerd in termen van opleidingsniveau, bij de 
partnerkeuze zwaarder te wegen. Stands- en klassenbewustzijn hebben in zekere 
zin plaats gemaakt voor opleidingsbewustzijn. De kans om een partner tegen te 
komen in de school- of collegebanken is dan ook in de tweede helft van de twin-
tigste eeuw steeds groter geworden.9 Opleiding, ontwikkeling, beroep en inkomen 
zijn doorslaggevend voor iemands sociale status en richtinggevend bij de partner-
keuze. Dat valt ook op te maken uit de door Zeegers geanalyseerde contactadver-
tenties.0 Sinds 960 is het standsaspect van sociale ongelijkheid verdrongen door 
het klassenaspect en heeft Nederland zich ondanks de schijnbare triomf van een 
nivellerende verzorgingsstaat ontwikkeld tot een dynamische en flexibele klassen-
maatschappij. Deze ontwikkeling is zelfs terug te vinden in de naamgeving van 
(autochtone) kinderen die vroeger vooral bepaald werd door familietraditie en 
godsdienst, maar nu uitsluitend door sociale klasse als belangrijkste referentie-
groep. Niet voor niets weet iedereen dat met ‘Sjonnies en Anita’s’ de arbeiders- of 
volksklasse bedoeld wordt! Niet alleen voor de naamgeving, maar ook voor de 
partnerkeuze is de eigen groep die eenzelfde opleiding heeft genoten, de belang-
rijkste referentiegroep geworden. Deze invulling van gelijkwaardigheid kan geïn-
terpreteerd worden als een versterking van de sociale endogamie die immers niet 
meer doorkruist of gecompenseerd wordt door kerkelijke endogamie.

Zonder de pil was de seksuele revolutie van de jaren zestig en zeventig – met 
name de ‘bevrijdende’ ontkoppeling van seksualiteit en voortplanting – niet moge-
lijk geweest. Ontdaan van de driedubbele belasting van zonde, angst voor zwan-
gerschap en economische afhankelijkheid werd seksualiteit ook door vrouwen niet 
meer alleen gezien als ‘bindmiddel’, maar ook als individueel genotmiddel. Het 
vaste stramien van paarvorming maakte toen plaats voor een waaier van mogelijk-
heden: losse en vaste relaties, lat-relaties, samenwonen of huwen. Mede dankzij de 
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pil zijn de spelregels voor de partnerkeuze voor mannen en vrouwen gelijk gewor-
den en ook in andere opzichten danig aangepast.

Tegelijkertijd werd de vrijheid om op eigen gezag een partner te kiezen groter. In 
de omgang tussen ouders en kinderen verschoof het accent van gezag en gehoor-
zaamheid naar vertrouwen en overleg. De omgangsvormen werden dan ook infor-
meler of intiemer. Vanzelfsprekende gezagsverhoudingen in kerk, maatschappij en 
gezin werden ter discussie gesteld. Het meest wezenlijke en verbazingwekkende 
aspect van de sociaal-culturele revolutie van 968-973 lijkt mij dan ook de plotse-
linge gezagscrisis op alle fronten die verband hield met de snelle voltooiing van de 
verzorgingsstaat die kerkelijke en andere mechanismen van sociale controle onder-
mijnden. Ouderlijke bemoeienis met de partnerkeuze is minder direct geworden 
en formele regels zoals de verloving, hebben plaats gemaakt voor informele regels, 
maar de partners moeten nu meer dan ooit gelijkwaardig zijn, weliswaar niet meer 
qua vermogen of kerkgenootschap, maar wel qua opleiding. Hoewel Nederland 
door de wettelijk verankerde verzorgingsarrangementen ontegenzeggelijk van een 
zeer conservatief in een zeer libertijns land veranderd is en hoewel de spelregels 
voor de partnerkeuze aangepast zijn, is het einddoel van een gelijkwaardige part-
nerkeuze intact gebleven.

Noten

  Algemeen Handelsblad 0 en 3 januari 925. De gegevens over 925 zijn verzameld door 
Carla Rentinck en door mij opnieuw bestudeerd en van commentaar voorzien, zie Ren-
tinck, Wie.

2  Zie ook Zeegers, Andere tijden en Langs.
3  Zeegers, Langs.
4  De Groot, Libelle 50, 89.
5  Zeegers, Langs, 50.
6  De Groot, Libelle 50, 43-44.
7  In 2000 huwde slechts 3% met een Nederlander en 8% met Turkse of Marokkaanse 

medelander! NRC Handelsblad, 7 december 2003. 
8  Todd, Destin. Zie over de ervaringen van betrokkenen Hondius, Gemengde.
9  Smeenk, Opportunity.
0  Zeegers, Langs, 99.
  Den Hertog en Van Rotterdam, ‘De Nederlandse voornamen’.
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Het kiezen van een huwelijkspartner in Nederland 1840-1940
De rol van de familie

Marco H.D. van Leeuwen, Ineke Maas en Kees Mandemakers

Vele factoren bepalen wie met wie huwt, maar het is geen tombola, zoals in de 
inleiding tot dit boek is uiteengezet. Uiterlijk en karakter spelen een rol, net zoals 
de eigen voorkeuren op het gebied van godsdienst, leeftijd, sociale klasse, rijkdom 
en wat dies meer zij. Ook van belang is de sociale druk door leden van de groep(en) 
waartoe men behoort. Behalve de eigen voorkeuren en de pressie van ouders en 
vrienden spelen ook de grenzen van het gebied waarbinnen men naar een partner 
zoekt een rol. Binnen die grenzen moet men ook daadwerkelijk in contact zien 
te komen met de persoon in kwestie. Het vinden van een huwelijkspartner is een 
ingewikkelde zaak die men op verschillende wijzen kan bestuderen.

In deze bijdrage onderzoeken we de mate waarin mensen van dezelfde sociale 
laag onderling, of juist met mensen uit andere sociale lagen trouwen. In het bij-
zonder vragen we ons af wat de rol van de naaste familie daarbij was. We maken 
gebruik van huwelijksakten verzameld in het kader van de Historische Steekproef 
Nederlandse bevolking (HSN). De HSN vormt een representatieve steekproef uit 
de Nederlandse geboorteakten in de negentiende en vroege twintigste eeuw. Wij 
bestuderen de huwelijken van de steekproefpersonen gesloten in de periode 840-
940.

Huwelijksakten hebben als bron zowel voor- als nadelen. Aan de ene kant bevat-
ten ze geen enkele informatie over meningen, motivatie, zoektochten en gevoelens 
van de bruid en bruidegom, hun familie en vrienden. Aan de andere kant bestrijken 
ze echter een groot deel van de bevolking – zoals geen enkele andere bron op dit 
gebied. Bovendien verschaffen ze wel informatie over omstandigheden die duiden 
op meer of minder invloed van de naaste familie op het kiezen van een huwelijks-
partner, zoals de sociale lagen waaruit bruid en bruidegom afkomstig zijn, hoe oud 
zij zijn, of de ouders nog leven en hoeveel naaste familie er bij de voltrekking van 
het huwelijk aanwezig is. Door het handig gebruiken van die informatie, is het toch 
mogelijk om de pressie van ouders en naaste familie te onderzoeken, ofschoon de 
akte zelf daarover zwijgt.
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Opvattingen over de invloed van familie op de keuze van een huwelijkspartner

Invloed van ouders

Er zijn twee algemene ideeën over de wijze waarop ouders de huwelijkskeuze van 
hun kinderen beïnvloeden. Volgens het eerste willen ouders het beste voor hun 
kinderen en sturen ze daarom aan op een huwelijk met een in maatschappelijk 
opzicht zo aantrekkelijk mogelijke partner. Volgens het tweede hebben ouders een 
voorkeur voor schoondochters en -zonen uit de eigen sociale groep. Uiteindelijk 
maakt het echter niet zoveel uit of ouders willen dat hun kind met een maatschap-
pelijk hogere of met een sociaal gezien gelijke partner huwt. Als alle ouders stre-
ven naar een huwelijk voor hun kind met een partner met een zo hoog mogelijke 
maatschappelijke status, dan zullen de kinderen uit de hoogste klassen met elkaar 
huwen. De kinderen uit lagere klassen moeten dan genoegen nemen met elkaar. 
Wat resulteert zijn endogame huwelijken, net zoals wanneer de ouders een voor-
keur hebben voor een schoonzoon of -dochter uit de eigen sociale groep.

De manier waarop ouders invloed uitoefenen kan verschillen van indirect en 
onbewust tot heel direct. Ouders en andere naaste familie hebben kenmerken die 
zij min of meer stilzwijgend aan hun kinderen doorgeven. Men kan hierbij den-
ken aan het kerkgenootschap waartoe men behoort – en breder – de waarde die 
men aan een geloof toekent en aan een partner met hetzelfde geloof. Zoiets geldt 
ook voor opvattingen over de leeftijd waarop men huwt, de leeftijd van de part-
ner, de mate waarin een partner van elders, of uit een andere etnische groep mag 
komen. Het ouderlijk milieu beïnvloedt ook welke sociale lagen men als dichtbij en 
welke als veraf zal ervaren en hoe erg of juist hoe aantrekkelijk het is om een ‘verre’ 
vriendschap te sluiten. Deze indirecte manier van beïnvloeden werkt via de prefe-
renties die de kinderen ontwikkelen. Als men die preferenties zou kunnen meten, 
dan zouden ze dit deel van de ouderlijke invloed ‘wegverklaren’.

Ten tweede beïnvloeden ouders de mogelijkheden van hun kinderen om part-
ners te ontmoeten. Zij bepalen in welke buurt het kind opgroeit, naar welke school 
het gaat en welke sportclubs en andere ontmoetingsplaatsen geschikt zijn voor hun 
kind. Aangezien deze keuzes (leefstijlen) verschillen tussen sociale milieus, zul-
len ongehuwde jongeren een grotere kans hebben jongeren uit hun eigen sociale 
milieu te ontmoeten dan jongeren uit hele andere sociale lagen. Ouders kunnen 
echter ook bewust proberen hun kinderen in contact te brengen met kinderen uit 
een andere sociale laag, bijvoorbeeld door naar een ‘betere’ buurt te verhuizen.

Ten slotte kunnen ouders directe druk uitoefenen op hun kinderen bij de part-
nerkeuze. Dit is eigenlijk alleen nodig als de preferenties van de kinderen afwij-
ken van die van hun ouders. Het is duidelijk dat ouders allerlei middelen hebben 
om hun kinderen onder druk te zetten, variërend van ‘op het gemoed spelen’ tot 
onterving. Over deze derde vorm van beïnvloeding gaat dit hoofdstuk. In het vol-
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gende zullen we hypothesen afleiden over de vraag onder welke omstandigheden 
we meer en onder welke omstandigheden we minder directe druk van de ouders 
op de huwelijkskeuze van hun kinderen verwachten. Aangezien we aannemen dat 
druk van de ouders leidt tot een endogaam huwelijk, toetsen wij de hypothesen 
door te kijken of er onder de bepaalde omstandigheden sprake is van meer of min-
der endogamie.

Veranderingen over de tijd

Er bestaan hypothesen over veranderingen van de ouderlijke druk bij partnerkeuze 
in de loop van de afgelopen twee eeuwen. Er zijn onderzoekers, zoals Edward Shor-
ter, die menen dat de familiale pressie sterk is verminderd. Zijn uitgangspunt was 
de sterke stijging van het percentage ‘onwettige’ kinderen in Europa sinds het mid-
den van de achttiende eeuw. In veel landen werden er steeds meer kinderen bui-
ten het huwelijk geboren, ook in Nederland. Hoe kwam dat nu? Voordien was 
het krijgen van kinderen voorbehouden aan gehuwden en zag de gemeenschap in 
het algemeen, en de betrokken ouders in het bijzonder, erop toe dat men met de 
goede partner trouwde, aldus Shorter.2 Dit veranderde echter met de opkomst van 
de ‘romantische liefde’, waarbij mannen en vrouwen hun huwelijkspartners kozen 
op grond van hun persoonlijke voorkeuren.3 Shorter poneert het bestaan van een 
dergelijke seksuele revolutie op basis van velerlei bronnen, zowel opmerkingen van 
tijdgenoten over het verval in zeden, als gedrukte statistieken over het stijgende 
aantal onwettige kinderen en vondelingen. Dat materiaal is echter ongelijksoortig 
en niet altijd makkelijk te interpreteren. Om die reden stelt Shorter dan ook een 
andere, volgens hem betere, test van zijn stelling voor, die hij bij gebrek aan materi-

‘Het verliefde Brechje’. Scène uit een klucht waarin een vader probeert te voorkomen 
dat zijn dochter haar minnaar ziet Pentekening door Cornelis Troost, circa 1748 

 Gemeentearchief Amsterdam.
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aal overigens zelf niet uitvoerde.4 Shorter stelt voor om huwelijksgegevens te ana-
lyseren en te kijken naar de mate van endogamie naar sociale klasse. Dat is volgens 
hem de test bij uitstek voor zijn stelling van de seksuele revolutie – ofwel de bevrij-
ding van de jeugd van de pressie door hun ouders en familie.

De eerste vraag die wij ons stellen is daarom of de mate van trouwen naar sociale 
klasse, ofwel endogamie, in de loop van de tijd in Nederland is veranderd. In tegen-
stelling tot Shorter zien wij dit echter niet als de meest geschikte test voor hypothe-
sen over ouderlijke pressie. Hier zijn tenminste twee redenen voor.

Ten eerste is het maar de vraag of het niet geheel verdwijnen van endogamie 
echt betekent dat ouders nog steeds druk op hun kinderen uitoefenen. Ware liefde 
is volgens Shorter blind voor het sociaal milieu van de partner. Volgens Hendrickx, 
Uunk en Smits hebben mensen echter voorkeur voor een partner die op henzelf 
lijkt.5 Ze worden daarom eerder verliefd op iemand uit de eigen sociale klasse. 
Indien de ouderlijke controle volledig ontbreekt, voorspelt Shorter geen samen-
hang tussen de sociale klasse van de bruid en die van de bruidegom, terwijl Hen-
drickx, Uunk en Smits ook dan een zekere samenhang verwachten.

Ten tweede ontmoeten jonge mensen vaker potentiële huwelijkspartners uit hun 
eigen sociale klasse dan uit andere sociale klassen. Dit komt door de samenhang 
tussen sociale klasse en schoolbezoek, het wonen in gesegregeerde woonwijken 
en het uitoefenen van klassenspecifieke hobby’s of sporten. Zelfs als liefde soci-
aal gezien blind is, is daarom de kans dat jongeren iemand uit hun eigen kringen 
huwen groot. Het in ogenschouw nemen van ontmoetingskansen heeft implica-
ties voor de hypothese over veranderingen in endogamie. De ontmoetingskansen 
voor jonge mensen uit verschillende sociale klassen zijn waarschijnlijk gedurende 
de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw toegenomen. Niet alleen 
is de infrastructuur verbeterd, ook de groeiende onderwijsdeelname heeft hier een 
rol gespeeld. Ook op grond van deze toegenomen ontmoetingskansen verwachten 
we daarom minder endogamie in de twintigste dan in de negentiende eeuw. We 
beschikken daarmee over twee alternatieve verklaringen voor hetzelfde fenomeen, 
te weten afname van ouderlijke pressie en toename van ontmoetingen buiten de 
eigen klasse.

Verschillen tussen sociale klassen

Aangezien we op basis van Shorter’s test geen definitief uitsluitsel kunnen geven 
over de mate waarin ouders de huwelijkskeuzes van hun kinderen beïnvloeden, 
proberen we zoveel mogelijk andere hypothesen af te leiden over omstandigheden 
waarin we meer en waarin we minder sociale druk verwachten.

Onze tweede hypothese gaat over verschillen tussen sociale milieus. In sommige 
milieus is het makkelijker, en in andere juist moeilijker, om de opvattingen van de 
ouders over de sociale status van de partner te negeren. Een boerenzoon die de 
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boerderij van zijn ouders wil overnemen, riskeert veel als die ouders zijn verloofde 
niet zien zitten omdat zij niet op een boerderij is opgegroeid. Of, om het breder te 
formuleren, bij milieus waarin kinderen in sterke mate voor hun broodwinning in 
de voetsporen van hun ouders treden, en waarbij zij een bedrijf of bedrijfskapitaal 
nodig hebben, kan het wel eens zeer moeilijk zijn om ouderlijke opvattingen over 
‘Ons Soort Mensen’ te negeren.

De Nijs (deze bundel) laat zien dat ouderlijke druk op de partnerkeuze voor 
kwam bij de hoge Rotterdamse burgerij in de negentiende eeuw: ‘Het werd soci-
aal niet acceptabel geacht om huwelijken te arrangeren, maar “toevallige ontmoe-
tingen” kon men wel arrangeren en er dan het beste van hopen’. Bovendien blijkt 
uit zijn bijdrage dat zowel ouders als leeftijdsgenoten van jonge mannen uit de 
gegoede burgerij in Rotterdam huwelijken beneden de eigen stand ontraadden. 
Stokvis wijst in zijn bijdrage tot deze bundel op het belang van geld en materiële 
goederen bij de huwelijkskeuze. In huwelijksadvertenties in de periode 825-94 
– die aanvankelijk vooral bestemd lijken voor de gegoede burgerij – zijn zowel de 
mannen als de vrouwen op zoek naar een partner met inkomen uit arbeid of uit 
vermogen. Dat verandert pas laat. De huwelijksadvertenties zoals wij die kennen 
met een waslijstje aan persoonlijke voorkeuren (‘houdt van een goed gesprek, en 
van Bach en van Bowie en van rode wijn’) verschijnen pas na ongeveer 975.

Ook hier zijn er weer alternatieve verklaringen mogelijk voor verschillen tus-
sen sociale klassen in de mate waarin zij endogame huwelijken sluiten. Het is ook 
in het belang van een huwende uit een kapitaalkrachtig milieu zelf om een soort-
gelijke partner te vinden (of in het geval van een boer een partner die zich in deze 
wereld thuis weet). In dat geval kunnen de milieuverschillen ook worden verklaard 
uit preferenties van de huwenden zelf en hoeft er geen ouderlijke pressie aan te 
pas te komen. Ook is er een tweede alternatieve verklaring: kinderen uit de hogere 
milieus en boerenkinderen zijn twee groepen die wellicht in sterkere mate dan 
andere sociale klassen zich binnen bepaalde huwelijksmarkten bewegen waarin zij 
vooral soortgenoten tegenkomen (voor hogere milieus zijn dat onder meer voort-
gezette opleidingen, voor boeren plattelandsorganisaties).

Sociale druk van het ouderlijk milieu

Het laat zich ook denken dat de ouderlijke controle geringer was in éénoudergezin-
nen. Dit argument komt vaak voor in hedendaags onderzoek naar de gevolgen van 
echtscheiding.6 Niet alleen is het voor één ouder moeilijker om alle taken, inclu-
sief toezicht op de kinderen, uit te voeren. Tevens ontbreekt in een éénoudergezin 
het rolmodel voor ofwel de jongens ofwel de meisjes. Ook hier zijn echter weer 
alternatieve verklaringen mogelijk. Wellicht verzwakt de financiële positie van het 
gezin door het ontbreken van de moeder waardoor het kind minder kieskeurig 
kan zijn bij het sluiten van een huwelijk. Verder is het voorstelbaar dat de vader 
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hertrouwt en dat daarbij een gespannen relatie tussen het kind en de stiefmoeder 
ontstaat (mogelijk speciaal bij lagere sociale lagen die krap gehuisvest zijn). In een 
dergelijke situatie kan het zo zijn dat vooral de dochters zo snel mogelijk het huis 
uit willen en bereid zijn bij de keuze van een huwelijkspartner water bij de wijn te 
doen. We onderzoeken of mensen van wie beide ouders bij hun huwelijk nog in 
leven waren vaker binnen de eigen sociale klasse huwden dan mensen waarvan de 
moeder al overleden was.

Tevens zullen we onderzoeken of mensen die op latere leeftijd huwen dat vaker 
buiten de eigen sociale groep doen. We nemen aan dat de ouderlijke invloed gerin-
ger is als de zoon of dochter ouder is. Zij wonen dan wellicht al langer op zichzelf, 
hebben vaker een eigen bron van inkomsten en zijn vermoedelijk ook minder beïn-
vloedbaar dan jongeren.

Ten slotte kijken we of mensen die naaste familie onder de getuigen hebben 
endogamer huwen dan mensen zonder naaste familie onder de getuigen. Het is 
aannemelijk dat de aanwezigheid van naaste familie, soms zelfs uitsluitend, onder 
de getuigen wijst op een hechtere familieband en daarmee een sterkere invloed van 
de familie op het gedrag van de kinderen. Ook deze indicator heeft als voordeel dat 
alternatieve verklaringen niet direct voor de hand liggen. Zo is er geen reden aan 
te nemen dat de (eerdere) ontmoetingskansen samenhangen met de aanwezigheid 
van familie bij het huwelijk. Wel zou het zo kunnen zijn dat er meer familie aanwe-
zig is als de voorkeuren van het bruidspaar sterker overeen komen met die van de 
rest van de familie. In dat geval loopt de verklaring via preferenties.

De Historische Steekproef Nederlandse bevolking (hsn)

In het kader van de Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN) zijn gege-
vens verzameld voor een steekproef uit alle personen die tussen 82 and 922 in 
Nederland zijn geboren.7 Voor de periode 82 tot 872 bedraagt de steekproef 0,75 
procent van alle geboortes, voor 873 tot 902 0,5 procent en voor de jaren tussen 
903 en 922 0,25 procent. De in deze bijdrage onderzochte huwelijken zijn geslo-
ten in de periode 840-939.

In totaal beschikken we over ruim 5.000 huwelijken (Tabel ). Wij sluiten ech-
ter tweede en latere huwelijken uit, waardoor wij ruim 3.000 huwelijken overhou-
den. Onderzoek naar endogamie suggereert namelijk dat partnerselectie anders 
verloopt bij eerste huwelijken dan bij volgende huwelijken.8 Bovendien voorkomen 
we zo dat een deel van de personen twee keer meedoen in het onderzoek.
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Tabel 1 Aantal huwelijken naar periode

Periode
Aantal 

huwelijken

Waarvan 
eerste  

huwelijken

Waarvan met beroep 
van de vader van de 

bruidegom

Waarvan ook met 
beroep van de  

vader van de bruid

Idem in % 
van het aantal 

huwelijken

1840-59

1860-79

1880-99

1900-19

1920-39

1787

2482

3136

4297

3815

1530

2030

2750

3902

3308

782

1032

1560

2430

2063

445

606

1034

1700

1466

(25%)

(24%)

(33%)

(40%)

(38%)

Totaal 15517 13520 7867 5251 (34%)

Bron hsn dataset Huwelijken, release huw_gtg.01

Wij onderzoeken endogamie door te kijken naar de sociale laag van de vader van 
de bruid en die van de bruidegom. Hiervoor is het nodig dat beide vaders op het 
moment van het huwelijk nog in leven zijn en aanwezig op de bruiloft. Dit is vaak 
niet het geval, zodat wij vijfduizend huwelijken overhouden. Het ontbreken van 
gegevens komt een enkele keer voor, omdat de vaders geen beroep in de huwe-
lijksakten laten noteren. Maar in de regel komt dit doordat zij al voor het huwelijk 
van hun kind zijn overleden en de huwelijksakten in Nederland geen beroepen van 
overleden vaders geven.9

De dataverzameling van de Historische Steekproef Nederland is nog niet 
afgesloten, zodat nog niet alle huwelijksakten van huwende steekproefpersonen 
beschikbaar zijn. Regionaal gezien is er thans een goede vertegenwoordiging van 
de provincies Friesland, Gelderland, Utrecht, Zeeland en Limburg, terwijl er van de 
overige provincies nog geen of relatief weinig huwelijksakten beschikbaar zijn. Dat 
betekent eveneens een zekere oververtegenwoordiging in de dataset van platte-
landsgebieden, vooral omdat de steden in het westen van het land nog minder ont-
sloten zijn. Bovendien is ook voor de provincies met relatief veel akten het zoeken 
naar huwelijken niet afgesloten, en dat geldt zeker voor huwelijken buiten de eigen 
provincie. Er is dan ook een zekere oververtegenwoordiging van personen die in 
de eigen geboortegemeente, en, in mindere mate, in de eigen provincie huwen. Dit 
geldt meer voor huwelijken in de negentiende eeuw, en minder voor die in de twin-
tigste eeuw. Het is de vraag in hoeverre de vertekening in het onderzoeksbestand 
consequenties heeft voor de uitkomsten van de analyse. Wij kunnen bijvoorbeeld 
een oververtegenwoordiging verwachten van boeren en landarbeiders. Waar nodig 
zullen wij de consequenties van deze vertekening bij de analyse betrekken.
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Sociale klassen (hisclass)

Om sociale endogamie op basis van huwelijksakten op een makkelijke wijze te kun-
nen meten, moeten de beroepen van de vader van de bruid en die van de bruidegom 
in sociale groepen worden ingedeeld. Op zich is deze stelling bijna onomstreden. 
Ofschoon sommige onderzoekers liever een andere maat van sociale status gebrui-
ken dan beroep, bijvoorbeeld inkomen of type school dat de kinderen bezoeken, 
hanteren de meeste onderzoekers in binnen- en buitenland toch het beroep als 
maatstaf. Maar welke klassenindeling te gebruiken, is de vraag. In Nederland 
gebruikt, zegt men vaak, zo’n beetje iedere historicus een eigen indeling.0

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een recent gereed gekomen internatio-
nale historische indeling in sociale klassen, genaamd HISCLASS. Deze indeling is 
toegesneden op beroepstitels en sociale verhoudingen uit de negentiende en vroege 
twintigste eeuw, gaat uit van een klein aantal nauw omschreven indelingscriteria, 
is geschikt voor vergelijkingen tussen periodes en landen, en is uitvoerig getest, 
mede door historici uit binnen- en buitenland.

Om tot de HISCLASS-indeling in sociale klassen te komen, zijn de Nederlandse 
beroepstitels eerst gecodeerd in het fijnmazige internationale beroepencoderings-
systeem HISCO.2 HISCLASS is namelijk een op HISCO gebaseerde Sociale Klasse 
indeling. HISCLASS deelt beroepen in een twaalftal sociale klassen in, en wel op 
grond van enkele door sociaal-historici en sociologen vaak gebruikte criteria, te 
weten of het een hand- of een hoofdberoep is, de mate van scholing, de mate van 
supervisie en de economische sector. Sommige van de twaalf sociale lagen die de 
indeling telt, zijn in dit onderzoek erg klein, zodat het voor praktische doeleinden 
wenselijk is om tot enige ‘indikking’ over te gaan en sommige sociale lagen samen 
te voegen. In dit artikel onderscheiden we daarom slechts zeven lagen en wel de 
Hogere managers en vrije beroepen; Lagere managers en vrije beroepen, klerken 
en winkelpersoneel; Geschoolde arbeiders; Boeren en vissers; Laag geschoolde 
arbeiders; Ongeschoolde arbeiders en de Landarbeiders. Tabel 2 geeft het schema 
van de HISCLASS-indeling en de wijze waarop voor deze bijdrage klassen werden 
bijeengevoegd.

Op de huwelijksakten staat nogal eens alleen de term ‘arbeider’, hetgeen zowel 
op ongeschoolde handarbeiders buiten de landbouw (HISCLASS ) als op onge-
schoolde landarbeiders (HISCLASS 2) kan slaan. Bij arbeiders op het platteland zal 
het in de meeste gevallen wel om landarbeiders gaan, maar de akten geven daar 
geen uitsluitsel over. We hebben dit probleem opgelost door ‘arbeiders’ in platte-
landsgebieden in HISCLASS 2 te plaatsen, terwijl ‘arbeiders’ in stedelijke gebieden 
in HISCLASS  (blijven) zitten. De daaruit voortvloeiende fout – te veel landarbei-
ders – achten we aanzienlijk kleiner dan de fout indien wij deze groep in het geheel 
niet tot de landarbeiders zouden rekenen.3 Dit alles leidt tot een serie tabellen 
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waarin de sociale klasse van de vader van de bruidegom is vergeleken met die van 
de vader van de bruid (zie de Appendix).

Tabel 2 Het hisclass sociale klassenschema

HISCLASS HISCLASS-7

1 Hogere managers 1+2 Hogere managers en vrije 
beroepen2 Hogere vrije beroepen

3 Lagere managers 3+4+5 Lagere managers en vrije  
beroepen, klerken en winkel-
personeel

4 Lagere vrije beroepen, geschoolde klerken en 
winkelpersoneel

5 Laag geschoolde klerken en winkelpersoneel

6 Voormannen 6+7 Geschoolde arbeiders

7 Geschoolde arbeiders

8 Boeren en vissers 8 Boeren en vissers

9 Laag geschoolde arbeiders (niet op het land) 9 Laag geschoolde arbeiders

10 Laag geschoolde landarbeiders

11 Ongeschoolde arbeiders (niet op het land) 11 Ongeschoolde arbeiders

12 Ongeschoolde landarbeiders 10+12 Landarbeiders

Bron Van Leeuwen en Maas, hisclass

De sociale structuur van de Nederlandse bevolking

Tabel 3 geeft de ontwikkeling van de sociale structuur aan de hand van de sociale 
klasse van de vaders van de bruidegoms in Nederland naar periode. Hoewel de 
vaders van de bruidegoms in de regel al vrij ver gevorderd zijn in hun beroepscar-
rière, geeft het geheel een zeker beeld van de sociale structuur van Nederland tus-
sen 850 en 940. Met 56 procent werkt meer dan de helft van de vaders rond het 
midden van de negentiende eeuw in de primaire sector. Dit is hoger dan het per-
centage zoals dat voor het midden van deze periode werd vastgesteld door Giele 
en Van Oenen, namelijk 48 procent, maar dit hangt mogelijk vooral samen met 
de oververtegenwoordiging van het platteland in ons huwelijksbestand. Het aan-
deel van deze groep in de sociale structuur van Nederland neemt, over het geheel, 
gestaag af. In de laatste periode, 920-39, werkt nog krap een derde van de vaders 
in de primaire sector. Het is vooral de groep van zelfstandige boeren en vissers 
waarin de daling plaats vond. Vergeleken met een landelijke cijfer voor 900, twaalf 
procent, ligt hun aandeel in onze dataset overigens met zeventien à twintig procent 
ook dan nog vrij hoog.4

Twee groepen waarvan het aandeel in de beroepsbevolking toeneemt zijn de 
ongeschoolde arbeiders en de laag geschoolde arbeiders: hun aandeel verdubbelt 
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met een stijging van zestien naar 28 procent net niet. De groep van ‘Hogere mana-
gers en vrije beroepen’ scoort met drie procent in de eerste periode vrij hoog.5

Tabel 3 Ontwikkeling van de sociale structuur in Nederland aan de hand van de sociale klasse 
van de vaders van de bruidegoms

HISCLASS          % van de vaders

1840-59 1860-79 1890-99 1900-19 1920-39

1+2 Hogere managers en vrije beroepen 3 2 1 1 2

3+4+5 Lagere managers en vrije beroepen, 
klerken en winkelpersoneel

13 11 13 18 19

6+7 Geschoolde arbeiders 12 17 16 17 21

8 Boeren en vissers 31 26 20 17 15

9 Laag geschoolde arbeiders 7 7 8 10 13

11 Ongeschoolde arbeiders 9 8 14 15 15

10+12 Landarbeiders 25 30 29 22 16

Totaal 100 100 100 100 100

N = 5251

Bron hsn dataset Huwelijken, release huw_gtg.01

Veranderingen in endogamie over de tijd en verschillen tussen sociale klassen

Een eerste indruk van de ontwikkeling van de mate van endogamie in Nederland 
in de negentiende en twintigste eeuw biedt tabel 4. Daar is berekend welk gedeelte 
van alle huwelijken plaatsvond tussen mensen uit dezelfde sociale laag. Gedurende 
de tweede helft van de negentiende eeuw was dat het geval voor ongeveer de helft 
van de huwelijken.6 Van de derde periode (880-899) op de vierde (900-99) 
is er echter sprake van een afname van de endogamie die zich ook in de vijfde 
periode (920-939) doorzet. Steeds meer mensen trouwen met partners die uit 
een andere sociale laag komen dan zij zelf. Wanneer precies deze openheid begint 
toe te nemen is niet duidelijk uit deze gegevens omdat ze op periodes van telkens 
twintig jaar betrekking hebben. Kijken wij per twee jaar dan blijkt dat het omslag-
punt plaatsvindt omstreeks 898 (zie grafiek ). Hoewel er vrij veel variatie is in de 
gemeten hoeveelheid endogamie, is het percentage endogame huwelijken in alle 
twee-jaarperiodes tussen 880 en 898 hoger dan in alle twee-jaarperiodes tus-
sen 898 en 920. De afnemende endogamie kan het gevolg zijn geweest van afne-
mende druk door de ouders en sociale omgeving. De vraag is dan waarom dat juist 
vanaf 898 het geval was. Zoals wij hierboven hebben beschreven, zijn er echter 
ook alternatieve verklaringen voor een dergelijk patroon.
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Tabel 4 Endogamie naar periode

Periode Mate van endogamie (%)

1840-59

1860-79

1880-99

1900-19

1920-39

46

50

50

39

37

Totaal 42

Chi2 = 63.4, df = 4, p < 0.000
N = 5251

Bron hsn dataset Huwelijken, release huw_gtg.01

Grafiek 1 Endogamie in periodes van twee jaar: 1880-1919

Bron hsn dataset Huwelijken, release huw_gtg.01

Sommige sociale klassen zijn meer gesloten dan andere, in de zin dat ze meer 
onderling trouwen. Tabel 5 geeft daarvan een beeld. Per sociale laag en tijdvak is 
het percentage endogame huwelijken aangegeven. Zo trouwen zonen uit de klasse 
van ‘Hogere managers en beoefenaren van de vrije beroepen’ in de jaren 840-
59 in ongeveer de helft van de gevallen – 46 procent om precies te zijn – met 
dochters uit dezelfde klasse. Dat is ook ongeveer zo in de twintig jaar die daarna 
volgen. Vanaf de jaren 880-99 liggen de zaken anders. Hoewel het om kleine aan-
tallen gaat, is het toch wel duidelijk dat de geslotenheid – gemeten aan het per-
centage onderlinge huwelijken – voor deze groep min of meer is gehalveerd, of 
anders gezegd de openheid – in de zin van huwelijkscontacten met andere sociale 
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groepen – verdubbeld. In de eerste helft van de twintigste eeuw ligt de openheid 
waarschijnlijk nog iets hoger, al moet ook hier een grote marge voor onzekerheid 
worden aangehouden.

Tabel 5 Verandering van de mate van endogamie naar sociale klasse

       % endogame huwelijken

HISCLASS 1840-59 1860-79 1880-99 1900-19 1920-39

1+2 Hogere managers en vrije 
beroepen

46 50 22 8 15

3+4+5 Lagere managers en vrije beroe-
pen, klerken en winkelpersoneel

25 26 40 25 34

6+7 Geschoolde arbeiders 24 32 28 26 29

8 Boeren en vissers 65 63 66 56 53

9 Laag geschoolde arbeiders 28 10 19 18 21

11 Ongeschoolde arbeiders 29 37 32 34 35

10+12 Landarbeiders 55 68 72 62 56

N = 5251

Bron hsn dataset Huwelijken, release huw_gtg.01

Echtpaar uit Tholen, 1906 

Zeeuws Documentatiecen-
trum
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De meest gesloten sociale lagen zijn die van de ‘Boeren en vissers’ en in iets min-
dere mate die van de ‘Landarbeiders’. Zij huwen in ongeveer de helft tot tweederde 
van de gevallen met iemand uit dezelfde sociale laag. Gedurende de tweede helft 
van de negentiende eeuw worden deze groepen zelfs nog iets geslotener dan ze 
toch al zijn, om in de eerste helft van de twintigste eeuw iets opener te worden. Met 
een endogamie van nog steeds meer dan vijftig procent in de periode 92-940 
steekt deze groep overigens nog steeds ver uit boven de andere sociale groepen. Dit 
is niet geheel in overeenstemming met wat we verwachtten op basis van veronder-
stellingen over ouderlijke pressie. Landarbeiders hebben immers nauwelijks kapi-
taal over te dragen aan de volgende generatie – dit in tegenstelling tot de boeren 
en hogere vrije beroepen. Ouders van landarbeiders hebben, zo veronderstelden 
we, daarom weinig machtsmiddelen om hun ouderlijke wil bij de huwelijkskeuze 
door te zetten.

Sociale druk van het ouderlijk milieu en verschillen in endogamie

Er zijn, zoals eerder gezegd, drie relatief directe manieren om de invloed van de 
familie op de keuze van een huwelijkspartner te toetsen. Ten eerste kan men een 
onderscheid maken tussen huwenden waarbij beide ouders nog leven en huwen-
den waarbij tenminste een van de ouders is overleden. Omdat wij hier endogamie 
onderzoeken aan de hand van de sociale klasse van de vader van de bruid en de 
vader van de bruidegom op het moment van het huwelijk, zijn die vaders altijd in 
leven op het tijdstip waarop de tabellen betrekking hebben. Wij kunnen wel een 
onderscheid maken tussen huwenden waarvan de moeder ten tijde van de huwe-
lijkssluiting al is overleden en huwenden waarvan de moeder nog leeft. Als men 
aanneemt dat ouderlijke controle althans ten dele via de moeder liep7, en dat een 
levende ouder meer controle heeft dan een overleden ouder, dan zou de ouderlijke 
pressie groter moeten zijn bij bruidsparen waarbij de moeders nog leven dan bij 
bruidsparen waarbij een van beide moeders, of allebei, al overleden zijn. Tabel 6 
test deze stelling.

Tabel 6 laat zien of de mate van endogamie – het huwen binnen dezelfde sociale 
klasse – groter is bij de eerste groep dan bij de tweede. Dat blijkt over het algemeen 
niet het geval. Voor het hele tijdvak 840-939 is de mate van endogamie niet ster-
ker indien beide moeders nog leven. Slechts voor één periode is het verschil tussen 
beide groepen significant en wijst het ook in de veronderstelde richting: in de peri-
ode 920-939 wordt er meer getrouwd binnen de eigen groep indien beide moe-
ders nog leven dan wanneer een van hen is overleden.

Ten tweede maken wij een onderscheid tussen huwenden met naaste familie, te 
weten de vader, opa of broers onder de getuigen en huwenden waarbij dat niet het 
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geval is.8 Men zou kunnen veronderstellen dat de aanwezigheid van naaste familie 
een indicatie is voor een familie met sterke onderlinge banden waarbinnen relatief 
grote druk wordt uitgeoefend op de afzonderlijke leden. Tabel 7 laat evenwel zien 
dat dit niet het geval is. Voor geen van de afzonderlijke periodes is er een signifi-
cant verschil tussen beide groepen. Voor het tijdvak 840-939 als geheel is er wel 
een significant verschil, maar in de verkeerde richting: als er naaste familie aanwe-
zig is, dan huwt men zelfs minder vaak endogaam.

Tabel 6 Mate van endogamie naar het al dan niet in leven zijn van de moeder en periode

        % endogame huwelijken

Periode Moeder van bruid of  
bruidegom overleden

Beide moeders in leven op moment  
van huwelijk van hun kind

1840-59

1860-79

1880-99

1900-19

1920-39

47

50

51

39

33

44  

49

49

39

39*

Totaal 43 42

* Significant verschil tussen beide groepen in deze periode (p<0,05)
N = 5251

Bron hsn dataset Huwelijken, release huw_gtg.01

Tabel 7 Mate van endogamie naar aanwezigheid van naaste familie onder de getuigen  
en periode

      % endogame huwelijken

Periode
Geen naaste familie  
onder de getuigen

Wel naaste familie  
onder de getuigen

1840-59

1860-79

1880-99

1900-19

1920-39

44

49

51

34

45

45

49

47

37

36

Totaal 46 39**

** Significant verschil tussen beide groepen over alle periodes te samen (p<0,01).
Onder naaste familie worden verstaan broers, zussen, vader, moeder, opa en oma.
N = 3719 omdat de relatie tussen getuigen en het bruidspaar niet altijd bekend is.

Bron hsn dataset Huwelijken, release huw_gtg.01

Ten derde kan men een onderscheid maken tussen mensen die op jonge leeftijd 
trouwen, en, naar men denken kan, bevattelijker zijn voor invloed van de ouders, 
en mensen die op latere leeftijd huwen. Tabel 8 vergelijkt (eerste) huwelijken waar-
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bij de bruidegom jonger dan dertig jaar is, en die waarbij hij dertig jaar of ouder is. 
Voor twee periodes alsmede voor het gehele tijdvak is er een significant verschil in 
de mate waarin men binnen dezelfde sociale groep huwt, maar wederom op een 
andere wijze dan verwacht: hoe ouder, des te endogamer men huwt.

Tabel 8 De mate van endogamie naar leeftijd van de bruidegom en periode

       % endogame huwelijken

Periode Bruidegom jonger dan 30 jaar Bruidegom 30 jaar of ouder

1840-59

1860-79

1880-99

1900-19

1920-39

46

50

48

37

37

44

46

58*

47*

36

Totaal 42 46*

* Significant verschil tussen beide groepen (p<0,05)
N = 5247 omdat informatie over de leeftijd van de bruidegom in vier gevallen ontbreekt.

Bron hsn dataset Huwelijken, release huw_gtg.01

Tot nu toe hebben we de verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op 
het al dan niet binnen de eigen groep trouwen, afzonderlijk bekeken. We kunnen 
ze ook in samenhang bekijken. Daarmee houden we er rekening mee dat sommige 
factoren samenhangen. Zo verandert bijvoorbeeld de sociale structuur over de tijd, 
zoals we eerder hebben laten zien. Tabel 9 onderzoekt welke factoren van invloed 
zijn op het al dan niet in de eigen groep trouwen. Voor elk bruidspaar is bepaald 
of het al dan niet een endogaam huwelijk betreft, dat wil zeggen of de vader van de 
bruid en de vader van de bruidegom tot dezelfde sociale klasse behoren, of dat dit 
niet het geval is. Daarnaast is zowel van de bruid als van de bruidegom nagegaan 
of de moeder nog in leven is (zo niet dan verwachten we minder endogamie), hoe 
oud ze zijn (van oudere bruidegoms en bruiden verwachten we dat ze zich minder 
aan druk van de ouders gelegen laten liggen), of ze uit een sociale klasse komen 
die kapitaal bezit, zoals de boeren en vrije beroepen (waarvan we meer endogamie 
verwachten) en hoe groot de klasse is waaruit ze komen. Deze laatste factor is van 
belang omdat de kansen dat men een partner ontmoet uit de eigen klasse toene-
men als deze klasse groter is.
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Tabel 9 Effecten van karakteristieken van het bruidspaar op het al dan niet huwen in dezelfde 
sociale klasse: logistische regressie

Odds ratio p

Bruidegom

Moeder leeft nog 1,012 0,894

Leeftijd 0,999 0,918

Vader boer of visser 1,536 0,000

Vader hogere manager of vrij beroep 1,533 0,177

Omvang herkomstklasse (%) 1,052 0,000

Bruid

Moeder leeft nog 1,205 0,040

Leeftijd 0,983 0,143

Vader boer of visser 1,919 0,000

Vader hogere manager of vrije beroep 1,478 0,211

Omvang herkomstklasse (%) 1,061 0,000

Bruidspaar

Huwelijk na 1898 0,919 0,328

Naaste familie onder de getuigen 1,155 0,110

Chi2 456,7 0,000

Df 12

Onder naaste familie worden verstaan broers, zussen, vader, moeder, opa en oma.
N = 3713 omdat de relatie tussen getuigen en het bruidspaar niet altijd bekend is en in vier gevallen 
informatie over de leeftijd van bruid en bruidegom ontbreekt.

Bron hsn dataset Huwelijken, release huw_gtg.01

Verder is er gekeken of zich naaste familie bevond onder de getuigen van het 
bruidspaar (hetgeen wederom als een indicator van sociale druk is opgevat, in de 
richting van trouwen binnen de eigen groep). Ten slotte is gekeken of er nadat we 
rekening hebben gehouden met al deze factoren nog steeds sprake is van minder 
endogamie na 898 dan voor 898.

Het blijkt dat van de genoemde mogelijke verklaringen, vooral degene die geba-
seerd is op het bezit van kapitaal wordt ondersteund. Dat blijkt uit de odds ratio 
ofwel relatieve kansverhouding. Deze is hier de mate waarin leden van de ene soci-
ale laag in vergelijking tot leden van een bepaalde andere sociale laag endogaam 
huwen. Als de odds ratio  is, dan is er geen verschil tussen de twee sociale lagen. 
Zonen van boeren hebben anderhalf keer zo grote odds op een endogaam huwelijk 
als zonen uit andere klassen. Voor dochters van boeren zijn de odds zelfs ,9 keer 
zo groot. Dit geldt nadat we er rekening mee hebben gehouden dat de boerenklasse 
vooral in de negentiende eeuw een behoorlijke omvang had. Ook zijn er grote ver-
schillen in endogamie tussen de klasse van ‘Hogere managers en vrije beroepen’ en 
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andere klassen, maar dit verschil is niet significant, hetgeen waarschijnlijk komt 
door de relatief kleine aantallen personen in deze sociale laag in onze dataset.

Het in leven zijn van de moeder van de bruid heeft een positief effect op de kans 
op endogamie, dit in tegenstelling tot het in leven zijn van de moeder van de brui-
degom. Dit is een interessant resultaat. Het werpt de vraag op of alleen dochters 
worden beïnvloed door het opgroeien in een éénoudergezin. Of wellicht worden 
zoons beïnvloed door het wegvallen van hun vader en dochters door het wegvallen 
van hun moeder. Net als in de eerdere bivariate analyses vinden we geen onder-
steuning voor de hypothese dat oudere bruiden en bruidegoms vaker buiten hun 
eigen klasse huwen dan jongere, noch voor de hypothese dat de aanwezigheid van 
naaste familie onder de getuigen een indicatie is voor sterkere sociale druk in de 
familie.

De verandering in de mate van endogamie rond 898 is niet langer zichtbaar in 
tabel 9. Nadere analyses (niet in de tabel) laten zien dat dit het gevolg is van het 
toevoegen van indicatoren voor de kapitaalbezittende klassen aan het model. Aan-
gezien deze endogaam huwende klassen, vooral de boeren, in omvang afnamen 
nam ook de totale endogamie in Nederland af. Tot slot laten de hoog significante 
invloeden van de omvang van de herkomstklassen van bruid en bruidegom zien 
hoe belangrijk ontmoetingskansen zijn voor het huwen binnen de eigen klasse. Als 
de herkomstklasse met één procent in omvang toeneemt, dan nemen de odds op 
een endogaam huwelijk met vijf à zes procent toe.

Conclusie

Dit artikel heeft het trouwen binnen de eigen sociale groep onderzocht, vooral 
rond de vraag of druk van naaste familie leidt tot een grotere mate van endogamie. 
Hiertoe is gebruik gemaakt van huwelijksakten in Nederland uit de periode 840-
939, en wel zo’n 5.000 akten die de Historische Steekproef Nederlandse bevol-
king (HSN) tot nog toe heeft verzameld. Een huwelijksakte is in zekere zin een 
beperkte bron: er staan een klein aantal standaardgegevens in die bijna geheel op 
het moment van huwelijk betrekking hebben. Er is dus nagenoeg geen informatie 
over de voorgeschiedenis van het huwelijk. Er zijn ook geen uitlatingen over de 
motieven tot een huwelijk. Aan de andere kant is het voor sommige doeleinden 
juist een heel mooie bron. Huwelijksgegevens bestrijken immers een zeer groot 
deel van de bevolking. Daarbij bevatten de akten ook gegevens over de ouders van 
het bruidspaar en over de getuigen.

Dat de informatie zo gestandaardiseerd is, heeft ook grote voordelen. Indien de 
ouders van het bruidspaar op het huwelijk aanwezig waren, werd bijna altijd ook 
hun beroep vermeld op de daarvoor op de akte bestemde plaats. Die beroepen zijn 
hier ingedeeld in een aantal sociale klassen. Hiertoe is het recent gereed gekomen 
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HISCLASS systeem gebruikt. De daar gebruikte sociale klassen zullen Nederlandse 
historici en sociologen overigens vermoedelijk bekend voorkomen; het schema 
staat in een lange traditie.

De hoofdvraag van dit artikel was of er van ouders en andere naaste familie 
een merkbare dwang uitging op ongetrouwde mannen en vrouwen om in dezelfde 
sociale laag te trouwen. Huwelijksakten bieden een betere manier om dit na te gaan 
dan op het eerste gezicht denkbaar is. Weliswaar staan er geen samenvattingen van 
liefdesgeschiedenissen op, maar er is wel systematisch opgetekend of de ouders 
nog leven, hoe oud bruid en bruidegom zijn, en of er naaste familieleden onder de 
getuigen zijn. In plaats van diepgaande getuigenissen van slechts enkele Nederlan-
ders over ouderlijke druk bij partnerkeuze beschikken we dus over een drietal indi-
recte aanwijzingen voor, in beginsel, bijna alle Nederlanders. Beide typen bronnen 
zijn niet te versmaden.

De huwelijksakten laten zien dat de mate van endogamie in Nederland rond de 
eeuwwisseling afneemt. Een belangrijke verklarende factor voor deze daling is het 
afnemen in omvang van de groep van boeren, die een hoge mate van endogamie 
kent. Zowel de afname van endogamie voor de Nederlandse bevolking als geheel 
als de hoge mate van endogamie van de boerenklasse zijn in overeenstemming met 
hypothesen over pressie in de richting van endogamie door de familie. We ver-
wachtten immers dat deze druk zou afnemen over de tijd en bijzonder hoog zou 
zijn in kapitaalbezittende klassen. Aangezien deze zelfde bevindingen echter ook 
met alternatieve hypothesen verklaard kunnen worden, zijn stringentere toetsen 
nodig.

Uit deze strengere toetsen blijkt echter niet veel van sociale druk door de naaste 
familie, althans volgens de gebruikte indicatoren. Of de moeder van de bruid of 
die van de bruidegom op moment van huwelijk is overleden blijkt in de bivariate 
analyses (gepresenteerd in de kruistabellen) alleen van belang in de periode 920-
929 en dus niet voor alle andere perioden en ook niet voor het tijdvak 840-939 
als geheel; als we rekening houden met andere variabelen (in de logistische regres-
sie) dan blijkt het effect alleen voor dochters en niet voor zonen te gelden. Ook het 
effect van de aanwezigheid van naaste familie onder de getuigen is in de bivariate 
analyses in een onverwachte richting en in de multivariate analyses afwezig. Iets 
dergelijks geldt voor het leeftijdseffect: oudere bruidegoms, van wie men zou ver-
wachten dat ze zich minder aan druk van de familie gelegen zouden laten liggen, 
huwen minder buiten en meer binnen de eigen sociale klasse. Wanneer we de 
genoemde indicatoren gezamenlijk onderzoeken, dan verdwijnt ook het leeftijds-
effect

Hoe kan men deze bevindingen duiden? De meest simpele duiding is dat de druk 
van de naaste familie op partnerkeuze in Nederland in deze periode doorgaans niet 
zo groot was, of dat de druk althans niet in een andere richting ging dan die van 
de persoonlijke voorkeuren van de betrokkenen en de mate waarin ze huwelijks-
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kandidaten uit andere sociale lagen dan die van hun zelf konden leren kennen. Een 
alternatieve verklaring is dat het ouders niet zozeer ging om een huwelijk binnen 
dezelfde groep, maar om het voorkomen dat er neerwaarts werd getrouwd. Een 
probleem bij deze verklaring is dat als er vanuit de ene familie neerwaarts wordt 
getrouwd, er, vanuit de schoonfamilie gezien, in datzelfde huwelijk opwaarts wordt 
getrouwd. Bij dergelijke huwelijken zou zich dus toch tenminste één ouderpaar 
moeten verzetten, en men zou toch verwachten dat althans één van indicatoren 
die we hier gebruiken daarop zou duiden. Een andere mogelijke verklaring van de 
gevonden resultaten is dat de druk om iemand uit dezelfde sociale laag te huwen 
alleen voor bepaalde sociale lagen gold en wel daar waar zowel geld als beroeps-
kennis in het geding was, bijvoorbeeld bij boeren. De sterke mate van endoga-
mie onder boeren is geen nieuwe bevinding. Voor het goed kunnen onderhouden 
van een boerderij is meestal zowel een boerenzoon als een boerendochter nodig: 
elk verricht bepaalde taken die nodig zijn en die men eigenlijk van kindsbeen af 
geleerd moet hebben. Daarbij is het nodig dat tenminste een van de families, maar 
het liefst allebei, een boerderij, land of geld inbrengt. Wel nieuw is dat er rond 
de eeuwwisseling een duidelijke afname van de mate van endogamie te zien is en 
dat deze afname ‘wegverklaard’ kan worden door de veranderingen in de klassen-
structuur in Nederland. Dus de verklaring voor de afname van het binnen de eigen 
klasse huwen, moet worden gezocht in kenmerken van die klassen zelf, en bijvoor-
beeld niet in een – voor iedereen geldende – opkomst van de ‘romantische liefde’.

Noten

  Hofstee, Korte demografische geschiedenis; Kok, Langs verboden wegen.
2 ‘There was a preference for custom over spontaneity and creativity. These little collec-

tivities, be it the guild, the family lineage, or the village as a whole, correctly recognized 
that too much innovation would ring their death bell; and so they insisted [on] (…) the 
old ways of proposing marriage (...) Once the heart began to speak, it would give instruc-
tions often entirely incompatible with the rational principles of family interest and mate-
rial survival on which the small community was ordered. Marry the woman you love, the 
heart might say, even though your parents disapprove’, Shorter, The making, 9-20.

3  ‘The most important change in nineteenth- and twentieth- century courtship has been 
the surge of sentiment (...) People started to place affection and personal compatibility at 
the top of the list of criteria in choosing marriage partners. These new standards became 
articulated as romantic love’, Shorter, The making, 48.

4  ‘(…) argue that the willingness to abandon endogamy – marrying within one’s own 
social bracket or village – presents such a test’; ‘to the extent that endogamy decreases 
and people begin marrying those unlike themselves, we can speak of the advance of true 
love: the sacrifice of community approbation for personal happiness, the sacrifice of 
money for self-realization’, Shorter, The making, 50.

5  Hendrickx, Uunk en Smits, ‘Stratificatie en het huwelijk’.
6  Zie bijvoorbeeld Spruijt, ‘Volwassen worden’. 
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7  Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN). Dataset Huwelijken, release HUW_
GTG.0. Voor meer informatie over de HSN, zie www.iisg.nl/~hsn. Zie ook Mandema-
kers, ‘Historische Steekproef Nederlandse Bevolking (HSN)’.

8  Jacobs en Furstenberg, ‘Changing places’.
9  Het is mogelijk om de beroepen van vaders van de steekproefpersonen die op het moment 

van het huwelijk van hun kind reeds overleden zijn, te achterhalen op het moment dat 
zij indertijd aangifte van de geboorte van hun kind deden. De HSN verzamelt immers 
deze geboorteakten. Het is verleidelijk deze gegevens in het onderzoek te betrekken om 
het aantal onderzochte huwelijken te vergroten. Toch hebben we hiervan afgezien. Om 
te beginnen zijn er slechts gegevens van vaders van de steekproefpersonen, en niet van 
de schoonvaders. Verder hebben de gegevens op een ander moment in de levenscyclus 
betrekking (geboorte versus huwelijk van een kind), en tussen de twee momenten zal 
een deel van de vaders van beroep en mogelijk ook van sociale laag veranderen.

0  Engelen en Hillebrand, ‘Vruchtbaarheid’. Zie verder bijvoorbeeld Boonstra en Mande-
makers, ‘Ieder is het kind’. De meest gebruikte voor de negentiende eeuw is vermoedelijk 
die van Giele en Van Oenen, ‘De sociale structuur’ en idem, ‘Theorie en praktijk’.

  Zie Van Leeuwen en Maas, HISCLASS.
2  Van Leeuwen, Maas en Miles, HISCO; zie ook de History of Work Website i.o., thans op 

hisco.antenna.nl en later te vinden op www.iisg.nl
3  Zoals besproken in Maas en Van Leeuwen, ‘Huwelijksmobiliteit in Friesland’. 
4 Giele en Van Oenen, ‘Theorie en praktijk, 82-83; voor vergelijking 850-900, zie Man-

demakers, ‘De sociale structuur’, 95.
5 Het landelijk percentage – zoals geschat door Mandemakers – blijft voor deze groep 

tussen 850 en 900 met 3 procent ongeveer gelijk. Het verschil tussen de schatting van 
Mandemakers en de hier gepresenteerde schatting kan een gevolg zijn van de kleine 
aantallen van de steekproef, maar ook van een andere definitie. Tevens is er mogelijk 
een verschil tussen het percentage van deze groep onder de huwenden en het percentage 
onder de gehele beroepsbevolking, zie Mandemakers, ‘De sociale structuur’, 95; voor de 
vergelijking met de periode 900-954 (op basis van de indeling van Van Tulder), 99.

6 De percentages zijn natuurlijk afhankelijk van het aantal gebruikte sociale lagen en hun 
preciese onderlinge afbakening. Tevens zal de oververtegenwoordiging van rurale gebie-
den vermoedelijk ook leiden tot een overschatting van de endogamie.

7 Montgommery, ‘Family Rituals’, meent zelfs dat vooral moeders als ‘huwelijksmakelaar’ 
optraden, althans bij de gegoede families in New York in de negentiende eeuw die zij 
onderzocht.

8 Er zit ook een enkele moeder, oma of zus bij, maar in de overgrote meerderheid van de 
gevallen betreft het mannen. Pas sinds 927 laat de wet vrouwen toe als getuigen in akten 
van de burgerlijke stand, zie Vulsma, Burgerlijke stand, 4.
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Appendix Endogamietabellen per periode

Sociale klasse van de vader van de bruid

Sociale klasse 
vader bruidegom 1+2 3+4+5 6+7 8 9 11 10+12 Totaal

1840-59
1+2 5 5 0 0 1 0 0 11
3+4+5 2 15 10 13 4 4 11 59
6+7 1 7 13 13 5 3 13 55
8 2 14 10 90 2 5 16 139
9 0 6 5 0 8 5 5 29
11 1 5 4 4 5 12 11 42
10+12 0 10 10 15 5 10 60 110
Totaal 11 62 52 135 30 39 116 445

1860-79
1+2 5 2 1 2 0 0 0 10
3+4+5 3 17 21 9 5 2 9 66
6+7 4 14 32 15 11 11 13 100
8 3 17 15 101 6 5 13 160
9 0 7 9 10 4 7 5 42
11 1 5 7 8 2 17 6 46
10+12 0 11 18 13 4 12 124 182
Totaal 16 73 103 158 32 54 170 606

1880-99
1+2 2 1 5 1 0 0 0 9
3+4+5 6 54 23 17 12 11 14 137
6+7 0 31 46 16 17 24 28 162
8 1 15 17 136 6 11 19 205
9 1 14 21 8 15 11 9 79
11 0 17 24 8 14 45 33 141
10+12 0 15 23 14 12 21 216 301
Totaal 10 147 159 200 76 123 319 1034

1900-19
1+2 2 9 3 3 2 3 2 24
3+4+5 8 74 65 27 31 43 51 299
6+7 2 58 74 31 46 53 23 287
8 3 33 25 158 17 17 30 283
9 3 42 46 7 31 26 19 174
11 0 35 50 14 44 88 31 262
10+12 2 26 25 30 32 28 228 371
Totaal 20 277 288 270 203 258 384 1700

1920-39
1+2 4 10 7 1 2 1 1 26
3+4+5 12 95 67 23 27 41 19 284
6+7 6 67 87 19 40 63 22 304
8 3 25 20 115 16 15 23 217
9 2 47 35 9 39 39 16 187
11 0 41 44 7 28 74 18 212
10+12 1 26 15 23 16 23 132 236
Totaal 28 311 275 197 168 256 231 1466

N = 5251

Bron hsn dataset Huwelijken, release huw_gtg.01



 
Partnerselectie
Manoeuvreren tussen sociale druk en individuele vrijheid

Kees de Hoog

Indien aan een willekeurige voorbijganger wordt gevraagd wat de belangrijkste 
drijfveer is bij de partnerselectie in Nederland, zal de ondervrager in negen van de 
tien gevallen verliefdheid of liefde als antwoord krijgen. Deze huidige dominantie 
van de romantische liefde in de westerse wereld wordt door sociologisch onder-
zoek bevestigd. We hebben hier niet te maken met een wet van Meden en Perzen. 
De romantische liefde wordt specifiek geacht voor de hedendaagse, westerse cul-
tuur. Binnen veel andere cultuurgebieden, samenlevingen en landen (bijvoorbeeld 
India, China, Japan, de Arabische wereld, delen van Afrika en van Zuid-Amerika) 
is het gearrangeerde huwelijk, in vele variaties, dominant. Zo zeer zelfs dat gezegd 
kan worden dat in mondiaal opzicht het gearrangeerde huwelijk de regel is en het 
huwelijk uit liefde de uitzondering.

Er kan ook op worden gewezen dat huwelijks- en trouwpatronen in de loop 
van de geschiedenis binnen de westerse samenlevingen zijn gewijzigd. Pas in het 
midden van de zeventiende eeuw gaan in Nederland de affectie en de romanti-
sche liefde schoorvoetend een rol spelen bij de partnerselectie.2 Vierkandt wijst 
op de betekenis die het verstandshuwelijk (Situationsehe) nog heeft in de negen-
tiende-eeuwse agrarisch/ambachtelijke samenleving.3 Volgens Vierkandt hangt de 
toename van het huwelijk uit liefde (Neigungsehe) nauw samen met de industriali-
satie en de daaraan verbonden ‘nieuwe’ taakverdeling tussen gehuwde mannen en 
vrouwen. Het burgerlijk gezin, dat in die periode ontstaat, kan worden getypeerd 
als een kostwinnersgezin. De man werkt buitenshuis, de vrouw is huisvrouw. De 
kwaliteiten van de huisvrouw om arbeid buitenshuis te verrichten, worden minder 
belangrijk voor het echtpaar en het gezin om te overleven. Terzijde merken we op 
dat deze gewijzigde opvattingen over de liefde kennelijk wel enige weerstand heb-
ben ondervonden, gelet op gezegden als ‘liefde maakt blind’, ‘eerst geld dan liefde’ 
en ‘van liefde rookt de schoorsteen niet’.

Bij de hedendaagse paarvorming mogen we ook enige twijfels hebben over de 
dominantie van de liefde als de enige drijfveer bij de partnerselectie. Dit blijkt bij-
voorbeeld als de huwelijksstatistieken van het CBS naar wederzijdse kenmerken 
van huwelijkspartners worden bezien.4 Er wordt niet naar willekeur getrouwd. De 
wederzijdse leeftijd bij huwelijkssluiting en paarvorming legt beperkingen op. Het 
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dominante patroon, in het bijzonder bij eerste huwelijken is dat de man even oud 
of enkele jaren ouder is dan zijn echtgenote.5 De kerkelijke gezindte van de huwen-
den stelde tot diep in de jaren zestig grenzen aan de partnerselectie.6 Het kerkelijk 
gemengde huwelijk werd tot in de jaren zeventig door velen – kerkleiders en gelo-
vigen – als een ongewenst fenomeen beschouwd. Ook hier kan een spreekwoord 
als illustratie dienen: ‘bij twee geloven op een kussen slaapt de duivel tussen’. Door 
de voortschrijdende secularisatie en de ontkerkelijking is de weerstand tegen het 
kerkelijk gemengde huwelijk in belangrijke mate afgenomen.7 Geheel verdwenen is 
het verzet tegen het kerkelijk gemengde huwelijk echter niet. Er kan gewezen wor-
den op de recente discussies rond een prinselijk huwelijk, waar dominee en pastoor 
beiden de huwelijksdienst leidden. Er kan vooral gewezen worden op de nog steeds 
aanwezige weerstand tegen het kerkelijk gemengde huwelijk binnen kerkelijk tradi-
tionele en orthodoxe kringen. Daarnaast zien we dat de godsdienstige achtergrond 
(huwelijken tussen moslims en christenen) tot nieuwe beperkingen leidt. Huwelij-
ken tussen allochtonen en autochtonen zijn veel minder frequent dan op grond van 
de statistische kansberekening verwacht kan worden. Het land van herkomst kan 
eveneens een beperkende factor bij de partnerselectie zijn. Marokkaanse en Turkse 
jongeren trouwen voornamelijk in eigen kring, waarbij het gearrangeerde huwelijk 
eerder regel dan uitzondering is. De woonplaats en het geografische gebied blij-
ken ook tot een beperking van de partnerselectie te leiden. Geliefden wonen bij 
elkaar in de buurt. In de jaren dertig stelde Bossard vast dat van 5.000 huwelijken 
in Philadelphia in een derde van de gevallen de echtgenoten voor het huwelijk niet 
meer dan vijf city-blocks van elkaar woonden.8 De Hoog constateerde voor Neder-
land dat de woonafstand bij de eerste ontmoeting van echtparen bij zestig procent 
minder dan elf kilometer bedroeg.9 Een tamelijk recent verschijnsel is dat degenen 
met een gelijk opleidingsniveau met elkaar trouwen. De tijd dat een academicus 
met een mms-meisje trouwde is definitief verleden tijd. Dit is niet alleen toe te 
schrijven aan de opheffing van de Middelbare Meisjes School, want ook moderne 
varianten van dit patroon zijn schaars. We kunnen in de statistieken een toename 
zien van de huwelijken binnen de eigen beroepsgroep en de beroepscategorie.0 
De jurist trouwt de juriste en huwt nauwelijks meer, zoals in de jaren zestig en 
zeventig, met de secretaresse van het advocatenkantoor. Het ‘soort zoekt soort’-
principe, de endogamie of de homogamie, legt de liefde en daardoor de partnerse-
lectie beperkingen op. Het betekent ook dat de weg naar de endogamie veel meer 
kan worden beschouwd als een selectieproces dan als een keuzeproces. Er worden 
grenzen gesteld, waardoor de individuele vrijheid ook aan beperkingen onderhe-
vig is. Om die reden is het beter te spreken over partnerselectie dan over partner-
keuze.

In deze bijdrage zullen we allereerst ingaan op de partnerselectie bij jongeren. 
De endogamie bij de partnerselectie van jongeren (de eerste huwelijken, de huwe-
lijken die in de statistieken van het CBS worden aangeduid als de verbintenis tussen 
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jongmans en jonge vrouwen) is omvangrijker dan bij ouderen (niet-eerste huwe-
lijken). Ook de rol van anderen, de ouders en de vriendenkring en de aard en 
de betekenis van de ontmoetingsplaatsen worden aan de orde gesteld. Vervolgens 
behandelen we de partnerselectie van ouderen, in het bijzonder ten aanzien van 
niet-eerste huwelijken (huwelijken waarbij tenminste één van de partners eerder 
gehuwd is geweest). Er wordt ingegaan op de vraag waarom bij deze huwelijken de 
endogamie minder pregnant aanwezig is dan bij de eerste huwelijken. Ook wordt 
de rol en de betekenis bezien van de contactadvertenties en de relatiebemidde-
lingsbureaus bij deze partnerselectie. Het blijkt bijvoorbeeld dat van de huwelijken 
die op ‘oudere’ leeftijd zijn gesloten, er één van de acht tot stand is gekomen via 
een contactadvertentie of via een relatiebemiddelingsbureau. In het slotgedeelte 
wordt ingegaan op de maatschappelijke consequenties van de partnerselectie. Het 
zal blijken dat de partnerselectie niet alleen inzicht geeft in huwelijks- en relatie-
patronen – in deze bijdrage wordt vele malen de term huwelijk gebruikt, hieronder 
wordt ook het samenwonen en andere langdurige relatievormen verstaan – van 
individu en groepering, maar ook consequenties heeft voor de inrichting van de 
samenleving.

Partnerselectie van jongeren

Met enige overdrijving kan worden gezegd dat de partnerselectie bij de geboorte 
begint. De partnerselectie kan namelijk als een neveneffect van het opvoedings-
proces worden beschouwd. Indien we ons beperken tot enkele aspecten van dit 
ingewikkelde proces, dan blijkt dat de achtergrondsvariabelen van de ouders, het 
milieu van herkomst, veelal bepalend zijn voor de latere institutionele en situatio-
nele factoren die bij de partnerselectie een rol spelen. Er kan op worden gewezen 
dat kenmerken van ouders zoals de woonbuurt en de geografische omgeving, de 
kerkelijke gezindte, het opleidingsniveau, het sociale milieu en de etnische achter-
grond de rooilijnen vormen van het veld waarbinnen de latere partnerselectie van 
hun kinderen plaatsvindt. Ouders pogen hun geloof of levensbeschouwing, indien 
aanwezig, door te geven aan hun kinderen. Ouders spelen een doorslaggevende rol 
bij de schoolkeuze van hun kinderen. De maatschappelijke positie van de ouders 
bepaalt het sociale milieu van het gezin, dus ook van hun kinderen. Hierdoor stu-
ren de ouders onbewust de partnerselectie van hun kinderen.

Als de kinderen ouder worden blijkt dat ouders zich, in het algemeen, niet direct 
meer met de partnerselectie van hun kinderen bemoeien. Ouderlijke geboden en 
verboden van het ouderlijk gezag passen niet meer in de hedendaagse opvoedings-
patronen, uitzonderingen daar gelaten. De ouderlijke sturing berust in veel gezin-
nen niet meer op het bevel. Ouders prijzen, belonen, keuren af, maar vermijden het 
conflict met hun kinderen. Ouders van nu zijn terughoudend om de partnerselec-
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tie van hun kinderen actief te beïnvloeden. Wel behoort de partnerselectie van hun 
kinderen, naast de schoolloopbaan, tot die zaken waarover ouders zich de meeste 
zorgen maken. Bij de partnerselectie is het een ‘stille’ zorg. Ouders wachten af, 
ouders hopen op een ‘goede’ afloop van de partnerselectie van hun kinderen.

Naast de rol van de ouders speelt de vriendenkring in de verschillende fasen van 
het eigenlijke partnerselectieproces een doorslaggevende rol. Ook de vrienden-
kring geeft rooilijnen aan en legt beperkingen op. De vrienden sturen, evenals de 
ouders aanvankelijk onbewust, maar tijdens de eigenlijke partnerselectie bewust. 
De onbewuste sturing loopt via de vriendschap. Vriendschappen zowel tussen jon-
gens onderling en meisjes onderling, als tussen jongens en meisjes worden gesloten 
op basis van een gemeenschappelijke en wederzijdse belangstelling voor bijvoor-
beeld een bepaald soort muziek of een bepaalde sport. Binnen de school, maar 
ook daar buiten ontstaan veelal vage en losse vriendschapsnetwerken, maar ook 
soms duidelijke subculturen. Van Hessen typeert deze jeugdcultuur treffend. Het 
gaat om ‘het samen jong zijn’.2 Uit verleden en heden kennen wij onder andere de 
subcultuur van de dijkers, de pleiners, de rock en rollers, de hippies, de artistieke-
lingen, de punkers, de kakkers, de stuudjes, de hardrockers, de hiphoppers en de 
nerds. Nu wordt er een onderscheid gemaakt tussen acid, gabbers, techno, ragga, 
trance en jungle.3 Het onderscheid tussen de groepen is subtiel en voor een bui-
tenstaander onduidelijk. De jongeren zelf kennen haarscherp het onderscheid. De 
Amsterdamse dijkers uit de jaren zestig droegen bijvoorbeeld leren jasjes, de meis-
jes een petticoat, zij hielden van harde rockmuziek en de Rolling Stones en troffen 
elkaar in de kroegen op de Nieuwe Dijk. De pleiners waren kunstzinniger en intel-
lectualistischer. Zij gaven de voorkeur aan suède en zwarte kleding, de moderne 
jazz (Davies, Monk, Parker) was favoriet en hun trefpunt was het Leidseplein. 
Hedendaagse attributen bestaan ondermeer uit het schoeisel, de sportkleding, het 
T-shirt en de honkbalpet.

De partnerselectie van jongeren krijgt gestalte tijdens de middelbare schooltijd. 
Gedurende die periode worden er groepen en netwerken van ‘gelijken’ gevormd. 
De jongeren vinden elkaar via een overeenkomstig sociale milieu, een gezamenlijke 
sport, dezelfde belangstelling voor muziek of kleding, gelijke hobby’s of politieke 
partij. Deze groepen van ‘gelijken’ zijn in aanleg verkiesbaren voor de partnerselec-
tie. Dat wil overigens niet zeggen dat de jongeren zelf hun netwerk als een forum 
voor hun partnerselectie ervaren. Het wil ook niet zeggen dat tijdens de middel-
bare schooltijd bij alle jongeren het selectieproces binnen het vriendschapsnet-
werk tot een serieuze relatie leidt: hoe korter de schoolopleiding des te serieuzer de 
partnerselectie tijdens de schooltijd is. Bij degenen die een langdurig opleidings-
traject volgen (HBO, WO) wordt de serieuze partnerselectie uitgesteld. Er worden 
dan steeds weer opnieuw vriendschapsnetwerken gevormd. Het Amerikaanse 
dating-systeem kan als voorbeeld dienen van een geïnstitutionaliseerde vorm van 
uitstel. Het is een proefperiode waarin veel is toegestaan, behalve het aangaan van 
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een intensieve, langdurige relatie. In Nederland is het uitstel minder geïnstitutio-
naliseerd, maar uit eigen waarneming kan worden vermeld dat de meeste Wage-
ningse studenten tegenwoordig pas serieus verliefd worden tijdens het werken aan 
hun afstudeeropdracht en dat sommigen de liefde zelfs uitstellen nadat het proef-
schrift is voltooid.

Het veld van ‘verkiesbare gelijken’ kan enerzijds als een oefenterrein worden 
beschouwd, anderzijds kan het ook worden gezien als het gebied waar de eigen-
lijke partnerselectie van jongeren gebeurt. Het is een domein waarbinnen ook 
een bewuste sturing door de vriendenkring plaatsvindt. Deze verkiesbaren treffen 
elkaar in de disco, op school, in het café, de snackbar, op het terras, bij de sport-
beoefening, gedurende de studie, tijdens de vakantie en, de laatste jaren steeds 
meer, op het werk. Minder belangrijk dan vroeger zijn de kerkelijke bijeenkomsten 
geworden. Geheel zonder betekenis zijn deze bijeenkomsten niet.

Wij noemen de EO-jongerendagen en de bijeenkomsten van bijbelstudiegroe-
pen. De openbare ruimte en de straat hebben in Nederland als ontmoetingsplaats 
eveneens aan belang ingeboet. Maar ook hier blijkt dat deze ontmoetingsplaatsen 
niet geheel zijn verdwenen of volstrekt onbelangrijk zijn geworden. We wijzen op 
de gesubsidieerde hangplaats voor jongeren en het dorpsplein en de straathoek die 
in sommige delen van het platteland nog steeds een functie als ontmoetingsplek 
hebben.

Slaaptent met bezoekers popfestival Kralingen, 2 juli 1970 Hollandse Hoogte
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Binnen Europa zijn er ten aanzien van de openbare ruimte als ontmoetingsplaats 
verschillen aanwezig. In Spanje speelt het centrale plein van dorp en stad voor veel 
jongeren die op zoek zijn naar een partner nog een belangrijke rol als ontmoetings-
plaats. In Frankrijk blijkt het openbare bal (4 juli) nog steeds in deze behoefte te 
voorzien. De familie en de familiebijeenkomst is als context waarbinnen een ont-
moeting kan plaatsvinden in Nederland minder belangrijk geworden, behalve bij 
sommige etnische groepen. Maar in Frankrijk speelt, vooral bij de hoogste sta-
tusgroepen, de familie nog steeds een doorslaggevende rol.4 Opvallend is dat in 
Nederland de leden van de hogere statusgroepen zeggen dat zij hun partner zon-

EO-jongerendag Hollandse Hoogte
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der speciale aanleiding in de openbare ruimte hebben ontmoet.5 In Frankrijk is de 
straat juist de plaats waar lagere statusgroepen elkaar treffen.6

In de westerse cultuur zijn de disco en de dansvloer de belangrijkste ontmoe-
tingsplaatsen geworden. In de jaren zeventig kwam ongeveer de helft van de jon-
geren (die later met elkaar zijn getrouwd) elkaar hier voor de eerste keer tegen.7 
Het is niet onwaarschijnlijk om te veronderstellen dat dit percentage de afgelopen 
decennia is gestegen, gelet op de toename van het aantal disco’s en dansgelegen-
heden. Hiermee beweren we niet dat elk contact dat in de disco wordt gelegd zal 
uitgroeien tot een serieuze, langdurige relatie of een huwelijk. Maar de disco is 
wel heel belangrijk. Jongeren treffen elkaar op het sportveld, maar de daadwer-
kelijke partnerselectie vindt plaats tijdens de feestavond van de sportclub. Jonge-
ren leggen niet het eerste contact in de winkel van de camping, maar in de disco 
van de camping. De collegezaal is niet de ontmoetingsplaats voor de student op 
vrijers voeten, maar het afstudeerfeest en de disco van de studentenvereniging. 
Dat de disco en de dansvloer zo’n belangrijke plaats innemen bij de partnerselec-
tie behoeft geen verwondering te wekken. Het dansen kan als een van de weinige 
gelegenheden worden gezien waar het toegestaan is om elkaar aan raken. Wat op 
de dansvloer mag – elkaar aanraken – is verboden tijdens het werk, de colleges en 
de sportbeoefening. De rituelen bij het dansen kunnen als een gesublimeerde vorm 
van partnerselectie worden beschouwd. Jongeren maken in de disco een selectie. 
Een selectie waarbij zowel jongens als meisjes door gedrag en lichaamstaal te ken-
nen geven al dan niet bereid te zijn om met elkaar te dansen, te praten en nader 
contact te leggen. Murstein heeft de selectie van een partner bij de eerste ontmoe-
ting van een theoretisch kader voorzien.8 Hij stelt dat drie factoren: de stimulus, 
value, role hierbij van doorslaggevende betekenis zijn. De stimulus-factoren wor-
den door lichamelijke kenmerken (fysieke aantrekking) en niet-lichamelijke ken-
merken (kleding, kruisje, tatoeage) gevormd. Deze factoren bepalen de waarden 
die aan de ander worden toegekend. Deze waarden bepalen op hun beurt weer het 
toenaderingsgedrag en de rolpatronen. De betekenis van de stimulus-factoren zijn 
mede afhankelijk van de sociale positie van de partnerzoekende. Een meisje dat 
lid van het studentencorps zal niet snel op een punker vallen. De vriendenkring 
beïnvloedt ook direct de stimulus-factoren en daarmee het zoekgedrag. De vrien-
den en vriendinnen kunnen blijk geven van hun instemming, maar ook van hun 
afkeuring. Zij sturen tijdens de eigenlijke partnerselectie. Terzijde merken we op 
dat het onjuist is om te veronderstellen dat jongens in de danszaal de actieve zoe-
kers zijn en de meisjes de passieve afwachters. Een gebaar, een blik van een meisje 
kan voldoende zijn voor een jongen om af te zien van een nadere kennismaking. 
Er is in de disco een bescherming aanwezig tegen de afwijzing en de hoon van de 
vriendenkring over een mogelijke afgang. De jongens gaan met hun vrienden en de 
meisjes met hun vriendinnen naar de disco. Het gaat wel om het versieren, maar 
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als dat niet slaagt geldt het excuus: de muziek, de band, de sfeer, de vriendschap en 
de ontspanning.

Het ‘soort zoekt soort’-principe wordt door de dans en de disco niet bedreigd. 
De disco wordt met voorkennis bezocht. De discogangers weten ongeveer wie ze in 
een bepaalde disco kunnen verwachten. Er zijn disco’s voor corpsstudenten, voor 
studenten die geen lid van een vereniging zijn, voor plattelandsjongeren, voor gab-
bers en punkers, voor mavo-scholieren en vwo’ers, voor werkende jongeren en lief-
hebbers van house-muziek. Dit betekent dat er een voorselectie plaatsvindt. Deze 
voorselectie dient eveneens als een sociale selectie te worden gezien.

In veel gevallen loopt de kennismaking en het eerste contact niet zonder moei-
lijkheden. We hebben gewezen op de indirect sturende rol van de ouders. Een rol 
die in individuele gevallen desondanks tot hevige conflicten kan leiden. Wij noe-
men de directe interventies van de vriendenkring. Vrienden kunnen een partner-
zoekende niet alleen op grond van ‘edele’ motieven weerhouden om een ‘juiste’ 
selectie te maken. Haat, nijd en afgunst kunnen motieven zijn van de vrienden-
kring om een partnerselectie te verhinderen. Wij hebben opgemerkt dat de fysieke 
aantrekking van groot belang is bij de eerste ontmoeting. Goode wijst er op dat 
iemand die er aantrekkelijk uitziet een grotere waarde op de huwelijksmarkt heeft, 
dus ook bij de partnerselectie, dan fysiek minder aantrekkelijke mensen.9 Stra-
ver en De Boer wijzen op enkele algemene problemen die jongeren hebben bij het 
leggen van contacten.20 Veel jongeren hebben een gebrek aan zelfvertrouwen om 
de andere sekse te benaderen. Wij zien deze schroom terug bij het bezoek aan de 
disco. De jongeren bezoeken veelal in groepsverband de disco en niet individu-
eel. De groep, die dikwijls uit alleen jongens of meisjes bestaat, geeft onderlinge 
steun, waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. Daarnaast blijkt dat een deel van de 
jongeren weinig interactioneel handelingsinzicht heeft. Zij weten eenvoudig niet 
hoe ze de andere sekse moeten benaderen. Jongeren, en zij niet alleen, hebben 
soms ook een onjuiste perceptie van de verwachtingen en mogelijkheden van de 
ander. Dit betekent dat op de markt van partnerzoekenden niet alleen sociologi-
sche deelmarkten kunnen worden onderscheiden, maar ook dat er een fysieke en 
sociaal-psychologische segmentatie aanwezig is. Een segmentatie die voor som-
mige jongeren tot gevolg heeft dat zij niet aan het partnerselectieproces kunnen 
deelnemen, met alle gevolgen van dien.

Er is meer aan de hand met de partnerkeuze. In demografisch en sociologisch 
opzicht zijn er sinds de jaren zeventig belangrijke veranderingen opgetreden die 
invloed hebben op wijze waarop een partner wordt gekozen. Jongeren studeren 
langer, jongeren zijn mondiger en welvarender geworden. Voor jongeren is tegen-
woordig woonruimte beschikbaar. Van Hoorn zegt over deze ontwikkelingen het 
volgende:

‘De individuele keuzemogelijkheden namen toe. Jongeren verlangden meer 
vrijheden en gingen steeds vaker uit huis om eerst een tijdje zelfstandig te 
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wonen, voordat ze gingen samenwonen of trouwen. Bovendien kregen ze 
thuis zelden de gewenste seksuele vrijheid, en hoorde je er eigenlijk ook niet 
helemaal bij als je nog bij je ouders woonde.’2

Het betekent ook dat steeds meer jongeren zijn gaan samenwonen. Maar anders 
dan in de Scandinavische landen dient in Nederland het ongehuwd samenwonen 
vooral als een proefhuwelijk te worden gezien. Dit blijkt onder andere uit de rela-
tiegeschiedenis van jongeren. Ongehuwd samenwonende jongeren gaan vaak uit 
elkaar en gaan daarna weer nieuwe samenwoningsrelaties aan.22 Een consequentie 
hiervan is dat de keuze van een partner zich herhaalt tot uiteindelijk de ‘ware Jacob 
of Jacoba’ is gevonden. Met hem of haar wordt dan, wederom na een periode van 
ongehuwd samenwonen, getrouwd.

Het valt op dat het ongehuwd samenwonen bij Turkse en Marokkaanse jonge-
ren nog nauwelijks voorkomt. Bij hen is de keuze van een partner direct gericht op 
het huwelijk.23 Etnische endogamie is bij deze groeperingen sterk aanwezig. Dit 
blijkt onder andere uit de velen (enkele duizenden per jaar) die met een partner 
trouwen uit het land van herkomst. Een patroon dat door de strengere wetgeving 
om te trouwen met een partner buiten de Europese Unie vooralsnog niet blijkt te 
veranderen. Andere etnische groeperingen zoals Surinamers, Antillianen en Aru-
banen wonen veel meer samen dan Turken en Marokkanen. Ook blijkt dat zij veel 
meer geneigd zijn om een bruid of bruidegom buiten de eigen groepering te kie-
zen. Endogamie naar land van herkomst lijkt bij deze etnische groeperingen van 
minder belang te zijn. Van de tweede generaties Antillianen en Arubanen is bij-
voorbeeld driekwart met een autochtoon getrouwd.24 Op dit terrein lijken zij wat 
vrijer te zijn, maar ook voor hen geldt, net als voor de jongeren in het algemeen, 
dat de uitspraken van De la Rochefoucould (63-680): ‘L’homme croit souvent 
se conduire lorsqu’il condui’ (Maxime 43) en van Goethe (749-832): ‘Du glaubst 
zu schieben und du wirst geschoben’ (Faust , vs 47) bij hun partnerselectie van 
toepassing zijn.

Partnerselectie van ouderen

Bij de partnerselectie van ouderen – ruwweg degenen boven de 35 jaar – valt het 
op dat de homogamie minder sterk aanwezig is dan bij jongeren.25 De markt van 
oudere partnerzoekenden bestaat voor een belangrijk deel uit mannen en vrouwen 
die eerder gehuwd zijn geweest (gescheidenen en verweduwden) en uit degenen 
die op ‘oudere’ leeftijd hun samenwoningsrelatie hebben verbroken. Op deze markt 
van oudere partnerzoekenden lijkt de individuele vrijheid groter te zijn dan op de 
markt van de jongeren. De leeftijdsverschillen bij niet-eerste huwelijken zijn gro-
ter, evenals de geografische afstand. Hetzelfde geldt voor de endogamie naar oplei-
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dingsniveau.26 Op de markt van ouderen is er sprake van segmentatie naar geslacht 
en burgerlijke staat. Van de gescheiden mannen heeft binnen zes jaar driekwart 
van hen een nieuwe relatie of een nieuwe relatie achter de rug. Bij de gescheiden 
vrouwen is het beeld anders. Van hen heeft ongeveer twee derde na zes jaar een 
nieuwe relatie. Dit verschil kan in belangrijke mate worden toegeschreven aan de 
aanwezigheid van kinderen. Het gezegde ‘kinderen zijn hinderen’ geldt ook voor 
gescheiden vrouwen. Zij liggen minder goed op de markt en zij stellen, juist omdat 
zij opgroeiende kinderen hebben, hoge eisen aan de nieuwe partner.27 Daarnaast 
neemt ook de kans op een huwelijk of op een langdurige relatie af naarmate men 
ouder wordt. Dit geldt in het bijzonder voor vrouwen. Het heeft met de leeftijd te 
maken, maar ook met een grotere zelfredzaamheid van vrouwen. De relatiemarkt 
van verweduwden verschilt van de markt van de gescheidenen. De verwerking van 
het rouwproces duurt langer dan de verwerking van een (echt)scheiding. Daarom 
wordt er gedurende een lange periode niet actief naar een nieuwe partner gezocht. 
Bovendien speelt de omgeving van de weduwe of de weduwnaar een rol. Actief 
zoekgedrag wordt ongepast gevonden en door de familie en intimi afgekeurd. Uit 
de cijfers blijkt dat binnen zes jaar na het overlijden van de partner één op de vier 
weduwnaren en één op de tien weduwes een nieuwe partner heeft. Er wordt her-
trouwd, maar minder frequent dan bij de gescheidenen.

We kunnen de markt van ouderen ook typeren als een ‘eigenaardige’ markt. We 
hebben gewezen op de grotere vrijheid. We hebben gewezen op culturele facto-
ren. Er zijn echter ook institutionele en situationele belemmeringen te noemen. 
De institutionele ontmoetingsplaatsen (café, dansgelegenheid) voor ouderen zijn 
schaars geworden. Het café-dansant bestaat niet meer. Veel openbare gelegenhe-
den waar de ontmoeting plaats zou kunnen vinden zijn in beslag genomen door 
jongeren (het café) of specifiek gericht op jongeren (de disco). De drempel tot het 
openbare domein is voor veel ouderen te hoog geworden. Dit betekent dat er op 
de partnermarkt van ouderen geen verenging of verkleining plaatsvindt, wat wel 
het geval is op de partnermarkt van jongeren. Er zijn andere, situationele belem-
meringen bij ouderen aanwezig die drempels opwerpen. We hebben gezien dat 
de verzorging van jonge kinderen een belemmering kan vormen om actief in het 
‘vrije veld’ naar een partner te zoeken. Binnen de familie kunnen oudere kinderen 
zich verzetten tegen een nieuwe relatie van vader of moeder. Er kunnen financiële 
belemmeringen zijn, zoals de alimentatie en wellicht de erfenis, om een nieuwe 
relatie aan te gaan. Verhuizen kan een onoverbrugbare moeilijkheid vormen.

Een algemeen probleem is dat de markt voor ouderen niet helemaal in balans is. 
Mannen kunnen het zich veroorloven, zonder last te hebben van roddel en achter-
klap, om verliefd te worden op een veel jongere vrouw. Van zijn omgeving kan hij 
hiervoor zelfs waardering ontvangen. Een vrouw die een relatie aangaat met een 
veel jongere man kan, ook in deze tijd van emancipatie, op maatschappelijke verzet 
en weerstand stuiten. Dit betekent ook dat het veld van verkiesbaren – de markt 
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– voor mannen groter is dan voor vrouwen. Oudere mannen vertonen zich op de 
jongerenmarkt. Bij de ouderen heerst de dubbele moraal, want wat de man mag, is 
de vrouw verboden.

We hebben vastgesteld dat het vinden van een partner in het vrije veld voor 
veel ouderen, voor vrouwen meer dan voor mannen, problemen oplevert. Hier-
door floreren de georganiseerde dansavonden, de reizen voor alleenstaanden, de 
kennismakings- en contactadvertenties in kranten, de huwelijks- en relatiebureaus 
en de bureaus die zich bezig houden met de bemiddeling van buitenlandse vrou-
wen (Oost-Europa, Azië). Het belangrijkste voordeel van deze georganiseerde rela-
tiemarkt is dat de betrokkenen, hetzij direct door zelf activiteiten te ontplooien, 
hetzij indirect door de hulp van een bemiddelaar in te roepen, hun wensen en 
verlangens kenbaar kunnen maken.28 Er zijn ook nadelen aan verbonden. Aan de 
georganiseerde reizen voor alleenstaanden nemen veel meer vrouwen dan mannen 
deel. Het is geen uitzondering dat er, bij een georganiseerde busreis, drie mannen 
op 37 vrouwen aanwezig zijn. Dit euvel doet zich ook voor bij de georganiseerde 
dansavonden. Soms wordt door de organisatoren getracht mannen te lokken door 
de toegang voor hen gratis te maken. Daarbij doet zich nog een ander probleem 
voor, dat tot op zekere hoogte ook geldt voor andere vormen van bemiddeling. De 
sfeer bij de reizen (bezoek aan monumenten) en de dansavonden (het spelen van 
oude jazz) stoot degenen met een lagere opleiding af. Er worden eisen aan de kle-
ding gesteld: geen spijkerbroek, das verplicht. De cultuur van de middenklasse is 
dominant.29

De relatie- en huwelijksadvertenties, die al bij de Romeinen bekend waren, zijn 
in onze landelijke en regionale bladen een normaal en omvangrijk verschijnsel 
geworden (ruim honderdduizend advertenties per jaar, dubbeltellingen wel aan-
wezig). Uit een verkennend onderzoek is gebleken dat in de grote landelijke dag-
bladen ongeveer evenveel mannen als vrouwen een advertentie zetten.30 Uit deze 
scriptie blijkt dat de geheimzinnigheid (stationshal, neutraal gebied, krant onder 
de arm) bij de eerste ontmoeting vrijwel verdwenen is. Nadat op een advertentie 
schriftelijk is gereageerd, wordt een selectie gemaakt en vervolgens wordt er via de 
telefoon een afspraak gemaakt. Het valt op dat velen, mannen en vrouwen, de eer-
ste afspraak thuis maken. Daarnaast blijkt dat er in nogal wat gevallen bij de eer-
ste ontmoeting een seksueel contact plaatsvindt. Ongeveer dertig procent van de 
adverteerders heeft, na plaatsing van een advertentie, een langdurige relatie gekre-
gen. De teleurstellingen en de nare ervaringen zijn beperkt. De contactadverten-
ties vallen in Nederland door het streven naar originaliteit op, dit in tegenstelling 
tot omringende landen. Maar omdat velen de ‘originele’ advertentie als voorbeeld 
gebruiken, is de werkelijk oorspronkelijke advertentie schaars. Van belang is dat 
de inhoud van de advertenties een tijdsbeeld geven. In de jaren zestig duiken veel-
vuldig passages op als ‘schuldloos gescheiden’, ‘nette weduwe’ en ‘geen bartype’. Nu 
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wordt veel aandacht gevraagd voor een romantische, gezamenlijke vrijetijdsbeste-
ding en er wordt tegenwoordig vooral gevraagd naar ‘niet rokers’.3

Ook de huwelijks- en relatiebureaus hebben hun wortels in de geschiedenis. De 
huwelijksmakelaar en de koppelaarster hebben in de westerse maatschappij tot 
diep in de negentiende eeuw een rol gespeeld bij de relatievorming. Hun opvol-
gers, de huwelijksbureaus hebben tot in het begin van de jaren zeventig te kampen 
gehad met wildgroei van niet-bonafide bureaus. Op initiatief van de Nederlandse 
Gezinsraad is voor de bonafide huwelijks- en relatiebureaus in 970 een Raad van 
Toezicht ingesteld. Deze raad werd gesubsidieerd door het toenmalige Ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en is tot begin jaren negentig werkzaam 
geweest. Na een kort interregnum zonder toezichthoudend orgaan zijn de bona-
fide bureaus nu aangesloten bij de Geschillencommissie van de Consumentenbond. 
We noemen deze juridische kaders, omdat de bedrijfstak van de bonafide bemid-
delingsbureaus bij de beeldvorming nog steeds hinder ondervindt van beunhazen 
en minder betrouwbare bureaus. Binnen het gebied van de institutionele bemid-
deling nemen de huwelijks- en relatiebureaus een eigen plaats in. Bij een bonafide 
bureau is er een voorselectie aanwezig. Een bonafide bureau bewaakt de verdeling 
van de ingeschrevenen naar leeftijd en geslacht (er melden zich veel meer vrouwen 
dan mannen aan). Een bonafide bureau moet voorstellen van mogelijke partners 
doen. Bij de bonafide bemiddelingsbureaus, de bureaus die bij de geschillencom-
missie zijn aangesloten, staan enkele tienduizenden partnerzoekenden ingeschre-
ven.32 De slagingskans verschilt van bureau tot bureau en is mede afhankelijk van 
de methode die wordt gevolgd. Hoewel een compleet onderzoek ontbreekt, nemen 
we aan dat ongeveer dertig tot 35 procent van de ingeschreven binnen één jaar, via 
deze bemiddeling een partner vindt.33 Twee zaken zijn daarbij opmerkelijk. Aller-
eerst blijkt dat volgens zeggen een klein gedeelte van deze geslaagden hun partner 
niet via een directe bemiddeling van het bureau vindt, maar doordat men is inge-
schreven zelf elders actief op zoek gaat. Door de inschrijving wordt kennelijk een 
psychologische drempel genomen. Ook blijkt dat het percentage ingeschrevenen 
bij een huwelijks- en relatiebureau dat tevreden is over de bemiddeling veel groter 
is dan het percentage geslaagden. Kennelijk geeft het zoeken alleen ook voldoe-
ning.

De laatste decennia is er een nieuw fenomeen binnen een bepaald segment van 
de relatiemarkt zichtbaar geworden. Het wordt gevormd door bemiddelingsbu-
reaus die zich richten op huwelijken van Nederlandse mannen met buitenlandse 
vrouwen. Vrouwen die veelal afkomstig zijn uit Oost-Europa, Azië en Zuid-Ame-
rika. De markt is niet al te omvangrijk. In 200 waren er 4.900 Nederlandse mannen 
met een Poolse vrouw getrouwd, 2.300 met een Russin, .200 met een Braziliaanse, 
900 met een Colombiaanse, 2.400 met uit vrouw uit de Filippijnen en .900 met 
een Thaise vrouw.34 Lang niet in alle gevallen zijn deze huwelijken via een bemid-
delingsbureau tot stand gekomen. De globalisering is ook zichtbaar bij de keuze 
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van een huwelijkspartner. Er zijn echter wel problemen met de huwelijksbemid-
deling door bureaus. Deze bemiddelingsbureaus zijn lang niet altijd bonafide. Zij 
beloven soms veel, maar doen weinig. Kenmerkend is dat geen van deze bureaus bij 
de Geschillencommissie is aangesloten. De motieven van mannen die zich tot deze 
bureaus richten zijn uiteenlopend. Uit berichten in de media blijkt dat een niet 
onaanzienlijk deel van deze mannen op de Nederlandse markt niet succesvol zijn 
geweest. Daarom pogen zij via bemiddeling een vrouw te vinden in een ver buiten-
land. Opmerkelijk is ook dat een deel van deze zoekende mannen conservatieve 
mannen zijn, die op zoek zijn naar volgzame vrouwen. Het zijn mannen die niets 
van de emancipatie willen weten en daarom menen hun huwelijksgeluk heel ver te 
moeten zoeken. Zij verruimen hun keuze, omdat hun opvattingen over gewijzigde 
rolpatronen beperkt zijn.

Conclusies

Indien we de partnerselectie van ouderen bezien dan kunnen wij voorzichtig con-
cluderen dat ouderen een grotere vrijheid lijken te hebben. Dit blijkt uit de endoga-
mie die minder sterk aanwezig is dan bij de jongeren. Ouderen hebben minder last 
van onzichtbaar sturende ouders en sterk corrigerende vrienden en vriendinnen. 
Dit wil niet zeggen dat de partnerkeuze bij ouderen geen beperkingen of afbakenin-
gen kent. Roddel en achterklap kunnen een rol spelen. Kinderen zijn soms een pro-
bleem. Er zijn voor de oudste leeftijdscategorieën andere beperkingen aanwezig. 
Deze demografische beperkingen treffen vooral het oudere deel van de vrouwelijke 
bevolking door de onevenwichtige opbouw van de bevolkingspiramide. De beteke-
nis van de institutionele bemiddeling dient op deze markt niet te worden onder-
schat. Bij de ouderen is één op de acht paren met behulp van een of andere vorm 
van bemiddeling tot stand gekomen. De betrokkenen zwijgen meestal hierover, 
omdat de romantische liefde ook bij hen de norm is bij de paarvorming. Gezwegen 
wordt er veelal ook over de motieven van mannen die via een bemiddelingsbureau 
een buitenlandse vrouw zoeken.

Moeilijkheden en beperkingen bij de partnerselectie zijn niet alleen bij het 
oudere deel van de bevolking te vinden. Bij jongeren kan uitsluiting plaatsvinden 
als er bijvoorbeeld niet actief wordt deelgenomen aan de massacultuur van de disco 
en als er daarvoor alternatieven ontbreken. Bovendien zien wij dat de levensloop 
bij jongeren aan veranderingen onderhevig is. Na de studie zien wij dat veel jonge-
ren gaan samenwonen. Voor een deel heeft dit samenwonen een soortgelijke func-
tie als de vroegere verkerings- en verlovingstijd. Het kan in belangrijke mate als 
een proefperiode worden gezien, waarbij het verbreken van de relatie tot de moge-
lijkheden behoort. De scheiding bij samenwonenden is bijvoorbeeld omvangrijker 
dan de echtscheiding bij gehuwden. Dit kan betekenen dat ook bij oudere jongeren 
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de behoefte aan institutionele bemiddeling toe gaat nemen. Wij wijzen op de groei 
van house-parties, kasteelfeesten, eetclubs en vakanties voor alleenstaande, oudere 
jongeren. Er is weinig bekend over relaties die via het internet tot stand zijn geko-

men. De pagina’s die deze vorming van bemiddeling aanbieden zijn talrijk, onder-
zoek naar het gebruik ervan ontbreekt echter.

Een algemeen probleem bij de institutionele bemiddeling is dat deze vorm van 
bemiddeling sterk verbonden is aan de cultuur van de middenklassen. Dit is wel-
licht één van de oorzaken dat mannen met een zeer lage opleiding, in tegenstelling 
tot enkele decennia geleden, een geringe slagingskans hebben op de partnermarkt. 
Daarom zij zijn in meer dan één opzicht kansarm.

De partnerselectie kan ook in een breder maatschappelijk perspectief worden 
gezien. We hebben gewezen op de dominantie van de romantische liefde. Het 
huwelijk uit liefde daar draait het om. Toch zien wij dat, door het ‘soort zoekt 
soort’-principe en het daarbij behorende selectieproces, er sprake kan zijn van een 
‘berekende’ partnerselectie. Degenen met een hogere opleiding die met elkaar een 
relatie aangaan zijn financieel beter af dan degenen met andere opleidingscom-
binaties. Mannen met de laagste opleiding zijn minder begeerlijke partners. Dat 
betekent dat er op de partnermarkt, indien wij de zaken puur materieel beschou-
wen, winnaars en verliezers zijn. Het betekent ook dat wij enige twijfels mogen 
hebben aan de liefde als enige drijfveer.

Jongeren in disco The Matrixx, Nijmegen Hollandse Hoogte
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Binnen het bredere maatschappelijke perspectief doet zich nog een andere 
fenomeen voor. De Hoog en Sixma en Ultee hebben er op gewezen dat de part-
nerselectie een belangrijke indicatie kan zijn voor de mate van openheid van een 
samenleving. Nederland wordt door velen gezien als een open en tolerante samen-
leving. 35 De restanten van de verzuiling zorgen bij een zeer aanzienlijk deel van de 
bevolking niet meer voor grenzen waarbinnen gehuwd wordt of een relatie wordt 
aangegaan. Toch blijkt dat het opleidingsniveau en het beroep nieuwe grenzen 
opleggen; grenzen die door het inkomen van het (echt)paar bepaald worden. Het-
zelfde geldt voor etnische groepen. De interetnische relaties nemen weliswaar iets 
toe, maar etnisch endogamie is bij de grootste groeperingen in ons land, de Turken 
en de Marokkanen, veruit favoriet. De etniciteit werpt dus ook grenzen op.

Het zijn grenzen die aan de openheid van een samenleving, aan de mobiliteit 
en wellicht ook aan de tolerantie beperkingen kunnen opleggen. Het zijn grenzen 
die kunnen bijdragen tot een verdere segmentatie van de samenleving. Met enige 
overdrijving kan worden gezegd dat Nederland op het eerste gezicht een open en 
tolerante samenleving is, maar op grond van onderzoek naar de partnerselectie 

kunnen hierover twijfels aanwezig zijn.36 Voor het individu geldt dat de partnerse-
lectie berust op het manoeuvreren tussen sociale druk en individuele vrijheid. Het 
betekent dat openheid en tolerantie bij velen niet verder gaan dan tot het hek van 
de voortuin. Daardoor is dit fraaie beeld van de Nederlandse samenleving opper-
vlakkig en in de toekomst misschien zelfs weinig duurzaam.
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Partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland 

Ingrid Esveldt en Frans van Poppel

Culturele diversiteit en integratie

De afgelopen dertig jaar is Nederland geconfronteerd met een groeiende stroom 
van migranten uit een groot aantal landen dat in economisch en cultureel opzicht 
afwijkt van Nederland. De traditionele immigranten uit de buurlanden werden 
eerst aangevuld met migranten uit de voormalige Nederlandse koloniën en met 
arbeidsmigranten uit een beperkt aantal landen rond de Middellandse Zee, zoals 
Turkije en Marokko. Vervolgens kwamen daarbij de kinderen en echtgenoten van 
deze arbeidsmigranten en de huwelijksmigranten uit de herkomstlanden. In de 
volgende fase voegden zich daarbij asielzoekers en migranten uit landen als Ghana, 
Somalië, Irak, Vietnam en voormalig Joegoslavië. Nooit eerder telde Nederland 
een dergelijke diversiteit aan bewoners. Het aandeel dat buitenlanders en Neder-
landers van buitenlandse afkomst in de Nederlandse bevolking hebben is daardoor 
toegenomen van vier procent aan het begin van de jaren tachtig tot achttien pro-
cent rond de eeuwwisseling.2

Vergeleken met de vroegere zeventiende-, achttiende- en negentiende-eeuwse 
migranten worden de tegenwoordige nieuwkomers in sterkere mate als anders 
beschouwd. In cultureel opzicht zijn er grotere verschillen met de gevestigden. 
Ook de wijze waarop de migratie zich voltrok, de rol van de overheid daarbij en 
de contacten met de achterblijvers wijken af van de situatie in een ver verleden. Of 
en hoe de nieuwkomers geïncorporeerd worden in de Nederlandse samenleving is 
een vraag waarop het antwoord van enorme betekenis is voor de toekomst van de 
Nederlandse samenleving. De studie van de integratie van nieuwkomers is mede 
daardoor een bloeiend thema voor onderzoek geworden.

Het integratieproces van nieuwkomers kan op verschillende manieren worden 
onderzocht: via structurele indicatoren als opleiding en huisvesting, maar ook 
via sociaal-culturele indicatoren als sociale contacten tussen verschillende etni-
sche groepen, en overname van Nederlandse culturele normen en waarden.3 Van 
een wel zeer pregnante vorm van culturele integratie is sprake wanneer nieuwko-
mers een relatie aangaan met een partner die uit de groep van de gevestigde bevol-
king afkomstig is. Immers, patronen van partnerkeuze bepalen uiteindelijk of een 
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samenleving opgedeeld blijft in religieuze, regionale of etnische groepen, dan wel 
dat zich een meer homogene cultuur ontwikkelt.4

In dit hoofdstuk bestuderen we het integratieproces van twee voor de Neder-
landse samenleving uiterst belangrijke groepen nieuwkomers –Turken en Marok-
kanen– aan de hand van deze indicator. We richten ons in het bijzonder op de 
vraag bij welke groepen binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in meer 
of mindere mate sprake is van een keuze voor een huwelijkspartner van buiten de 
eigen groep en welke factoren een verklaring kunnen bieden voor de gevonden ver-
schillen in de partnerkeuze.

Om verschillende redenen kiezen we in dit onderzoek voor Turken en Marokka-
nen. Ten eerste vormen Turken en Marokkanen qua omvang belangrijke groepen 
nieuwkomers. Ten tweede kan bij beide groepen worden nagegaan of van verande-
ringen in partnerkeuze – en dus van toe- of afnemende mate van integratie sprake 
is – doordat beide groepen reeds geruime tijd in Nederland wonen. Bovendien 
heeft er zich een tweede generatie gevormd, die in Nederland is geboren, waar-
door veranderingen tussen generaties in de tijd kunnen worden gevolgd. Ten derde 
komen beide groepen uit landen met een moslimcultuur die op het punt van huwe-
lijk en partnerkeuze in belangrijke opzichten afwijkt van de in Nederland domi-
nante cultuur.

Opmerkelijk genoeg is naar de partnerkeuze van immigranten in Nederland nog 
weinig empirisch onderzoek gedaan. Vóór de jaren tachtig was de keuze voor een 
partner al of niet uit eigen kring zelfs in het geheel geen onderwerp van onder-
zoek.5 Sindsdien zijn er verscheidene studies verricht, soms helemaal soms voor 
een deel gewijd aan partnerkeuze. Deze studies waren veelal kwalitatief van opzet. 
Ze beoogden met name inzicht te krijgen in het verloop van het keuzeproces en 
richtten zich daarom op een klein aantal migranten.6 Op grote aantallen (nationale) 
gegevens gebaseerde onderzoekingen boden nauwelijks meer dan een beschrij-
vende demografische analyse.7 Hooghiemstra richtte zich vooral op de meningen 
van ongehuwde jongeren over het proces van de partnerkeuze (zoeken, leren ken-
nen, selecteren); in Nederland gehuwde Turken en Marokkanen waren echter niet 
bij dit onderzoek betrokken.8

Het aan onze analyse ten grondslag liggende NIDI Migratie Survey dateert wel-
iswaar alweer van 993, het biedt echter wel uniek materiaal over de partnerkeuze 
van Turkse en Marokkaanse migrantengroepen in Nederland, omdat het de enige 
survey is waarin voor een omvangrijkere groep Turken en Marokkanen de achter-
gronden van hun partnerkeuze zijn blootgelegd.9 Onderzoek naar de mechanis-
men die aan de keuze vóór een partner van eigen etnische afkomst ten grondslag 
liggen, heeft echter niets aan belang ingeboet. Nog steeds sluit een zeer laag per-
centage Turken en Marokkanen (minder dan vijf procent) een huwelijk met een 
Nederland(s)e(r).0
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In dit hoofdstuk gaan we allereerst in meer detail in op de betekenis van de keuze 
voor een huwelijkspartner uit eigen dan wel niet-eigen kring als indicator voor het 
verloop van het integratieproces. Aan de hand van een globaal theoretisch kader 
bespreken wij de voor de partnerkeuze relevante verschillen in normen en waarden 
tussen Turken, Marokkanen en Nederlanders. We formuleren een aantal hypothe-
sen die aangeven welke verschillen we binnen de beide groepen nieuwkomers ver-
wachten en de mate waarin zij voor een partner uit eigen kring kiezen. Vervolgens 
worden de data en methoden besproken. In de analyse wordt de aandacht zowel 
gericht op de partnerkeuze van Turken en Marokkanen die zijn getrouwd terwijl 
ten minste één van beide partners al in Nederland woonde, als op de plannen ten 
aanzien van een partner van hen die nog niet zijn getrouwd. Dit maakt het mogelijk 
de houdingen en voorkeuren ten aanzien van partnerkeuze van ongehuwde Turken 
en Marokkanen te vergelijken met hun feitelijke gedrag. Ook wordt ingegaan op 
mogelijke veranderingen in de partnerkeuze in de nabije toekomst.

Integratie en partnerkeuze

Verschillende auteurs hebben gesuggereerd dat met name de keuze voor een huwe-
lijkspartner van buiten de eigen groep uitermate geschikt is om de voortgang van 
het integratieproces van nieuwe groepen te onderzoeken. Het patroon van part-
nerkeuze kan een indicatie vormen voor de mate waarin groepen in de samenle-
ving zijn opgenomen. Bovendien gaat het bij de keuze van een huwelijkspartner 
om één van de meest intieme vormen van een relatie die mensen met elkaar aan-
gaan. Meer dan op school, de buurt, of de werkplek is het huwelijk immers dé 
plaats waar mensen elkaar nader komen. De keuze van een huwelijkspartner van 
buiten de eigen kring vooronderstelt bovendien dat mensen met een verschillende 
etnische achtergrond elkaar regelmatig ontmoeten, op straat, school of werk, of 
binnen een andere setting.2 Of, zoals Gurak zegt:

‘Omdat een hoog percentage gemengde huwelijken alleen kan voorkomen als 
sociale nabijheid gewoon is binnen veel terreinen van het sociale leven, is het 
een uitstekende indicator voor de sociale afstand tussen etnische groepen.’3

Door patronen van partnerkeuze te beschrijven, kan dus zichtbaar gemaakt wor-
den hoe dicht groepen bij elkaar staan.4 Partnerkeuze is daarnaast een uiterst 
geschikte maatstaf voor het bestuderen van de mate van integratie omdat de keuze 
van een huwelijkspartner door kernwaarden en -normen van de cultuur wordt 
gereguleerd. Terwijl meer pragmatische waarden, bijvoorbeeld die welke te maken 
hebben met arbeidsparticipatie van vrouwen, relatief gemakkelijk worden losgela-
ten, hebben mensen de neiging sterk vast te houden aan alles wat te maken heeft 
met het systeem van gezin en gezinsvorming, zaken die tot de kernwaarden van 
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een cultuur worden gerekend.5 De partnerkeuze – met wie mag men wel en met 
wie niet huwen, en wie bepaalt de keuze voor een partner – vormt daarvan een 
essentieel onderdeel.6 Veranderingen in het patroon van partnerkeuze impliceren 
dan ook wezenlijke veranderingen in een cultuur.

Partnerkeuze: collectivistische versus individualistische samenlevingen

Bij het bestuderen van de partnerkeuze gaan we uit van een door Kalmijn ontwik-
keld model.7 Volgens Kalmijn is de partnerkeuze het resultaat van een samenspel 
van drie sociale processen: de voorkeuren van de huwelijkskandidaten, de invloed 
die de sociale omgeving op de huwenden uitoefent en de kansen die huwbare man-
nen en vrouwen hebben om met partners met bepaalde kenmerken in contact te 
komen. De eerste factor richt zich op de huwelijkskandidaten zelf en stelt dat de 
keuze van de huwelijkspartner de uitkomst is van een proces waarbij individuen 
op de ‘huwelijksmarkt’ op zoek gaan naar partners met wenselijk geachte sociaal-
economische en culturele kenmerken. Dit kunnen verworven (achieved) kenmer-
ken zijn, zoals opleiding of inkomen, en toegeschreven (ascribed) kenmerken zoals 
etnische afkomst en geslacht. Wanneer deze economische en culturele voorkeuren 
verschuiven in een richting die de aantrekkelijkheid van partners van personen uit 

Foto: Wim de Jonge (NIDI)
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dezelfde groep verlaagt, is een toename van de mate van exogamie het gevolg. De 
tweede factor verwijst naar de sociale omgeving van de huwelijkskandidaten en 
stelt dat een gegeven patroon van endogamie ook beïnvloed wordt door de sociale 
druk die het familienetwerk, vrienden en bekenden bij de keuze van een partner 
uit een bepaalde groep op de huwenden uitoefenen. Wanneer deze ‘derde partij’ 
zich minder met de huwelijkskeuze gaat bemoeien en de huwelijkskandidaten een 
andere voorkeur hebben dan de sociale omgeving kan een verandering van endo-
gamie plaatsvinden. De derde factor geeft aan dat het huwelijk met een partner 
uit een bepaalde groep mede afhankelijk is van de mogelijkheid om met een part-
ner uit deze groep in contact te komen. Als de plaatsen waar huwelijkskandidaten 
met elkaar kennis kunnen maken qua afkomst van de bezoekers minder homogeen 
worden, valt een toename van de exogamie van de huwenden te verwachten.

Van al deze factoren varieert de werking ervan met de tijd en het type samenle-
ving. Ten aanzien van elk van de drie genoemde mechanismen geldt dat er belang-
rijke verschillen bestaan tussen de Nederlandse samenleving aan het einde van de 
twintigste eeuw en de Turkse en Marokkaanse samenleving waaruit de nieuwko-
mers afkomstig zijn of waarmee ze belangrijke banden hebben. Deze verschillen 
hangen min of meer samen met het onderscheid tussen collectivistische samen-
levingen (zoals de Turkse en Marokkaanse) en individualistische samenlevingen 
(als de Nederlandse).8 Eenvoudig gezegd: in collectieve samenlevingen zijn sociale 
relaties groepsgeoriënteerd, wat wil zeggen dat het belang van de groep op de eer-
ste plaats komt, terwijl individueel-georiënteerde samenlevingen worden geken-
merkt door waarden van zelfontplooiing, wat betekent dat het individuele belang 
voorop staat. Deze verschillen beïnvloeden zowel de voorkeuren van de huwen-
den, als de potentiële invloed van de sociale omgeving en ook de gelegenheid van 
huwenden om potentiële partners te ontmoeten, en leiden derhalve tot een andere 
vorm van het proces van partnerkeuze.

Turken en Marokkanen komen uit een samenleving (of zijn opgegroeid binnen 
een cultuur) waarin het gewoon is om binnen de eigen groep (endogaam) te trou-
wen. Het endogame karakter slaat daarbij niet alleen op een voorkeur voor een 
partner die de regionale afkomst deelt maar betekent ook vaak een oriëntatie op 
een partner uit de eigen familie. Meestal, vooral in de rurale gebieden, spelen de 
ouders een grotere rol bij het totstandkomen van het huwelijk dan in een samenle-
ving als de Nederlandse acceptabel wordt geacht.9

Dit patroon wordt veelal verklaard uit het feit dat Turkije en Marokko samenle-
vingen zijn waar mensen in materiële zin vaak afhankelijk zijn van de naaste fami-
lie. In deze context is het van belang de familiebanden te versterken.20 Een strategie 
daarvoor is een familiehuwelijk. Dit dient in eerste instantie de belangen van de 
familie en is een poging om de eer van de familie te beschermen.2 Een familiehu-
welijk heeft het voordeel dat men weet uit welk ‘nest’ de toekomstige huwelijks-
partner komt en dat de huwelijkskandidaat dezelfde religie, waarden en normen 
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heeft. Een dergelijk huwelijk loopt immers minder risico te mislukken.22 Boven-
dien zal de partner dan gemakkelijker in de familie integreren. Vooral voor vrou-
wen heeft het voordelen om vooraf te weten uit welke familie haar toekomstige 
partner komt omdat zij na hun huwelijk vaak naar hun schoonouders verhuizen. 
Bovendien mogen sommige toekomstige huwelijkspartners elkaar vóór het huwe-
lijk niet ontmoeten of in ieder geval niet zonder dat anderen daar bij aanwezig zijn, 
wat een extra reden is waarom het voor hen nuttig is om de familie en de achter-
grond van de huwelijkskandidaat te kennen.23 Behalve sociale voordelen biedt het 
familiehuwelijk ook economische voordelen. Bezittingen blijven bijvoorbeeld bin-
nen de familie.24

De voorkeur voor een huwelijk met een bloedverwant zorgt ervoor dat in collec-
tieve samenlevingen een etnisch gemengd huwelijk niet gemakkelijk zal plaatsvin-
den. Een gemengd huwelijk bedreigt immers de stabiliteit van de gemeenschap.25 
Dat weten de ouders maar al te goed. En omdat de economische en sociale belan-
gen van de familie in het geding zijn, houden de ouders de touwtjes strak in handen 
bij de partnerkeuze van hun kinderen. Hun kinderen, en vooral hun dochters, krij-
gen vóór het huwelijk weinig bewegingsvrijheid.26 Op die manier proberen ouders 
te voorkomen dat een kind met een ongewenste partner thuis komt. Daarom kie-
zen ouders ook vaak zelf een partner voor hun kinderen.27

In het tegenwoordige Nederland is een exogaam huwelijk niet ongebruikelijk 
terwijl familiehuwelijken uiterst zeldzaam zijn. Ouders van huwelijkskandidaten 
hebben zelden een beslissende stem in de partnerkeuze. Familierelaties worden 
hier gekenmerkt door materiële onafhankelijkheid. Enerzijds zijn volwassenen 
over het algemeen noch onderling, noch van hun kinderen afhankelijk voor hun 
levensonderhoud of de oudedagsvoorziening. Anderzijds zijn kinderen beter 
opgeleid, kunnen zelf in hun levensonderhoud voorzien en zijn dus economisch 
niet afhankelijk van de ouders. Het gevolg is dat de familie geen duidelijke econo-
mische functie vervult, waardoor banden met de familie losser zijn dan in Turkije 
of Marokko gebruikelijk is. Kinderen hoeven hier niet te trouwen met een lid van 
de familie om de familiebanden en de economische positie van het huishouden te 
versterken, en ouders kunnen het zich veroorloven de partnerkeuze aan hun kin-
deren over te laten. Daar komt nog bij dat de invloed van ouders veel geringer is 
omdat hun kinderen niet meer financieel van hen afhankelijk zijn.28 Kinderen wor-
den daarom ook meer vrij gelaten om hun vrienden en vriendinnen te ontmoeten. 
Voor ouders betekent dit dat een groter deel van het leven van hun kinderen zich 
buiten hun invloedssfeer afspeelt en school en vrienden voor een belangrijk deel 
de waarden en opvattingen van hun kinderen bepalen, waardoor de ouders minder 
grip op de partnerkeuze van hun kinderen hebben. Tegelijkertijd vinden zij ook dat 
hun kinderen zelf een partner moeten kiezen, en niet de ouders.29

Al deze factoren dragen ertoe bij dat de herkomst van betrokkenen (familie-
banden, familiebezit, religie, etnische afkomst) in geringere mate de keuze van een 
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partner bepaalt en dat verworven kenmerken (opleiding, een baan, het inkomen) 
van een huwelijkskandidaat veel belangrijker zijn.30

Samenvattend, in collectieve culturen hebben de ouders een grotere invloed op 
de partnerkeuze, is de mogelijkheid om potentiële partners te ontmoeten beperkt, 
en gaat de voorkeur vooral uit naar partners die uit de eigen groep afkomstig zijn, 
waarbij bloedverwantschap een pré is; in individualistische samenlevingen is de 
invloed van ouders bij de partnerkeuze beperkt, hebben de kinderen meer vrijheid 
om anderen te ontmoeten en hun eigen partner te kiezen, en hebben herkomstken-
merken (religie, etnische afkomst en familieband) een minder grote rol.

De vraag is welke gevolgen de overgang van de Turkse of Marokkaanse naar 
de Nederlandse samenleving voor het proces van partnerkeuze heeft gehad. Met 
andere woorden heeft een verschuiving plaatsgehad naar een patroon van part-
nerkeuze dat meer ‘Nederlands’ is, in die zin dat minder dan voorheen de partner-
keuze naar binnen is gericht, dat minder dan voorheen de ouders de keuze bepalen 
en dat minder dan voorheen beperkingen worden opgelegd aan huwelijkskandida-
ten om vrijelijk contact met potentiële partners te leggen?

De keuze voor een Nederlandse partner zou in bepaalde opzichten als een indi-
catie voor een dergelijke verschuiving kunnen gelden. Immers, Nederlanders val-
len qua afkomst bij uitstek buiten de ‘eigen’ groep. Een dergelijk huwelijk impliceert 
daarnaast veelal een huwelijk met een persoon die geen geloofsgenoot is. Ook dat 
zou een aantasting van wezenlijke kenmerken van het partnerkeuzepatroon van de 
Turkse of Marokkaanse samenleving betekenen. Een huwelijk van een vrouw met 
een niet-moslim betekent immers dat de vrouw naar een niet-moslim familie ver-
huist en haar kinderen het risico lopen geen moslimopvoeding te krijgen. Zij zijn 
dan ‘verloren’ voor de familie.3 Dat de opvoeding van kinderen binnen een mos-
lim-gezin zo belangrijk worden gevonden, heeft ook weer te maken met de cen-
trale rol die de familie in de samenleving heeft. Hechte familiebanden vragen dat 
iedereen van jongs af aan dezelfde culturele (familie)normen en waarden aanleert 
en dat dit gebeurt binnen het gezin.32

Een andere indicatie voor een verschuivend partnerkeuzepatroon is gele-
gen in een veranderende voorkeur voor een partner uit de directe familiekring 
afkomstig. Men mag veronderstellen dat bij een verschuiving van waarden, nor-
men en gedrag in de richting van een individueel gericht patroon jongeren meer 
(bewegings)vrijheid krijgen en daardoor meer kans hebben om iemand te ontmoe-
ten die buiten de traditionele definitie van ‘een geschikte partner’ valt. Daarmee zal 
het percentage huwelijken dat door ouders is gearrangeerd afnemen, evenals het 
percentage huwelijken dat met familieleden wordt gesloten.

De overgang van de Marokkaanse of Turkse naar de Nederlandse samenleving 
kan gevolgen hebben gehad voor ieder van de drie hier besproken mechanismen 
die voor de partnerkeuze bepalend zijn. Van sommige groepen van Marokkaanse of 
Turkse afkomst kan worden verwacht dat zij meer dan andere beïnvloed zullen zijn 
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door de in Nederland gangbare waarden en normen op het terrein van de partner-
keuze. Anderzijds geldt voor de gemeenschap als geheel dat zij met het verstrijken 
van de tijd grotere kans loopt dat het oorspronkelijke collectivistisch geïnspireerde 
patroon van partnerkeuze aan kracht inboet. Zowel voor de verschillende subgroe-
pen uit de gemeenschap als ten aanzien van het effect van het verstrijken van de 
tijd geldt dat het nauwelijks mogelijk is analytisch onderscheid te maken tussen de 
effecten op de drie hier onderscheiden mechanismen. In veel gevallen zal bijvoor-
beeld een kenmerk als opleidingsniveau zowel op de voorkeuren voor een partner, 
als op de rol van derden bij het keuzeproces als op de ontmoetingskansen effect 
hebben. Onze verwachtingen op deze punten zijn in het volgende samengevat.

Tijd, leeftijd en levensfase als bepalende factoren

Iedere nieuwkomer wordt op een of andere wijze blootgesteld aan de Nederlandse 
normen en waarden op het punt van de partnerkeuze; de mate waarin dat gebeurt 
varieert echter sterk met de duur van de confrontatie en met de periode en de fase 
in de levensloop waarin deze confrontatie plaatsvond.

Men mag ervan uitgaan dat de invloed van Nederlandse waarden en normen 
groter zal zijn op die Turken en Marokkanen die voorafgaand aan hun huwelijk al 
langere tijd in Nederland woonden. De langere duur van de blootstelling aan de 
hier heersende waarden en normen vergroot de kans dat zij die normen daadwer-
kelijk overnemen.33 Dit geldt nog sterker als de betrokkenen hun vormende jaren, 
voor een belangrijk deel de schooljaren, in Nederland doorbrengen.34 Migranten 
die al volwassen zijn wanneer zij in Nederland arriveren, houden zich over het 
algemeen meer afzijdig van de Nederlandse samenleving en blijven meer gericht 
op de cultuur van het land waarin zij zijn opgegroeid. Zij hebben daar nog familie 
wonen, met wie zij nauwe banden onderhouden en die zij ook regelmatig bezoe-
ken.35

Meer specifiek valt een effect van een vroegtijdige migratie te verwachten op de 
kansen om in contact te komen met personen van buiten hun eigen etnische groep. 
Als Turken of Marokkanen op jonge leeftijd zijn gemigreerd of in Nederland zijn 
geboren, dan gaan zij (meestal) naar een Nederlandse school. Zij zijn daardoor in 
de gelegenheid om ook Nederlandse jongeren te ontmoeten. Door hun opleiding 
spreken ze de taal beter dan hun ouders. Mede daardoor komen zij gemakkelijker 
in de betere banen terecht waar ze ook weer vaker Nederlandse collega’s hebben.

Tegelijk wordt daardoor ook de invloed van de ouders op het keuzeproces min-
der. Opgenomen in een omgeving die zij delen met Nederlanders en voortdurend 
geconfronteerd met Nederlanders en Nederlandse waarden, hebben de betrokke-
nen beter dan hun ouders geleerd om te functioneren in de Nederlandse samen-
leving. Hierdoor zullen ze minder afhankelijk zijn van hun ouders en de eigen 
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etnische gemeenschap en meer open staan voor andere dan hun eigen culturele 
waarden.36 De kans dat zij familieband of etniciteit minder belangrijk gaan vinden 
bij de partnerkeuze, is dan groter. Zij zullen niet meer zo gauw met een familielid 
trouwen, en een Nederlandse partner wordt voor hen een reëlere optie.

Buitenlands onderzoek wijst inderdaad uit dat de duur verstreken sedert de 
immigratie van invloed is op de mate van endogamie. Onderzoek van Kalmijn laat 
zien dat bij de tweede generatie Europese migranten in de Verenigde Staten de her-
komst relatief gezien minder belangrijk wordt.37 Ook het onderzoek van Wakil en 
anderen in Canada onder in India of Pakistan geboren ouders (veelal ook moslims, 
zoals de Turken en Marokkanen in Nederland) toont aan dat de kinderen die in 
Canada zijn geboren, zich richten op de nieuwe samenleving en liefde een belang-
rijker argument wordt bij de keuze.38

Tijd indiceert ook op andere wijze moderniteit en daarmee een minder grote 
invloed van een collectivistisch geïnspireerd patroon van partnerkeuze. Simpel 
gezegd: recentere tijden zijn modernere tijden. De tijd heeft niet alleen in Neder-
land niet stil gestaan, ook Turkije en Marokko zijn onderworpen aan een proces 
van modernisering op het terrein van huwelijk en partnerkeuze. Recentere migran-
ten zullen daarom mogelijk moderner zijn dan de migranten die in de jaren zeven-
tig uit Turkije of Marokko zijn vertrokken en dus meer open staan voor een partner 
die niet aan de traditionele eisen voldoet. Zij zullen zich bij hun partnerkeuze min-
der gelegen laten liggen aan de wensen van hun ouders.39

Van een eenduidig verband tussen het verstrijken van de tijd, hoe ook gedefi-
nieerd, en een verandering in het patroon van partnerkeuze is echter geen sprake. 
Enerzijds kan uit pragmatische overwegingen een voorkeur blijven bestaan voor 
een partner uit de eigen groep, anderzijds kan altijd teruggegrepen worden op tra-
ditionele elementen in het keuzepatroon.

Voor wat betreft eerstgenoemd punt moet bedacht worden dat onder het sinds 
de jaren negentig gangbare toelatingsbeleid voor migranten in de praktijk alleen 
een huwelijk met iemand die al in Nederland woonde een middel was om legaal in 
Nederland te komen wonen en werken. Voor potentiële migranten was de familie 
dé weg om via een huwelijk toegang tot Nederland te verwerven. Gevoelens van 
verplichting zijn immers sterker tussen familieleden dan jegens vrienden of andere 
bekenden. De familie uit het thuisland zet daartoe de familie in Nederland onder 
druk om hen ertoe te bewegen één van hun kinderen uit te huwen aan een zoon of 
dochter van een familielid in het herkomstland. Deze methode is niet zonder suc-
ces.40 De uitkomst is een familiehuwelijk. Dit kan worden gezien als een bewijs dat 
de oude mechanismen nog werken (de familie als basis voor economische zeker-
heid), of dat de tradities nog gelden, maar het zou ook kunnen zijn dat slechts uit 
pragmatische overwegingen (er zijn namelijk geen andere opties dan het familie-
huwelijk om de economische positie te verbeteren) het familiehuwelijk tot stand is 
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gekomen. Het resultaat zal in ieder geval zijn dat het moderniseringsproces min-
der snel verloopt dan men zou verwachten.

Een tweede voorbehoud verwijst naar een eventueel terugvallen op het oude 
waardenpatroon. Recente migranten, maar ook migranten die hier zijn opgegroeid, 
kunnen teruggrijpen op hun eigen traditionele waarden en gewoontes als zij zich 
niet geaccepteerd, onzeker of onveilig voelen. Conflicten en een vijandige houding 
van de Nederlanders jegens hen of de islam kunnen dat in de hand werken.4

Voorkeuren, de rol van derden en ontmoetingskansen

Met het verstrijken van de tijd gaan voor alle groepen nieuwkomers veranderin-
gen gepaard. Voor bepaalde groepen geldt echter dat zij, onafhankelijk van het 
verstrijken van de tijd, meer dan anderen de kans lopen veranderingen in het pro-
ces van partnerkeuze te ondergaan. Zij gaan er eerder toe over andere criteria dan 
herkomst bij hun partnerkeuze te betrekken, ondergaan minder dan anderen de 
invloed van ouders en familie als het op het kiezen van een partner aankomt, en 
hebben meer dan anderen de gelegenheid om potentiële partners van buiten de 
eigen groep te ontmoeten. Wie zijn deze ‘voorlopers’?

Los van de effecten die de verblijfsduur heeft op de onderwijsdeelname en de 
kennis van de taal, zijn het opleidingsniveau en het beheersen van de Nederlandse 
taal op zichzelf natuurlijk factoren die van belang zijn.42 Hoger opgeleide mensen 
houden er gewoonlijk modernere normen en waarden op na dan lager opgeleiden 
en zijn minder geneigd om waarde te hechten aan criteria als de herkomst van de 
partner.43 Bij hoger opgeleide Turken en Marokkanen zullen de voorkeuren naar 
verwachting dan ook verschuiven naar een goed opgeleide partner, waardoor de 
kans op de keuze van een Nederlandse partner toeneemt. Kennis van de Neder-
landse taal is een voorwaarde om met Nederlanders om te gaan en neemt barrières 
weg voor kennismaking (met de persoon maar ook met elkaars waarden en opvat-
tingen) en wederzijds begrip, voorwaarden voor vriendschap of een huwelijk.44 
Kennis van de taal opent dus mogelijkheden en verruimt in feite de huwelijks-
markt.

De kansen op endogamie en een familiehuwelijk zijn groter als de gelegenheid 
om anderen van buiten de eigen kring te ontmoeten kleiner is. Als iemand meer 
met (Nederlandse) leeftijdgenoten omgaat, neemt de kans toe dat een dergelijk 
persoon een huwelijk sluit met iemand die geen familie is of een andere etnische 
achtergrond heeft. Meer gelegenheid om anderen, ook Nederlanders, te ontmoe-
ten krijgen jongeren door naar school te gaan. Het effect van een opleiding volgen 
op een Nederlandse school moet overigens niet worden overschat. Veel Turken 
en Marokkanen volgen namelijk een opleiding aan een school waar voornamelijk 
allochtonen naar toe gaan.45 Het gaat dan vooral om het lager voortgezet onder-
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wijs. Nog relatief weinig Turken en Marokkanen gaan naar het VWO of een hogere 
opleiding. Dit betekent dat vooral Turken en Marokkanen die een hogere oplei-
ding volgen, omringd zijn door Nederlandse klasgenoten. Zij zullen meer in de 
gelegenheid zijn om Nederlanders te leren kennen en met hen een vriendschap op 
te bouwen.

Ook de macht van de ouders wordt kleiner wanneer kinderen met hun oplei-
ding en taalkennis een sterkere positie hebben. Deels komt dat ook omdat zij meer 
tijd doorbrengen met vrienden, medescholieren en collega’s, die onvermijdelijk 
invloed krijgen op de meningsvorming van de jongeren.46 Hoogopgeleide zoons 
en dochters zullen de eersten zijn die gearrangeerde huwelijken niet meer zullen 
accepteren.47

Modernere attitudes zijn ook te verwachten van Turken en Marokkanen die in 
een grote stad zijn opgegroeid.48 Stedelingen hebben modernere waarden en nor-
men dan Turken en Marokkanen die uit een kleine stad of een dorp komen, en 
zullen minder gevoelig zijn voor tradities die een huwelijk met een familielid voor-
schrijven en een partner buiten de eigen etnische groep, zeker als het een Neder-
lander (= niet-moslim) betreft, afwijzen. Zij zullen ook minder problemen hebben 
om zich aan te sluiten bij de Nederlandse samenleving, omdat de overgang voor 
hen kleiner is.

De selectie van de partner vindt niet in een vacuüm plaats, maar binnen een 
sociale omgeving die daar in meer of mindere mate invloed op uitoefent. De sociale 
omgeving kan bestaan uit ouders, andere gezins- en familieleden, buren, vrienden, 
en vele anderen. Wij stelden dat in een collectieve samenleving de invloed van de 
ouders en de overige familieleden bij de partnerkeuze cruciaal is. Is de invloed van 
de ouders groot dan zal de partnerkeuze van het kind relatief vaker een traditionele 
keuze zijn, dat wil zeggen een keuze voor een persoon met dezelfde afkomst en 
relatief vaak een familielid.49 Hebben de ouders daarentegen niet zo veel in te bren-
gen bij de partnerkeuze van hun kinderen, dan zal de keuze veel minder vaak vallen 
op een familielid en zal de weerstand tegen een Nederlandse partner minder zijn.

Zowel op het punt van de voorkeuren als op dat van de ouderlijke invloed en dat 
van de contactmogelijkheden mag worden verwacht dat vrouwen meer dan man-
nen vast zullen houden aan het patroon in het herkomstland. Het zijn vooral de 
meer traditionele ouders die hun dochters verbieden om contacten te hebben met 
(Nederlandse) jongens zonder dat daar iemand bij aanwezig is, of om met Neder-
landse meisjes om te gaan buiten schooltijd.50 Het maakt hun kansen op ontmoe-
tingen en vriendschap met jongeren buiten de naaste sociale omgeving klein. Dat is 
vooral zo als zij zijn opgegroeid in een meer traditionele omgeving. Jongens krijgen 
veel meer bewegingsvrijheid van hun ouders, ook als deze traditioneel zijn, en kun-
nen in die zin dus veel gemakkelijker kennismaken met Nederlandse meisjes.

De grootste veranderingen in de voorkeur voor een partner van binnen de eigen 
groep en voor een partner waarmee men een familierelatie onderhoudt zijn dus 
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te verwachten bij Turken en Marokkanen die een goede opleiding hebben, de taal 
goed beheersen en van wie de ouders weinig invloed hebben of die opgegroeid zijn 
in een stedelijke omgeving. Daarnaast verwachten we dat de tijd doorgebracht in 
Nederland, en de levensfase waarin iemand in Nederland is gearriveerd van bete-
kenis zijn.

Data en methoden

Onze analyse van de veranderingen in het proces van partnerkeuze bij migranten 
is gebaseerd op gegevens verzameld in het kader van de NIDI-Migratie Survey 993 
(afgekort NMS-993). Het NMS-993 bestaat enerzijds uit een in 993 uitgevoerd 
steekproefonderzoek onder Turken en Marokkanen in Nederland, anderzijds uit 
een kleine kwalitatieve studie die in 994 werd verricht. Het algemene doel van de 
survey was inzicht te krijgen in de achtergronden van migratie en migratiepatro-
nen, en de gevolgen hiervan voor de toekomstige migratie.5 Het is op dit deel van 
dit onderzoek (de survey) dat we ons hier richten.

De onderzoekspopulatie bestond uit mannen en vrouwen van Turkse of Marok-
kaanse afkomst, 8-67 jaar oud, wonend in gemeenten met minimaal 20.000 inwo-
ners. Iemand werd beschouwd als zijnde van Turkse of Marokkaanse afkomst als 
hij of zij de Turkse dan wel de Marokkaanse nationaliteit bezat, en/of geboren was 
in Turkije of Marokko, en/of een of twee ouders had die daar geboren waren. Voor 
het opsporen van personen met deze kenmerken is uit het bevolkingsregister van 
negen gemeenten een representatieve steekproef getrokken. Deze gemeenten zijn 
geselecteerd aan de hand van de regio en het aantal inwoners.52 In de negen gese-
lecteerde gemeenten tezamen woonde 32 procent van de bevolking van Turkse 
afkomst en 44 procent van de bevolking van Marokkaanse afkomst.53

Gebruikmakend van een gestructureerde vragenlijst zijn in totaal 408 face-to-
face interviews gerealiseerd met mannen en vrouwen van Turkse afkomst. De 
response was 6 procent. De non-respons was voornamelijk te wijten aan respon-
denten die bij drie opeenvolgende bezoeken niet thuis werden aantroffen en in 
mindere mate aan ‘weigeraars’ (geen tijd, geen belangstelling). Voor de Marokka-
nen waren gegevens omtrent 453 personen beschikbaar. In eerste instantie werden 
slechts 35 mannen en vrouwen bij het onderzoek betrokken; door middel van een 
gecontroleerde quota-selectiemethode is het aantal interviews verhoogd tot 453. 
Testen hebben uitgewezen dat deze ‘quota-groep’ op de meeste relevante aspecten 
niet verschilt van de basissteekproef. De quotagroep is gemiddeld iets hoger opge-
leid dan de groep in de basissteekproef, wat grotendeels te danken is aan vrouwen 
van 8-29 jaar.

Voor het kwalitatieve deel van de studie zijn gesprekken gevoerd met elf Turkse 
(vijf mannen en zes vrouwen) en zeven Marokkaanse respondenten (drie mannen 
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en vier vrouwen).54 Daarbij werd gebruik gemaakt van een half-gestructureerde 
vragenlijst.55

Om inzicht te krijgen in de representativiteit van onze gegevens hebben we 
de samenstelling van de steekproef voor wat betreft geslacht, leeftijd, geboorte-
land, nationaliteit en huwelijksstatus vergeleken met die van de totale bevolking 
van Turkse en Marokkaanse afkomst in Nederland. Hiervoor is gebruik gemaakt 
van gegevens uit de Registertelling van 992.56 Analyse wees uit dat de steekproef 
representatief is voor de Turkse en Marokkaanse bevolking in Nederland op alle 
hier genoemde kenmerken, met uitzondering van de burgerlijke staat. De respon-
denten zijn op iets jongere leeftijd getrouwd dan de totale Turkse en Marokkaanse 
bevolking in Nederland, waardoor bij hen het percentage ‘ooit gehuwden’ iets 
hoger ligt.57

Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van een selectie uit onze steekproef. Uit-
sluitend die Turken en Marokkanen zijn bij de analyses betrokken die in Nederland 
zijn geboren en degenen die nog niet waren getrouwd op het moment dat ze naar 
Nederland kwamen (respectievelijk 67 procent en 75 procent): alleen hun huwe-
lijk vond (of vindt) immers plaats toen ze in Nederland waren en alleen dat soort 
huwelijken kan een indicatie vormen voor integratie in Nederland.

Onze analyse van de partnerkeuze richt zich op twee wezenlijke uitkomsten 
van dit proces: op de mate van endogamie en op het al dan niet bestaan van of 
gewenst zijn van een familierelatie met de partner. Endogamie is zowel gemeten 
op feitelijk niveau voor reeds gehuwden als op het vlak van de intenties van onge-
huwden. In eerstgenoemde situatie was de vraag daarbij of de betrokkene met een 
Nederlander (niet endogaam) dan wel met een Marokkaan of Turk (wel endogaam) 
was getrouwd. Voor de ongehuwde respondenten is een vraag gebruikt die naar de 
voorkeur van respondenten vraagt. Respondenten die een voorkeur hebben voor 
een Nederlander zijn in dit geval samengevoegd met degenen die zeggen geen 
voorkeur te hebben (hetgeen hier wordt beschouwd als een verandering richting 
integratie omdat er blijkbaar geen voorkeur is voor een partner uit de eigen etni-
sche groep) en degenen die zeggen dat ze het niet weten en dus ook geen duide-
lijke voorkeur hebben voor een Turk of Marokkaan. Ook bij het belang dat aan een 
familierelatie met de partner wordt gehecht, is voor de ongehuwden de intentie 
onderzocht door hen de vraag voor te leggen of zij het belangrijk vinden dat de toe-
komstige partner familie is. Aan gehuwden is gevraagd of hun partner familie is.

Bij de analyse kon gebruik worden gemaakt van informatie over de volgende 
kenmerken van de huwenden.

De invloed van de ouders
Voor zowel de gehuwden als voor de nooit-gehuwden is informatie beschikbaar 
over de rol van de ouders bij de totstandkoming van het huwelijk. Voor de gehuw-
den is een onderscheid gemaakt tussen huwelijken waarbij de ouders een hoofd-



116 Genegenheid en gelegenheid

rol speelden bij de partnerkeuze en alle overige huwelijken. Bij de ongehuwden is 
gevraagd welke rol zij verwachten dat de ouders bij hun huwelijk zullen hebben.

Opleidingsniveau
Onderscheid is gemaakt tussen drie groepen respondenten: laag (geen of alleen 
een lagere schooldiploma); midden (lbo-, vmbo-, mavo- of mbo-diploma), en hoog 
(minimaal een havo-diploma).

Taalbeheersing
Taalbeheersing is gemeten door middel van de eigen beoordeling van de spreek-
vaardigheid. Onderscheid is gemaakt tussen de categorieën ‘goed’, ‘redelijk’ en ‘een 
beetje of niet’.58

Contacten
De huidige contactfrequentie met Nederlanders is onderscheiden in de volgende 
categorieën: ‘voornamelijk met Nederlanders’, ‘voornamelijk met Turken/Marok-
kanen’, en ‘met beiden evenveel’ (zie ook noot 8).

Urbane of rurale achtergrond
Wederom is onderscheid gemaakt in drie categorieën op basis van zelfbeoordeling 
door de respondent van de plaats waar men is opgegroeid (dit kan in het herkomst-
land of in Nederland zijn): ‘dorp’, ‘kleine stad’, ‘grote stad’.

Migratieleeftijd
Migratieleeftijd is de leeftijd die iemand had bij zijn/haar eerste migratie naar 
Nederland. Drie groepen zijn onderscheiden: geboren in Nederland of jonger dan 
0 jaar ten tijde van de migratie, 0-4 jaar bij de migratie, en 5 jaar of ouder op het 
moment van de migratie.

Migratiejaar
Het jaar waarin de respondent voor de eerste keer naar Nederland is gemigreerd 
is onderverdeeld in drie periodes: ‘vóór 975’, ‘975 tot en met 984’ en ‘985 tot en 
met 993’. Voor respondenten die in Nederland zijn geboren is het geboortejaar als 
migratiejaar genomen.



 Partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland 117

Tabel 1 Kenmerken van gehuwde en ongehuwde Turken en Marokkanen in Nederland, 1993, %

   Gehuwden  Ongehuwden

Turken Marokkanen   Turken Marokkanen

(Verwachte) rol ouders bij huwelijk

– zonder/na consultatie kinderen 31 27 13 32

– zonder/na consultatie ouders 69 73 87 68

Opleiding

– laag 46 55 21 39

– midden 40 29 55 35

– hoog 13 16 24 26

Opgroeiregio

– dorp 31 39 10 31
– kleine stad 34 23 38 17

– grote stad 36 39 52 52

Spreekvaardigheid

– goed 53 42 79 55

– redelijk 25 35 13 28
– beetje/niet 22 23 9 17

Contacten

– voornamelijk Nederlanders 25 18 31 27

– voornamelijk Turken/Marokkanen 37 33 16 25

– beiden evenveel 38 49 52 47

Leeftijd bij migratie

– jonger dan 10 jaar 29 13 61 26

– 10 – 14 jaar 20 14 10 15

– 15 jaar of ouder 52 73 29 59

Migratieperiode

– t/m 1974 24 30 28 18

– 1975 t/m 1984 57 46 47 18

– 1985 t/m 1993 19 25 26 64

Bron nms-1993

Bij de analyse van de survey-gegevens is in eerste instantie gebruik gemaakt van 
simpele tabelanalyse. Bij de analyse van de samenhang tussen de verschillende 
verklarende variabelen en de beide indicatoren voor de partnerkeuze is gebruik 
gemaakt van logistische regressie. De keuze voor deze analyse wordt gerechtvaar-
digd door het feit dat de afhankelijke variabelen slechts twee waarden kunnen aan-
nemen: de partner van de huwende man of vrouw is uit het land van herkomst 
afkomstig of niet en de partner is een familielid of niet. Wij richten ons hier uitslui-
tend op het meest uitgebreide model.59 In de tabel zijn de waarden van de regressie-
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coëfficiënt en het significantieniveau vermeld. Logistische regressie wordt gebruikt 
om de invloed te schatten van de onafhankelijke variabelen op de kans dat iemand 
endogaam dan wel exogaam huwt, respectievelijk de kans dat iemand wel of niet 
met familie trouwt. De + en – tekens van de geschatte regressiecoëfficiënt geven 
aan of er sprake is van een toename respectievelijk daling in kans op endogamie 
versus exogamie (en familie versus geen familie).

Bivariate analyse

Tabel 2 geeft voor zowel gehuwden als voor ongehuwden een overzicht respec-
tievelijk van de etnische afkomst en familierelatie van de partner en van de voor-
keuren van de ongehuwden op dit punt. De waarde van de vergelijkingen tussen 
gehuwden en ongehuwden is echter beperkt, niet alleen vanwege het verschil in 
vraagstelling, maar ook omdat intenties nog geen zekerheid geven over feitelijk 
gedrag. Benadrukt moet ook worden dat bij de ongehuwden de aantallen waarne-
mingen gering zijn en dat de groep ook qua leeftijd afwijkt van de gehuwden.

De meeste Turken en Marokkanen die hier zijn geboren of na hun migratie 
in Nederland zijn getrouwd, hebben een sterke voorkeur voor een partner met 
dezelfde etnische achtergrond als zijzelf (tabel 2). Een etnisch gemengd huwelijk is 
zeer ongebruikelijk, vooral voor Turken. Toch is vijftien procent van de Marokka-
nen met een Nederlandse partner getrouwd. Vrouwen trouwen minder vaak bui-
ten hun eigen etnische groep dan mannen.

De gehuwde Turken zijn gemiddeld iets jonger dan de Marokkanen en ook de 
leeftijd bij huwelijk van de Turken is met gemiddeld 22 jaar lager dan die van de 
Marokkanen (gemiddeld 24 jaar). Vooral bij mannen is er een duidelijk verschil 
(23,2 versus 25.9); Turkse vrouwen zijn nauwelijks jonger dan Marokkaanse vrou-
wen (9,6 versus 20,5). Het zijn vooral de Turken en Marokkanen die hier in de 
periode tussen 974 en 985 zijn gekomen en die op jonge leeftijd trouwen. Turken 
die vóór 975 of na 984 naar Nederland zijn gemigreerd, hebben iets vaker een 
Nederlandse partner dan hun landgenoten die in de tussenperiode zijn gemigreerd 
(elf versus zeven procent). De vroege Marokkaanse migranten onderscheiden zich 
niet van de migranten die in de tweede helft van de jaren zeventig of eerste helft van 
de jaren tachtig zijn gekomen. Deze groepen sloten veel minder vaak een etnisch 
gemengd huwelijk dan de meest recente migranten (acht versus 45 procent). Van 
de Turken en Marokkanen zijn vooral de recente Marokkaanse migranten met een 
Nederlandse partner getrouwd. De Marokkanen waren bovendien meestal al vijf-
tien jaar of ouder toen ze naar Nederland kwamen. De gemengde huwelijken zijn 
dan ook voornamelijk door hen gesloten (22 versus vijf procent van degenen die 
jonger dan vijftien waren). Ook bij de Turken hebben de oudere migranten relatief 
vaak een Nederlandse partner getrouwd (veertien versus zeven en nul procent).
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Tabel 2 Etnische afkomst en familierelatie met de partner, voor gehuwde en ongehuwde Turken 
en Marokkanen in Nederland, naar geslacht, 1993, %

Turken Marokkanen

Man Vrouw Man Vrouw

Gehuwden

Gehuwd na migratie, waarvan:

– gehuwd met een Nederlander 9 2 18 10

– etnisch endogaam gehuwd 89 98 79 90

– andere nationaliteit 2 – 3 –

Totaal 100 100 100 100

Absolute aantal 89 57 129 45

Gehuwd met familie 30 31 25 22

Ongehuwden

Voorkeur voor etnische herkomst van partner

– Nederlander 4 9 – –

– geen voorkeur 42 – 35 36

– Turk/Marokkaan 50 82 45 59

– weet niet 4 – 20 5

Totaal 100 100 100 100

Absolute aantal 25 16 67 17

Voorkeur voor familielid als partner – – 5 5

Bron nms-1993

De voorkeuren van jonge ongehuwde Turken en Marokkanen wijzen in dezelfde 
richting als bij de gehuwden. De meesten prefereren iemand uit de eigen etnische 
groep als partner. Ze zijn daarin echter minder uitgesproken dan de gehuwden, 
want ongeveer een derde heeft geen specifieke voorkeur voor een Turk of Marok-
kaan dan wel een Nederlander en zes procent van de Turken en zestien procent van 
de Marokkanen zeggen het niet te weten. Overigens wil bijna niemand zeker een 
Nederlander als partner. Turken hebben een iets grotere voorkeur voor iemand uit 
de eigen groep (zestig procent) dan Marokkanen (49 procent). Vrouwen staan al 
helemaal niet te springen om een Nederlandse partner. Meer dan tachtig procent 
van de Turkse vrouwen (tegenover vijftig procent van de mannen) en 59 procent 
van de Marokkaanse vrouwen (versus 46 procent van de mannen) willen graag 
iemand met dezelfde etnische achtergrond.

Veel huwelijken vonden plaats met een familielid. Ongeveer eenderde van de 
Turken en bijna een kwart van de Marokkanen is getrouwd met een neef of nicht of 
iemand anders binnen de familie. Hier is geen verschil zichtbaar tussen mannen en 
vrouwen. Vooral Turken die tien tot veertien jaar oud waren toen ze naar Neder-
land kwamen, zijn met een familielid getrouwd (veertig procent). Bij degenen die 
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op jongere leeftijd kwamen (of in Nederland zijn geboren) of die de veertien al 
gepasseerd waren, komen dergelijke huwelijken minder voor, althans bij de Tur-
ken (respectievelijk dertig en 28 procent). Van de Marokkanen zijn juist de jongste 
migranten relatief vaak met een familielid getrouwd (36 procent versus achttien 
à 23 procent). Familiehuwelijken zijn iets vaker gesloten door Turken en Marok-
kanen die in de periode van 975 tot 984 naar Nederland zijn gekomen. Voor de 
ongehuwden geldt dat alleen een enkele Marokkaan een voorkeur uitspreekt voor 
een partner die tot de familie behoort.

Multivariate analyse

Om inzicht te krijgen in de krachten die op de frequentie van endogamie en fami-
liehuwelijk van invloed zijn is multivariate analyse noodzakelijk. Afzonderlijke 
modellen zijn geschat voor gehuwden en ongehuwden. Voor de gehuwden zijn 
modellen geschat voor zowel de mate van endogamie als voor de familiale herkomst 
van de partner. Alle hiervoor besproken variabelen zijn in het model opgenomen 
zij het dat na onderzoek van de bivariate relaties tussen de onafhankelijke varia-
belen en de beide afhankelijke variabelen een aantal variabelen is gehercodeerd. 
Voorts zijn om het probleem van de multicollineariteit (sterke samenhang tussen 
verschillende onafhankelijke variabelen bij correlationele analyses) van de variabe-
len leeftijd, migratieleeftijd en migratiejaar te omzeilen60 de variabelen leeftijd (op 
het moment van de survey) en migratieleeftijd samengevoegd tot één variabele die 
de voorkomende combinaties dekt.6 Tabel 3 geeft allereerst de beta-coëfficiënten 
en significantieniveaus voor de partnerkeuze van de gehuwden.

De rol van de ouders bij het sluiten van het huwelijk van hun kind heeft veruit het 
sterkste effect op de kans dat een persoon uit onze onderzoeksgroep een etnisch 
gemengd huwelijk sluit. Als ouders volgens de traditionele gewoonten het initiatief 
nemen bij de partnerkeuze van hun kinderen dan is de kans op een huwelijk met 
een Turk of Marokkaan beduidend groter. Nemen de kinderen zelf het initiatief, 
dan wordt de kans groter dat de partner van Nederlandse afkomst is. De invloed 
van de ouders is de belangrijkste voorspeller voor een endogaam huwelijk.

Een grote rol wordt daarnaast gespeeld door het onderwijsniveau van de betrok-
kene. Vooral interessant is dat de hoogst opgeleide Turken en Marokkanen zich 
duidelijk onderscheiden van zowel de middelbaar als de laagopgeleiden, die onder-
ling niet verschillen. Hoog opgeleide Turken en Marokkanen die minimaal een 
havo-diploma bezitten hebben een grotere kans op een huwelijk met een Neder-
lander.
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Tabel 3 Logistische regressieanalyse van endogamie en familiehuwelijk bij (in Nederland) 
gehuwde Turken en Marokkanen in Nederland, 1993

Endogamie Familie
 ß ß

Constante

Rol van ouders bij huwelijk 6.26** -.60
– ouders beslissen zonder of na consultatie van kinderen 2.95** .69*
– kinderen beslissen zonder of na consultatie van ouders (ref.) – –

Afkomst
– Turks .10 -.12
– Marokkaans (ref.) – –

Geslacht
– man -1.62* .69
– vrouw – –

Urbanisatie opgroei-regio
– dorp (ref.) – –
– kleine stad -.43 .42
– grote stad -1.37* .17

Onderwijsniveau
– laag -1.13 -.10
– midden (ref.) – –
– hoog -2.02** -.93

Beheersing Nederlandse taal
– goed -.37 -1.25**
– redelijk -.28 -1.36**
– beetje/niet (ref.) – –

Contacten
– vnl. met Nederlanders -1.13* .43
– vnl. met Turken/Marokkanen of vnl. met T/M + Nederlanders (ref.) – –

Leeftijd/migratieleeftijd n.o.
– >40 jr./15-plus jr. -.95
– <40 jr./15-plus jr. -2.00*
– <40 jr./<15 jr. (ref.) –

Leeftijd/migratie-leeftijd n.o.
– >30 jr./15-plus jr. -.48
– <30 jr./15-plus jr. .31
– 30 jr./<15 jr. (ref.) –

Migratieperiode
– Tot 1975 -.89 -.41
– 1975 tot 1985 (ref.) – –
– 1985 t/m 1993 -1.73** -1.09*

R2 50,4 18,0

* p < .05, ** p < .01; n.o.: niet opgenomen in dit model
N (gehuwd) = 320

Bron nms-1993
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Een verdere bevestiging van de veronderstelling dat het onderscheid tussen tradi-
tionele waarden en ‘moderne’ waarden een centrale rol speelt bij de partnerkeuze 
blijkt ook uit het feit dat het type gemeente waarin iemand is opgegroeid een sterk 
effect heeft op de mate van endogamie. Is de betrokkene opgegroeid in een grote 
stad dan is de kans op een Nederlandse partner ook groter dan wanneer zij hun 
jeugd hebben doorgebracht in een kleine stad of een dorp.

De kans dat mannen met een Nederlandse partner trouwen is, zoals verwacht, 
groter dan die van vrouwen, zelfs als rekening wordt gehouden met verschillen 
tussen mannen en vrouwen in opleiding, contactfrequentie en de invloed van de 
ouders. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de hier eerder besproken invloed 
van religie. Vrouwen mogen immers in principe niet met een niet-moslim trou-
wen, mannen wel.

Het effect van het gevolgd hebben van een hoge opleiding (waar Turken en 
Marokkanen een minderheid vormen) wijst al op het belang van contacten met 
Nederlanders. De analyse wijst inderdaad uit dat degenen die voornamelijk met 
Nederlanders contacten hebben, ook een grotere kans hebben op een Nederlandse 
partner dan degenen die vooral met Turken of Marokkanen omgaan of evenveel 
met Turken en Marokkanen als Nederlanders. Hierbij moet overigens wel bedacht 
worden dat contacten pas ná het huwelijk zijn gemeten en dus theoretisch een 
gevolg zouden kunnen zijn van het huwelijk met een Nederlandse partner.

Verrassend is dat de beheersing van de Nederlandse taal, gecontroleerd voor de 
andere variabelen, geen effect heeft op de keuze van een partner. Ook wanneer het 
onderwijsniveau niet in het model is opgenomen is een effect van taalbeheersing 
afwezig, en van een interactie-effect is geen sprake.

In onze inleidende beschouwing is vooral de nadruk gelegd op de veranderin-
gen in de tijd, op het moment in de levensloop dat een migrant zich in Nederland 
vestigde en op het effect dat het verstrijken van de tijd op het patroon van partner-
keuze kan hebben gehad. Tegen de verwachting in wordt de socialisatiehypothese 
niet ondersteund door de resultaten. Het zijn de migranten die op het moment 
van onderzoek jonger waren dan veertig jaar en minimaal vijftien jaar oud waren 
toen ze naar Nederland kwamen, die de grootste kans hebben op een huwelijk met 
een Nederlandse partner, en niet de Turken en Marokkanen die hier al van jongs 
af aan wonen. De enige verklaring die we hiervoor zouden kunnen geven is dat 
degenen die hier in Nederland zijn opgegroeid en al getrouwd zijn, een selectieve 
groep vormen. Uit eerdere analyses is gebleken dat de Marokkanen in deze survey 
op relatief jonge leeftijd zijn getrouwd, wat een indicatie is voor een traditionele 
achtergrond.62

Het zijn vooral de migranten die recent zijn gekomen (vanaf 985) die met 
Nederlanders trouwen. Dit zou erop kunnen wijzen dat recentere migranten, die 
deel hebben gehad aan de in de herkomstlanden plaatsvindende veranderingen en 
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daardoor een meer moderne achtergrond hebben, minder belemmering voelen om 
met een Nederlander trouwen.

Een geheel ander beeld komt naar voren wanneer we kijken naar de keuze voor 
een partner die tot de familie behoort. Kenmerken die een indicatie vormen voor 
moderne waarden, zoals onderwijs, een stedelijke omgeving en contacten met 
Nederlanders, zijn niet van belang voor het al dan niet kiezen van een familielid als 
partner. Wel is het zo dat juist de recente migranten minder vaak met een familie-
lid zijn getrouwd, wat in de richting wijst dat recentere migranten er ‘modernere’ 
waarden op nahouden. Het geheel suggereert echter dat de keuze voor een fami-
lielid niet of niet alleen te maken heeft met traditionele waarden. Niettemin is het 
zo dat als de ouders het initiatief nemen bij de partnerkeuze van hun kinderen, 
de kans op een familiehuwelijk groter is, wat een indicatie is dat een traditionele 
achtergrond wel een (beperkte) rol speelt. Kenmerken als geslacht, leeftijd en ook 
leeftijd bij migratie spelen geen rol. Dit betekent dat ook in dit geval de socialisa-
tiehypothese niet wordt bevestigd.

Opmerkelijk is dat de beheersing van de Nederlandse taal de belangrijkste factor 
is die bepaalt of wel of niet een familielid als huwelijkspartner wordt gekozen. Deze 
factor speelde bij endogamie in het geheel geen rol, maar als het gaat om wel of geen 
familielid als partner, dan blijken degenen die Nederlands redelijk tot goed beheer-
sen een veel minder grote kans te hebben op een huwelijk met een familielid.

Tabel 4 richt zich op de factoren die de door de ongehuwden naar voren 
gebrachte voorkeuren voor een partner bepalen.63 Slechts weinig van de in het 
model opgenomen kenmerken oefenen een significant effect uit op de kans dat een 
ongehuwde Turk of Marokkaan een voorkeur heeft voor een partner uit de eigen 
etnische gemeenschap. Alleen de rol van de ouders blijkt nog niet te zijn uitge-
speeld, en ook het verschil in voorkeur tussen mannen en vrouwen blijft zichtbaar. 
Turken en Marokkanen die verwachten dat zijzelf zullen bepalen wie hun (toekom-
stige) partner zal zijn, spreken een minder specifieke voorkeur uit voor een Turkse 
of Marokkaanse partner, dan zij die menen dat de ouders in eerste instantie een 
partner voor hen zullen uitkiezen. Voor eerstgenoemde groep maakt het niet uit of 
de partner een Turk/Marokkaan is dan wel een Nederlander.

Mannen hebben een minder sterke voorkeur voor een partner uit de eigen kring 
dan vrouwen. Factoren als opleidingsniveau, contacten met Nederlanders, of een 
jeugd in een stedelijke omgeving spelen echter bij de ongehuwden geen rol. Dit zou 
een indicatie kunnen zijn dat moderne waarden tot op alle niveaus zijn doorge-
drongen, en dat integratie op het punt van de partnerkeuze zich langzaamaan aan 
het voltrekken is. Het hoge percentage Turkse en Marokkaanse jongeren voor wie 
het naar hun eigen zeggen niet uitmaakt of hun toekomstige partner iemand uit de 
eigen etnische gemeenschap is of een Nederlander bevestigt dit idee. Het kan ech-
ter ook een andere betekenis hebben. Zo zou modernisering juist tot méér endoga-
mie kunnen leiden. In de discussie gaan we hier verder op in.
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Tabel 4 Logistische regressieanalyse van endogamie bij (in Nederland) ongehuwde Turken en 
Marokkanen in Nederland, 1993

ß

Constante 2.93

Rol van ouders bij huwelijk
– ouders beslissen zonder of na consultatie van kinderen (ref.) –
– kinderen beslissen zonder of na consultatie van ouders -1.17*

Afkomst
– Turks .16
– Marokkaans (ref.) –

Geslacht
– man -1.44*
– vrouw –

Urbanisatie opgroei-regio
– dorp (ref.) –
– kleine stad -.19
– grote stad -.18

Onderwijsniveau
– laag -.96
– midden (ref.) –
- hoog –.85

Beheersing Nederlandse taal
– goed 1.34
– redelijk -.38
– beetje/niet (ref.) –

Contacten
– vnl. met Nederlanders .59
– vnl. met Turken/Marokkanen -.74
– met beiden evenveel (ref.) –

Leeftijd
– 18-22 jr. (ref.) –
– 23 jr. en ouder .02

Migratieleeftijd
– 0-9 jr. -1.74
– 10-14 jr. -1.59
– 15+ jr. (ref.) –

Migratieperiode
– tot 1975 .07
– 1975 tot 1985 (ref.) –
– 1985 t/m 1993 .68

R2 27,7

* p < .05, ** p < .01; n.o.: niet opgenomen in dit model
N (ongehuwd) = 120

Bron nms-1993
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De rol die ouders ook bij de partnerkeuze van ongehuwden nog spelen, en het ver-
schil tussen mannen en vrouwen duiden er echter op dat culturele gewoonten uit 
het herkomstland nog steeds een rem vormen op het overnemen van de Neder-
landse waarden en normen op het terrein van de partnerkeuze. De grote sociaal-
culturele afstand tussen de landen van herkomst en de Nederlandse samenleving 
blijft op dit punt bestaan.64

Discussie

De integratie van Turken en Marokkanen in Nederland is de afgelopen decennia 
langzaam maar zeker gegroeid als het gaat om structurele indicatoren als opleiding 
en arbeidsparticipatie.65 Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen dat de culturele integra-
tie minder ver is gevorderd. Ook de hier onderzochte indicator voor culturele inte-
gratie, de keuze voor een huwelijkspartner uit de ‘eigen’ of ‘niet-eigen’ groep levert 
een wisselend beeld op.

De overgang van Turken en Marokkanen van een collectief-georiënteerde naar 
een geïndividualiseerde samenleving blijkt het oorspronkelijke partnerkeuzepa-
troon slechts ten dele te hebben aangetast. Op basis van gegevens verzameld in 
993 zijn er indicaties dat er veranderingen zijn opgetreden in het partnerkeuze-
proces, maar tegelijkertijd zijn deze indicaties toch beperkt. Het feit dat het volgen 
van een hogere opleiding en het hebben van contacten met vooral Nederlanders de 

Foto: Wim de Jonge (NIDI)
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kansen op een endogaam huwelijk verminderen, gevoegd bij het feit dat het aan-
deel van de Turken en Marokkanen met een hoger opleidingsniveau langzaam aan 
het stijgen is, lijken te wijzen op veranderingen in de richting van integratie op het 
terrein van de partnerkeuze. Ook de verwachtingen die de ongehuwden tot uit-
drukking brengen, verwachtingen die mede bepalend zijn voor hun feitelijk gedrag 
in de jaren na 993, wijzen op verandering. Anderzijds blijkt dat maar in beperkte 
mate van veranderingen sprake is als we afgaan op de effecten die de socialisatie in 
Nederland heeft gehad of als we constateren dat met het verstrijken van de tijd niet 
zonder meer een verhoging van het percentage niet-endogame huwelijken is opge-
treden. Dat mannen nog steeds vaker dan vrouwen exogaam huwen, ondersteunt 
het vermoeden dat traditionele waarden hun invloed nog niet hebben verloren.

Hooghiemstra heeft erop gewezen dat het te eenvoudig is om de keuze van 
een migrant voor een partner in het land van herkomst alleen toe te schrijven aan 
gebrekkige integratie.66 Er zijn vele, ook andere dan de traditionele, verklaringen 
aan te dragen waarom migranten niet met een Nederland(s)e(r) trouwen. Zo zijn 
de mogelijkheden om Nederlanders te ontmoeten soms beperkt, en is de keuze van 
een partner uit het land van herkomst (de meerderheid van de endogame huwe-
lijken vindt plaats met een partner die nog in het land van herkomst woont) vaak 
gemakkelijker: de gelegenheid tot daadwerkelijk ontmoeten van personen van het 
andere geslacht is minder beperkt dan in Nederland, doordat men op vakantie in 
het herkomstland meer vrijheid geniet dan in Nederland en de sociale controle er 
minder is.67

Verder kunnen argumenten die Reniers naar voren heeft gebracht als mogelijke 
verklaring voor het in stand blijven van het familiehuwelijk ook voor endogame 
huwelijken gelden.68 De onverminderde belangstelling voor een endogaam huwe-
lijk kan zeer goed in verschuivingen in voorkeuren zijn gelegen, een verschuiving 
die op zich een uiting van moderniteit kan zijn. Zo kan voor de man een huwe-
lijk met een vrouw uit het land van herkomst ook voordelen bieden: de kans op 
een traditionele vrouw die geen aantasting betekent van de mannelijke macht en 
autoriteit in het huishouden wordt erdoor vergroot. Dergelijke argumenten wer-
den naar voren gebracht in de kwalitatieve interviews die voor dit onderzoek wer-
den gehouden.69 Ook voor Marokkaanse of Turkse vrouwen in Nederland heeft 
de keuze voor een man uit het land van herkomst voordelen die op wijzigingen 
in de positie van de vrouw wijzen: haar machtspositie wordt vergroot doordat zij 
degene is die de Nederlandse samenleving kennen, zij verlaat niet haar familie 
maar de man verlaat de zijne hetgeen een omkering van de oude gewoontes bete-
kent, en zij kan eisen stellen ten aanzien van de status, opleiding et cetera van de 
kandidaat omdat potentiële partners uit het herkomstland graag naar Nederland 
willen komen.70 Voor zowel mannen als vrouwen geldt dus dat zij met deze huwe-
lijksstrategie hun (machts)positie versterken.7 Daarnaast betekent een keuze voor 
een partner uit het land van herkomst soms ook dat vrouwen in Nederland geen 
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genoegen nemen met een partner in Nederland met een lage sociale positie of een 
criminele achtergrond.72

Voor wat betreft de rol die familiehuwelijken in het proces van partnerkeuze spe-
len is de situatie nog minder duidelijk. Er zijn indicaties dat veel Turken en Marok-
kanen in Nederland nog steeds waarde hechten aan de familieband wanneer zij 
een partner kiezen en de afname van familiehuwelijken is niet zo groot als men zou 
verwachten. Ook uit internationaal onderzoek is gebleken dat familiehuwelijken 
tegen de verwachting in lang niet altijd afnemen.73 Duidelijk blijkt uit ons onder-
zoek dat de rol van de ouders daarbij een belangrijke is, maar kenmerken zoals 
onderwijs, contacten met Nederlanders en regio waar men is opgegroeid (waarvan 
de verwachting was dat ze zouden leiden tot een vermindering van het percentage 
familiehuwelijken) lijken weinig effect te hebben op de frequentie waarmee fami-
liehuwelijken zijn gesloten. Verschillende verklaringen zijn hiervoor mogelijk. Een 
daarvan is hiervoor al geopperd, namelijk het toelatingsbeleid en het effect dat dit 
heeft op de houding van de achtergebleven familie in het herkomstland.74 Met de 
migratie naar de Nederlandse samenleving zijn de economische omstandigheden 
voor de Turkse en Marokkaanse migranten gewijzigd. Niet langer zijn zij voor hun 
sociale zekerheid afhankelijk van familie. Voor hen zijn daarmee de oude motieven 
voor een familiehuwelijk komen te vervallen, maar dat geldt niet voor de familie 
in het herkomstland. Migratie is voor hen nog steeds een aantrekkelijke optie om 
hun economische positie te verbeteren, en het Nederlandse toelatingsbeleid laat in 
de praktijk alleen een huwelijk nog als mogelijkheid open om op legale wijze naar 
Nederland te komen en hier te werken. Door een beroep te doen op de onderlinge 
banden en verplichtingen (die in de eerste plaats tussen families gelden) oefent de 
familie in Turkije of Marokko druk uit op de gemigreerde familie en probeert op 
die manier een huwelijk te regelen met een neef of nicht in het bestemmingsland. 
In diepte-interviews met Turken en Marokkanen in Nederland wordt hiervan mel-
ding gemaakt.75 Het is dus mogelijk dat de voorkeuren wel veranderd zijn maar 
dat invloeden van buitenaf (zoals de economische situatie in zowel herkomstland 
als Nederland) ervoor zorgen dat in de praktijk nog steeds vaak met een familielid 
wordt getrouwd.

Een andere optie is dat veranderingen in (kern-)waarden en gedrag op het vlak 
van de partnerkeuze (zowel endogamie als familiehuwelijk) meer tijd nodig heb-
ben. De culturele afstand tussen Turkse of Marokkaanse en westerse waarden 
en normen is op dit vlak groot en daar kan een remmende werking van uitgaan. 
Bovendien zijn de meeste Turken en Marokkanen in Nederland opgegroeid in 
regio’s in hun herkomstland die als traditioneel bekend staan. Verder kan het nog 
zo zijn dat de voorkeuren wel degelijk zijn veranderd, maar dat het familiehuwelijk 
een andere functie heeft gekregen, en niet langer moet worden beschouwd als een 
traditionele keuze. Dit is althans de conclusie die uit diepte-interviews met Turkse 
en Marokkaanse meisjes kan worden getrokken.76 Hun voorkeuren zijn wel gemo-
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derniseerd, ze zeggen ook te zijn getrouwd uit liefde, maar (opnieuw) de omstan-
digheden (gedragsrestricties in Nederland en gelegenheid) zorgden ervoor dat de 
partner een familielid was. De ouders spelen in dit geheel ook een rol, omdat hun 
houding voor een deel bepaalt wie hun kinderen mogen ontmoeten. De restricties 
die traditionele ouders opleggen, beperken de mogelijkheden om andere opvattin-
gen (over partnerkeuze) over te nemen of in praktijk te brengen. Weinig invloed 
van de ouders biedt dus de grootste garantie voor veranderingen in de bestaande 
voorkeuren.

De resultaten laten zien dat de idee van een lineaire ontwikkeling van het moder-
niseringsproces te simpel is. Voor de hand liggende verklaringen (zoals die van 
socialisatie in Nederland of ‘recentere tijden zijn modernere tijden’) gaan niet op. 
Tegelijkertijd moeten we constateren dat de meeste huwelijken nog steeds endo-
gaam zijn, ook onder de jongere generaties. Terwijl enerzijds de modernisering in 
gang lijkt te zijn gezet (zie de geringere kans op een endogaam huwelijk voor bij-
voorbeeld hoger opgeleiden), wordt anderzijds de praktijk van endogamie en fami-
liehuwelijken in stand gehouden.

Wellicht is het zelfs zo dat modernisering juist heeft geleid tot een toename van 
endogamie. Dankzij mondialisering en economische vooruitgang zijn Turken en 
Marokkanen, in tegenstelling tot migranten in voorgaande eeuwen, altijd in staat 
geweest om hun herkomstland regelmatig te bezoeken. Juist als gevolg van die 
modernisering namen de mogelijkheden van contacten met landgenoten en ook de 
kans een partner in het buitenland te ontmoeten toe. Dat de jaren negentig geken-
merkt werden door een ongekende economische vooruitgang, ook onder allochto-
nen, zou dan een verklaring kunnen zijn voor de hoge endogamie-percentages die 
nog steeds worden gevonden.77

Ten slotte kan (een deel van) de verklaring van de hoge percentages op dit 
moment ook gelegen zijn in de houding van Nederlanders ten aanzien van bui-
tenlanders en meer in het bijzonder de islam. De islam wordt heftig bekritiseerd, 
en dat maakt een islamitische partner voor Nederlanders wellicht minder aantrek-
kelijk; tegelijk leidt die kritiek mogelijk tot een defensieve reactie van allochtone 
jongeren, waarbij zij zich afwenden van de Nederlanders en de blik weer richten 
op de eigen groep.
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Huwelijk, gender, migratie en integratie
Partnerkeuze van Duitsers in Utrecht in de negentiende eeuw1

Marlou Schrover

Gemengd huwelijk?

Johann Rosenbaum werd geboren in Keulen in 82 en kwam in 870 uit Pruisen 
naar Utrecht. De eerste twee keer dat hij kwam – in juni 870 en mei 872 – werd 
hij in het bevolkingsregister ingeschreven als ‘Israëliet’, daarna als katholiek. Van 
beroep was hij muzikant en koopman. Rosenbaum woonde in kosthuizen op meer-
dere adressen in het armoedige deel van de Utrechtse wijk C. Tussendoor woonde 
hij ook op andere adressen in de stad. Hij verhuisde vaak: zeven keer in twee jaar. 
In 874 trouwde hij met de Utrechtse, protestantse koopvrouw Maria Haagen.2 
Zij was bij het huwelijk 3, hij 62. Maria Haagen was een natuurlijke dochter van 
de uitdraagster-koopvrouw Martiena Haagen.3 Johann Rosenbaum was vier jaar 
ouder dan zijn schoonmoeder. Maria Haagen had reeds twee kinderen, die bij het 
huwelijk werden geëcht. Er kwamen nog vier kinderen bij. Rosenbaum was 7 bij 
de geboorte van zijn laatste kind. In 887 vertrok hij zonder zijn vrouw, schoon-
moeder en kinderen naar Arnhem, waarna zijn vrouw in het bevolkingsregister 
wordt vermeld als verlaten vrouw.

Het huwelijk van Johann Rosenbaum en Maria Haagen kan in allerlei opzichten 
beschouwd worden als een gemengd huwelijk: de huwelijkspartners verschilden 
naar leeftijd, geloof en geografische achtergrond. Het enige dat ze gemeen had-
den was hun sociale klasse: beide waren kleine handelaren. Het begrip ‘gemengd 
huwelijk’ wordt in de literatuur gewoonlijk gebruikt voor een huwelijk waarbij de 
partners verschillen wat betreft religie, fysiek voorkomen, etniciteit of nationali-
teit.4 Huwelijken waarbij er sprake is van een verschil in leeftijd, lokale herkomst, 
opleiding en sociale klasse vallen meestal buiten de definitie.5

Gemengde huwelijken worden verondersteld een dubbelrol te spelen in het 
integratieproces: ze zijn zowel het resultaat van als een stimulans voor integratie. 
Exogamie, het trouwen buiten de ‘eigen’ groep, wordt beschouwd als een teken van 
contact en integratie tussen groepen; endogamie, het trouwen binnen de ‘eigen’ 
kring, als een indicatie dat immigranten vooral contacten hebben met mensen met 
dezelfde achtergrond. Gemengde huwelijken worden bijgevolg gezien als de voor-
naamste indicator voor de mate waarin migranten geïntegreerd zijn in de ontvan-
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gende samenleving. Gemengde huwelijken zouden belangrijk zijn voor integratie 
omdat partnerkeuze gezien wordt als een kernkeuze. Wanneer een migrant op dit 
punt van houding verandert, gaat de integratie een belangrijke en laatste fase in.6 
Aan deze veronderstellingen ligt een lineaire integratiethese ten grondslag, waarbij 
het huwelijk het sluitstuk vormt van het integratieproces.7

Ofschoon er recentelijk veel over gemengde huwelijken is geschreven, wordt de 
relatie tussen gemengd huwen en integratie nog onvoldoende geproblematiseerd.8 
Doel van dit artikel is bij deze relatie enkele kanttekeningen te plaatsen. Ik doe dat 
op basis van mijn onderzoek naar Duitse immigranten, die in de negentiende eeuw 
naar Utrecht kwamen. In mijn kritische evaluatie van het verband tussen integratie 
en endogamie kijk ik naar de factoren die het tot stand komen van een gemengd 
huwelijk beïnvloeden. Dan gaat het allereerst om de omvang van de immigratie-
populatie.Ik verwacht dat wanneer de populatie kleiner is, de exogamie toeneemt. 
Ook de sekseratio is van belang, zowel binnen de immigrantenpopulatie als bin-
nen de bevolking als geheel. Bij een scheve sekseratio zal de exogamie toenemen. 
Van belang is voorts de homogeniteit van de immigrantenpopulatie in sociaal-eco-
nomisch, regionaal, linguïstisch en godsdienstig opzicht. Naarmate de homoge-
niteit groter is, zal de endogamie toenemen. Ik kijk ook naar de concentratie van 
immigranten in bepaalde wijken en beroepen. Het is aannemelijk dat de endoga-
mie toeneemt, naarmate de concentratie groter is. Ten slotte neem ik de aard van 
het migratieproces en de beeldvorming over immigranten in mijn analyse mee. 
De genoemde factoren hebben zowel voor mannen als voor vrouwen gevolgen. 
De uitkomsten hoeven echter niet gelijk te zijn voor mannen en vrouwen. Ik wil 
bezien in hoeverre er op dit punt systematische verschillen bestaan tussen man-
nen en vrouwen.

Data

Mijn analyse van het verband tussen gemengd huwen en integratie stoelt op een 
reconstructie die ik heb gemaakt van de levenslopen van alle tweeduizend Duitse 
vrouwen en mannen die tussen 849 en 879 naar Utrecht kwamen.9 In het kader 
van dit hoofdstuk heb ik gekeken naar 425 huwelijken van de Duitse migranten die 
tussen 849 en 879 in Utrecht woonden en tussen 80 en 835 waren geboren. 
Deze Duitse migranten worden op sommige punten vergeleken met een controle-
groep van 450 niet-migranten, die tussen 80 en 830 in Utrecht werden geboren 
en in de periode 849-879 in deze plaats trouwden.0
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De omvang van de migrantenpopulatie

Het verband tussen endogamie en de omvang van de groep heeft logischerwijs te 
maken met het aantal potentiële partners binnen een populatie. Indien de veron-
derstelling klopt dat er een verband is tussen endogamie en integratie, dan heeft 
het effect van groepsgrootte op endogamie een belangrijk gevolg. Bij kleinere groe-
pen zouden we in dat geval een sneller verloop van de integratie mogen verwach-
ten dan bij grotere groepen. Bij kleinere groepen worden mensen immers door 
gebrek aan partners binnen de eigen groep min of meer gedwongen om buiten 
de eigen groep een partner te vinden. Het verband tussen groepsgrootte en endo-
gamie kan bovendien resulteren in tempoverschillen in het integratieproces. In 
de beginfase van de migratie, wanneer een populatie nog klein is, zou het tempo 
van de integratie gemeten aan het aantal gemengde huwelijken, hoog moeten zijn. 
Zodra de populatie groeit, vertraagt het tempo, om pas weer in een latere fase te 
versnellen, wanneer de migranten meer contacten hebben ontwikkeld in de ont-
vangende samenleving. Deze tempoverschillen zijn in tegenspraak met de lineaire 
integratiethese waarbij de veronderstelling luidt dat met het verstrijken van de tijd 
ook het aantal gemengde relaties toeneemt.

Duitse migranten vormden in het negentiende-eeuwse Nederland veruit de 
grootste groep vreemdelingen en zij bleven dat tot de komst van de gastarbeiders 
in de twintigste eeuw. In 849 woonden er volgens de volkstelling ongeveer 4.000 
Duitsers in Nederland; in 879 42.000. Mensen geboren in Duitsland vormden tus-
sen 849 en 879 officieel ,3 tot een procent van de Nederlandse bevolking. De 
Duitse gemeenschap in de stad Utrecht schommelde in de tweede helft van de 
negentiende eeuw tussen de vijfhonderd tot duizend mensen.

Niet alleen het aantal migranten, maar ook de samenstelling van de migran-
tenpopulatie naar leeftijd bepaalt de mogelijkheden voor een huwelijk binnen de 
‘eigen’ groep. In figuur  en 2 wordt de opbouw van de Duitse immigrantenpopula-
tie naar geslacht en leeftijd in beeld gebracht.

De eerste piramide heeft betrekking op de periode van 850 tot 859. Het gaat 
om de 957 Duitse immigranten, die in Utrecht waren of naar die stad kwamen voor 
859; 535 mannen en 422 vrouwen. De leeftijdscategorie tussen twintig en vijftig 
jaar is in de piramide het sterkst vertegenwoordigd, zowel bij de mannen als bij 
de vrouwen. Er kwamen weinig in Duitsland geboren kinderen naar Utrecht. De 
migratie bestond overwegend uit alleenlopende personen en niet uit gezinnen.

De tweede piramide heeft betrekking op de periode van 860 tot 879. Het gaat 
om 23 Duitse immigranten die in die jaren naar de Domstad kwamen: 747 man-
nen en 484 vrouwen. Hier is eveneens een concentratie bij de leeftijdsgroep twin-
tig- tot vijftigjarigen. Opvallend is de toename van het aantal mannen. Omdat de 
sekseratio in de volkstellingsjaren min of meer gelijk bleef, betekent dit dat het 
verloop onder de mannelijke Duitse nieuwkomers in de periode 860-879 groter 
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was dan onder de vrouwen. Mannen bleven gemiddeld korter in Utrecht en dit kan 
gevolgen hebben gehad voor hun huwelijksgedrag.

Figuur 1 Aantal Duitsers in Utrecht tussen 1849 en 1859 naar geboortejaar

Bron Bestand Duitsers in Utrecht

Figuur 2 Aantal nieuwe Duitse immigranten in Utrecht tussen 1849 en 1859 naar 
geboortejaar

Bron Bestand Duitsers in Utrecht

De sekseratio

De sekseratios binnen de migrantenpopulatie en binnen de ontvangende samen-
leving beïnvloeden de endogamie.2 Een scheve sekseratio binnen de migranten-
populatie en binnen de samenleving als geheel bevorderen de exogamie. Wanneer, 
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bijvoorbeeld, het aantal vrouwen binnen een migrantengroep veel kleiner is dan 
het aantal mannen, kan dat tot gevolg hebben dat wel alle vrouwen, maar niet alle 
mannen binnen de eigen groep huwen. Dit verschijnsel wordt de marriage-squeeze 
genoemd.3 Cruciaal is dat, wanneer er inderdaad sprake is van een relatie tussen 
endogamie en integratie, het bestaan van de marriage-squeeze betekent dat het 
verloop en het tempo van integratie voor mannen en vrouwen binnen eenzelfde 
migrantenpopulatie ongelijk kan zijn. Bij de binnen de ‘eigen’ groep gehuwde vrou-
wen zou de integratie anders en langzamer kunnen verlopen dan bij mannen uit 
dezelfde migrantengroep die een grotere exogamie kennen. Indien de integratie 
in tempo voor mannen en vrouwen binnen eenzelfde groep niet gelijk is, kan de 
vraag gesteld worden hoe het integratieproces voor de groep als geheel moet wor-
den geduid.

Ofschoon het bestaan van een marriage-squeeze vanuit een theoretische optiek 
niet onlogisch lijkt, blijkt uit onderzoek dat een dergelijk verband tussen huwe-
lijksgedrag en sekseratio zich niet altijd voordoet. Onder de Finse migranten in 
het negentiende-eeuwse Amerika bijvoorbeeld, waren mannen sterker vertegen-
woordigd dan vrouwen. Finse vrouwen zouden dus in theorie allemaal binnen de 
Finse gemeenschap een huwelijkspartner kunnen vinden. Een groot deel van hen 
trouwde echter juist buiten die gemeenschap. Finse vrouwen konden door hun 
huwelijk met een niet-Finse man op een gemakkelijke manier hun lange, herken-
baar Finse en onuitspreekbare naam kwijtraken en daarmee ook hun Finse identi-
teit. Bovendien was de nabijheid van vrouwen tot de Finse gemeenschap groter en 
bijgevolg was hun verzet tegen die gemeenschap dat eveneens, aldus de historicus 
Kolehmainen. Zij hadden meer behoefte dan hun mannelijke tegenhangers om via 
een huwelijk aan de controle van de gemeenschap te ontsnappen.4 Hun huwelijks-
gedrag was dus juist omgekeerd aan dat wat we op basis van het marriage-squeeze-
these zouden mogen verwachten.

De sekseratio binnen de Duitse migrantenpopulatie in Nederland was per pro-
vincie zeer verschillend. In de provincie Friesland – koploper op dit punt – was in 
849 de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen drie op een. In Noord- 
en Zuid-Holland was in 849 de verhouding ongeveer twee op een (2,3 en 2,0). 
In 879 lag dat cijfer lager (,7 en ,4). Dit betekent dat de migratie van vrouwen 
naar deze provincies verhoudingsgewijs sterker toenam dan die van mannen. In 
de provincie Utrecht was de sekseratio ,5 in 849 en ,0 in 879. In dat laatste jaar 
bestond de Duitse populatie in Utrecht dus voor de helft uit mannen en de helft 
uit vrouwen.

De sekseratio verschilde niet alleen per provincie, maar ook per stad. Uitschie-
ters waren aan de ene kant Nijmegen en Maastricht, waar het aantal Duitse vrou-
wen in 849 groter was dan het aantal mannen (met een ratio van respectievelijk 
0,7 en 0,8). Een uitschieter naar de andere kant was Schiedam, waar veel Duitse 
mannen in de jeneverstokerijen werkten. Hier was de verhouding zes op een (6,3). 
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In Amsterdam en Rotterdam was de sekseratio in 849 ongeveer twee, in de Dom-
stad ,3.

Ofschoon binnen de Utrechtse Duitse immigrantenpopulatie als geheel geen 
sprake was van een scheve sekseratio, lag dat anders voor verschillende groepen 
binnen de Duitse migrantenpopulatie. Zoals ik elders heb beschreven, bestond de 
Duitse migrantenpopulatie feitelijk uit zeer gescheiden deelpopulaties.5 De groot-
ste groep werd gevormd door de steengoed- of pottenhandelaren uit het Wester-
wald in Nassau (ongeveer 35 procent), gevolgd door de winkeliers uit Münsterland 
en hun personeel (ongeveer twintig procent). De beide groepen hadden niet alleen 
met elkaar gemeen dat ze omvangrijk waren; ze bestonden bovendien ook alle-
bei uit zowel mannen als vrouwen. Daarnaast waren er vijf andere min of meer 
omvangrijke groepen (ongeveer vijf procent ieder) die alleen maar bestonden uit 
mannen of vrouwen: vijlenmakers of -kappers, stukadoors, dienstbodes, spoorbe-
ambten en studenten.

De grootste exogamie kenden die migranten die behoorden tot groepen die 
alleen uit mannen of alleen uit vrouwen bestonden, zoals stukadoors, vijlenkappers 
en dienstbodes. Winkeliers uit Oldenburgs Münsterland en handelaren in steen-
goed uit het Westerwald, groepen waarbij de sekseratio min of meer gelijk was, 
kenden een grotere endogamie.

Naast de sekseratio binnen de groep migranten is ook die binnen de bevolking 
als geheel van invloed op de mate van endogamie. Aan het begin van de negen-
tiende eeuw waren er binnen de gehele Utrechtse bevolking, in de leeftijdsgroep 
van vijftien tot 45 jaar, iets meer vrouwen dan mannen.6 In de tweede helft van de 
negentiende eeuw waren de getalsmatige verhoudingen echter vrijwel gelijk. Dit 
was niet in alle Nederlandse steden het geval. In Amsterdam waren er bijvoorbeeld 
veel meer vrouwen dan mannen in de eerste helft van de negentiende eeuw.7 Het 
effect op het verband tussen gemengd huwen en integratie is moeilijk te duiden. 
Indien Duitse vrouwen in Amsterdam een geringere kans maakten op een huwe-
lijk, zoals Diederiks beweerde, had dat dan tot gevolg dat het tempo van de inte-
gratie daar voor de hele groep lager lag dan in Utrecht of niet? Anders gezegd: wat 
zijn de gevolgen voor de integratie wanneer het huwelijksgedrag van mannen en 
vrouwen binnen een groep niet gelijk is?

Huwelijkse staat

In 853 werd Anna Maria Hemmerlé uit het Westerwald in Nassau uitgewezen uit 
Nederland wegens gebrek aan middelen van bestaan. Hemmerlé was gehuwd en 
reisde met haar drie kinderen van acht, vier en één jaar, maar zonder haar man.8 Ze 
was een uitzondering omdat gehuwde vrouwen zelden zonder hun man migreer-
den. Gehuwde mannen migreerden wel zonder hun vrouw.
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Het percentage gehuwden binnen een migrantenpopulatie, met of zonder een 
meemigrerende partner, is belangrijk voor de mate van endogamie. Indien migran-
ten reeds gehuwd zijn in hun land van herkomst kan een eventueel gemengd huwe-
lijk alleen iets zijn voor de tweede generatie. Of migranten reeds gehuwd waren 
op het moment van migratie is afhankelijk van geslacht, leeftijd en sociaal-eco-
nomische positie. Dienstbodes waren nooit gehuwd, winkelpersoneel evenmin. 
Winkeleigenaren waren vaak wel gehuwd, stukadoors en vijlenkappers merendeels 
niet. De Westerwalder potverkopers waren gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet 
gehuwd.

Een derde deel van de Duitse immigranten in Utrecht was reeds gehuwd bij hun 
komst naar Utrecht. Van de mannen was een op de drie à vier reeds gehuwd. Som-
migen hadden hun vrouwen achtergelaten in de herkomststreek. Bij de vrouwen 
was het aantal ongehuwden groter. Van de vrouwen was in de periode van 849 tot 
879 een op de acht à tien gehuwd toen ze naar Utrecht kwamen. Meer vrouwen 
dan mannen hadden dus kans op het aangaan van een gemengd huwelijk. Dit zou 
impliceren dat ze ook sneller zouden kunnen integreren. De mogelijkheid tot een 
gemengd huwelijk zou zich bij hen immers reeds in de eerste generatie voordoen 
terwijl bij de mannen een gemengd huwelijk slechts gesloten kon worden door hun 
kinderen.

Tabel 1 Verdeling van huwelijken van Duitsers in Utrecht 1849-1879 naar herkomst partner (in 
procenten)

1850-1859 1860-1879

% N % N

Duitse mannen met Duitse vrouw 21 67 45 108

Duitse mannen met een niet-Duitse vrouw 79 250 55 133

Duitse vrouwen met een Duitse man 30 67 57 111

Duitse vrouwen met een niet-Duitse man 70 155 43  84

Toelichting het aantal Duitse vrouwen dat in de periode 1860-1879 trouwde met een Duitse man 
is niet gelijk aan het aantal Duitse mannen dat in die zelfde periode trouwde met een Duitse vrouw 
omdat drie vrouwen trouwden met een Duitse weduwnaar, die daarvoor ook reeds met een Duitse 
vrouw was gehuwd.

Bron Bestand Duitsers in Utrecht. Voor een toelichting zie: Schrover, Kolonie

Van de Duitse immigranten in Utrecht die trouwden, waren er 622 met een niet-
Duitse partner (64 procent) getrouwd en 353 met een Duitse partner (36 procent). 
Duitse migranten trouwden dus overwegend met niet-Duitse partners. Oppervlak-
kig beschouwd lijkt dit op integratie te duiden. Van de Duitse immigranten trouwde 
echter slechts vier procent met iemand die geboren was in de stad Utrecht. De 
overigen trouwden met een partner die elders in Nederland of in het buitenland, 
maar niet in Duitsland was geboren. Opvallend zijn de huwelijken met partners uit 
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Frankrijk, Nederlands-Indië, België, Italië, Luxemburg, Denemarken en Oosten-
rijk. Huwelijken tussen Belgen en Duitsers kwamen het meest voor. Omdat Bel-
gen naar omvang de tweede groep immigranten vormden, is dit niet onverwacht. 
Migranten uit andere landen waren er slechts weinig en de kans op een huwelijk 
was bijgevolg gering. Dit maakt deze gemengde huwelijken opvallend. Wanneer 
Duitse migranten buiten de eigen groep trouwden, trouwden ze met andere – bin-
nenlandse of buitenlandse – migranten. Als voorbeeld kan het huwelijk dienen 
van Elisabeth Weber en Antoine Martin. Elisabeth Weber was een koopvrouw in 
potten uit het Westerwald in Nassau. Antoine Martin behoorde tot de gemeen-
schap van Franse paraplumakers en -verkopers uit de Auvergne in Frankrijk. Deze 
gemeenschap bestond in Utrecht vrijwel geheel uit mannen. De Westerwalder 
handelaren verkochten behalve hun potten zo nu en dan ook andere handelswaar. 
Zo handelde Peter Weber, een broer van Elisabeth, ook in paraplu’s en hij vormde 
een verbindende schakel tussen de twee gemeenschappen. In 848 beviel Elisabeth 
Weber buitenechtelijk van een zoon François. Getuigen bij de inschrijving in het 
geboorteregister waren twee Franse paraplumakers. Uit het geboorteregister van 
de H. Martinusparochie blijkt dat Antoine Martin de vader van het kind was. Twee 
jaar later trouwden Weber en Martin. Het kind François was inmiddels overleden. 
Peter en Elisabeth Weber gingen vervolgens onderdeel uitmaken van de vrij geslo-
ten gemeenschap der Franse paraplumakers.9

De vraag is in hoeverre deze keuze van een huwelijkspartner bijdroeg aan inte-
gratie. In theorieën omtrent gemengde huwelijken wordt er gewoonlijk vanuit 
gegaan dat het gaat om een huwelijk tussen een gevestigde en een nieuwkomer.20 
Een huwelijk tussen twee nieuwkomers met een verschillende achtergrond is van-
zelfsprekend ook een gemengd huwelijk.2 Hoe het verband dan is met intergratie, 
is echter niet duidelijk. Draagt zo’n gemengd huwelijk in dezelfde mate aan integra-
tie bij als een huwelijk tussen een migrant en een niet-migrant?

Tussen enkele grotere groepen met een gedeelde regionale herkomst bestonden 
verschillen wat betreft het huwelijksgedrag. Van de immigranten uit het Wester-
wald trouwde een kwart, van de winkeliers en hun personeel zeventien procent 
en van de dienstbodes slechts zes procent. Van de winkeliers en hun personeel 
trouwde 68 procent met een niet-Duitse partner. Van de Duitse dienstbodes, die 
een lage huwelijksfrequentie hadden, trouwde niemand met een Duitse partner. 
De Duitse dienstbodes kwamen voor een groot deel uit Kleefsland en waren over-
wegend katholiek. Uit deze regio kwamen zeer weinig mannelijke migranten. De 
grote exogamie van de dienstbodes kan in dit licht worden gezien. Er waren geen 
mogelijkheden voor regionale endogamie. De exogamie van de dienstbodes heeft 
ook te maken met hun beroep. Door hun werk kwamen ze in aanraking met aller-
lei mensen en woonden ze verspreid over de hele stad. Als groep vertoonden ze 
weinig samenhang. Van de ‘Utrechtse’ Westerwalders trouwde 85 procent met een 
andere Westerwalder.
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Opvallend genoeg doet vrijwel geen enkele auteur een uitspraak over het per-
centage mensen dat buiten de eigen groep moet zijn gehuwd om van integratie te 
kunnen spreken. Ofschoon het verband tussen integratie en huwelijksgedrag niet 
wordt betwijfeld, zien vrijwel alle auteurs af van het verbinden van een percentage 
aan het huwelijksgedrag. Kennedy is de enige uitzondering op deze regel.22 Vol-
gens Kennedy is er sprake van integratie wanneer dertig procent van de mensen 
buiten de ‘eigen’ groep trouwt. In dat geval is een groep niet langer een herkenbare 
entiteit. Opvallend is echter dat in een recent artikel wordt opgemerkt dat in onze 
tijd slechts weinig Marokkaanse mannen – twintig procent – trouwen met een 
Nederlandse vrouw.23 Terwijl dertig procent door Kennedy als voldoende wordt 
geacht voor het opheffen van de groep, wordt twintig procent door anderen gering 
genoemd. Onduidelijk is ook wat het gevolg is voor de groep als geheel indien het 
percentage mannen groter is dan het percentage vrouwen. Indien veertig procent 
van de mannen trouwt buiten de eigen groep en ‘slechts’ twintig procent van de 
vrouwen, wat zegt dat dan over de integratie van de groep als geheel? En maakt het 
verschil als deze percentages omgekeerd worden?

Regionale heterogeniteit

De Amerikaanse historica Kattner heeft vastgesteld dat Duitse immigranten niet 
alleen trouwden met andere Duitsers, maar vooral met mensen uit dezelfde her-
komststreek.24 De ‘Nassauers’ in Texas kenden een grotere regionale endogamie 
dan andere Duitse immigranten. Op dit punt komen ze overeen met de Wester-
walders uit Nassau in Utrecht. Van de Duitse immigranten kwam een groot deel uit 
het Westerwald in Nassau, uit Oldenburg, Sauerland, Kleefsland of uit de omge-
ving van Remscheid. Uit deze streken tezamen kwam zeventig procent van de 
Duitse migranten. Deze migratie hield verband met regiogebonden specialisatie in 
bepaalde beroepen.

Veruit het grootste deel van de Duitse immigranten kwam uit kleinere plaatsen. 
In dertig jaar kwamen er slechts 22 mensen uit Berlijn, achttien uit Bremen, zeven-
tien uit Hamburg en vijf uit Duisburg. Uit een kleine grensplaats als Emmerich 
kwamen daarentegen 84 immigranten en uit Kleef 92.

De herkomstgebieden van Duitse immigranten kunnen worden onderverdeeld 
naar sekse. Vrouwen kenden een grotere concentratie aan de Nederlands-Duitse 
grens in Kleefsland. Hier kwam een groot deel van de Duitse dienstbodes van-
daan. Duitse mannen kenden een grotere diversiteit en een grotere spreiding dan 
vrouwen waar het gaat om de herkomst. Sauerland en de regio rond Remscheid 
zijn herkomstgebieden waar meer mannen vandaan kwamen. Hetzelfde geldt voor 
de langgerekte strook langs de rivier de Eems. Dit gebied, dat grofweg zou kun-
nen worden aangeduid als Oldenburgs Münsterland, was het herkomstgebied van 
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de Duitse kledingwinkeliers en hun personeel. De herkomstgebieden kunnen ook 
worden onderverdeeld naar tijdvak. Wanneer we de periode 849-859 vergelijken 
met de periode 860-879 valt op dat de herkomststreek in de eerste periode niet 
noemenswaardig verschilt van die in de tweede. Grote verschuivingen deden zich 
dus niet voor in de tweede helft van de negentiende eeuw. Wel nam de migratie uit 
het Münsterland toe in de tweede periode.25

De streek waar de Duitse migranten in Utrecht vandaan kwamen, vormde 
geen eenheid in taalkundige zin. Op het platteland en in de lagere klassen werd 
meer Platduits gesproken dan in de steden en in de hogere sociale klassen, waar 
Hoogduits de norm was. De dialecten die aan de grens werden gesproken, waren 
voor de Nederlanders aan de andere kant van die grens wel min of meer verstaan-
baar. Het Rasber Platt, het dialect van de Westerwalders zoals dat in Ransbach 
in Nassau gesproken werd, zal voor Nederlanders volstrekt onverstaanbaar zijn 
geweest, zoals het dat nu is. In Nederland bedienden deze immigranten zich van 
Hoogduits of Nederlands.

Religieuze heterogeniteit

Binnen de Duitse immigrantenpopulatie bestond er een verband tussen geloof 
en regionale herkomst. Dit verband ligt voor de hand, gezien het Duitse adagium 
‘Cuius regio, eius religio’ of ‘wessen Gebiet, dessen Religion’, wat inhield dat de 
landsheer het geloof van zijn onderdanen bepaalde. Gevolg hiervan was, dat immi-
granten die uit een beperkt geografisch gebied kwamen, vrijwel automatisch even-
eens hun religie met elkaar gemeen hadden. Helemaal ging deze regel niet op; er 
waren religieus gemengde gebieden en ook steden kenden een religieus gemengde 
bevolking.

In haar klassieke artikel uit 943 Single or triple melting pot heeft de Ameri-
kaanse sociologe Kennedy laten zien dat wanneer migranten buiten de eigen groep 
trouwen, ze een opvallende voorkeur aan de dag leggen voor een huwelijk met 
iemand met hetzelfde geloof.26

Binnen de Duitse immigrantenpopulatie was in de periode 850-859 iets min-
der dan 53 procent van de Duitse immigranten protestants en bijna 45 procent 
katholiek. Nog geen drie procent was joods.27 De Duitse nieuwkomers die tus-
sen 860 en 879 kwamen, waren voor 45 procent protestants en voor 52 procent 
katholiek; twee procent was joods. De toename van het aantal katholieken in de 
tweede periode werd vooral veroorzaakt door een groter aantal katholieke man-
nen. Terwijl in de eerste periode het aantal katholieke mannen en vrouwen vrijwel 
gelijk was, gold dat niet voor de tweede periode. De groep bestond, zoals gezegd, 
voor een groot deel uit jonge mannen die als winkelbedienden werkten. Vooral 
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katholieken en in iets mindere mate joden, waren onder de Duitse immigranten 
sterker vertegenwoordigd dan in de Utrechtse bevolking in het algemeen.

De protestantse Duitse immigranten kunnen worden onderscheiden in luthe-
ranen en calvinisten.28 Van de protestantse Duitsers was 45 procent luthers in de 
periode 850-859 en 53 procent in de periode 860-879. Het lutherse aandeel werd 
in de tweede periode groter, of luthers en calvinistisch werden toen in de registra-
tie zorgvuldiger onderscheiden. Het aandeel van de lutheranen onder de Duitse 
immigranten, was aanzienlijk hoger dan hun aandeel in de Utrechtse bevolking 
in het algemeen. Onder de lutherse Duitsers bestond een zeer scheve sekseratio. 
Zowel in de eerste (850-859) als de tweede periode (860-879), was 73 procent 
van de lutheranen een man. Deze scheve sekseratio houdt verband met de immi-
gratie van enkele groepen die vrijwel geheel uit mannen bestonden, zoals stuka-
doors en vijlenkappers.

Tabel 2 Verdeling naar religie: immigranten aanwezig in de periode 1850-1859 en nieuwkomers 
in de periode 1860-1879

1850-1859 1860-1879

Mannen  Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal

% N % N % N % N % N % N

Luthers 30 159 15 60 24 219 28 202 19 92 24 294

Calvinistisch 26 133 33 131 29 264 20 149 22 105 21 254

Katholiek 41 214 50 201 45 415 50 363 56 266 52 629

Joods   3 14 3 11 16 25 2 16 2 11 2 27

Totaal 520 403 923 730 474 1204

Niet verwerkt in deze tabel zijn 61 Duitse immigranten die christelijk afgescheiden (1), doopsgezind 
(2), waals (6), hersteld luthers (3), hernhutter (1), oud-katholiek (2), remonstrants (1), of episcopaals 
(4) waren, waarbij geen geloof werd vermeld (20), of die van geloof veranderden (21).

Bron Bestand Duitsers in Utrecht 1849-1879

Van de 38 mensen die buiten de Duitse groep huwden, trouwden in totaal 70 men-
sen buiten het eigen geloof en 24 er binnen. Er was dus sprake van religieuze 
endogamie. Van de katholieke Duitsers trouwden 54 mensen buiten de Duitse 
immigrantenpopulatie. Daarvan trouwde tachtig procent binnen de eigen geloofs-
groep. De katholieke Westerwalders huwden veelvuldig met in Utrecht geboren 
Westerwalders van de zogenaamde tweede of derde generatie. Van de lutheranen 
trouwde dertig procent binnen de eigen geloofsgroep, voor de hervormden was 
dat 59 procent en voor de joden negentig procent. De Duitse lutheranen kenden de 
minste religieuze endogamie. Dit is ook vastgesteld voor Amsterdam in de negen-
tiende eeuw en voor Utrecht in eerdere eeuwen.29 Katholieken en joden kende een 
grote religieuze endogamie. Bij katholieken houdt deze endogamie gedeeltelijk ver-
band met het aantal katholieken in Utrecht. Omdat zij een grote groep vormden, 
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was de kans op een huwelijk binnen deze geloofsgroep groter. Bij de joodse immi-
granten speelde mee dat de kloof tussen hen en niet-joden groter was dan tussen 
de verschillende groepen christenen en een huwelijk dus minder waarschijnlijk.

Tabel 3 Religieuze endogamie bij Duitse immigranten die buiten de Duitse immigrantenpopula-
tie trouwden in absolute aantallen

Katholiek Calvinist Luthers Joods Totaal % Binnen 
eigen geloof

Katholiek 123 22 8 1 154 80 % 

Calvinist 87 39 0 148 59 %

Luthers 21 1 68 31 %

Joods 10 11 90 %

Totaal 381 63 %

Buiten de tabel zijn gehouden negen huwelijken met remonstranten, hersteld luthers, doopsgezind, 
waals en oud-katholiek en drie huwelijken waarbij het geloof van een van beide partners niet vermeld 
was. Duitse calvinisten worden in de bronnen soms vermeld als reformiert. Ze zijn gelijkgesteld met 
Nederlands Hervormden en in de tabel aangeduid als calvinisten.

Bron Bestand Duitse immigranten 1849-1879

Als laatste kan bij de religieus gemende huwelijken een opmerking worden gemaakt 
over het geloof van de kinderen. Kinderen werden gewoonlijk in het bevolkings-
register ingeschreven met het geloof van een van beide ouders. Dit was net zo 
vaak het geloof van de moeder als dat van de vader. Op dit punt springen alleen de 
gemengd gehuwde lutheranen eruit. Bij hen bestond in de negentiende eeuw een 
opvallende gewoonte; zij lieten hun kinderen afwisselend als bijvoorbeeld luthers 
en hervormd registreren, of ze kozen voor een patroon waarbij alle meisjes als 
luthers werden genoteerd en alle jongens als hervormd. We zien dit patroon bij-
voorbeeld bij de familie Halbisch. Jacob Halbisch, een luthers werkman uit Würt-
temberg, was getrouwd met de hervormde Johanna Rennert uit Utrecht. Hun 
zonen Wilhelmus en Johannes werden ingeschreven in het bevolkingsregister als 
luthers, hun dochters Johanna en Wilhelmina als hervormd.30 Het aantal gevallen 
in Utrecht waarbij dit onderscheid zich voordoet, is te klein om er al te stellige uit-
spraken over te doen, maar klaarblijkelijk werd er soms een andere waarde aan het 
geloof gehecht, afhankelijk van het geslacht van de kinderen. De vraag is wat dit 
soort geslachtsgebonden verschillen voor gevolgen had voor de integratie.

Concentraties in buurten en beroepen

Binnen de Nederlandse steden concentreerden Duitse immigranten zich niet als 
groep in bepaalde wijken. In het algemeen gold dat hoe groter de stad was, hoe klei-
ner de concentratie was in bepaalde wijken. In Utrecht concentreerden de Duitse 
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migranten uit het Westerwald zich wel in slechts enkele straten van de Utrechtse 
wijk K waar ze tachtig procent van de wijkbevolking uitmaakten. De Münster-
landse winkeliers en hun personeel concentreerden zich op de Oudegracht in het 
centrum van de stad. Deze twee groepen kenden tevens de grootste endogamie. 
Deze endogamie werd echter niet alleen bevorderd door veelvuldige contacten. Bij 
de Westerwalders kunnen we veronderstellen dat de onderlinge huwelijken ook 
werden gebruikt als strategie om het groepsgebonden monopolie te behouden.3 
De niche van de Westerwalders – de handel in steengoed potten – bood mogelijk-
heden aan zowel mannen als vrouwen en dat zal het verband tussen endogamie 
en nichevorming hebben versterkt. Endogamie was bij de Westerwalders regel tot 
hun niche aan het einde van die eeuw verviel.

Migratiepatronen

Migratiepatronen worden gewoonlijk onderscheiden in lineaire, stapsgewijze, sei-
zoensmatige en circulaire migratie en kettingmigratie. Daarnaast is er carrièremi-
gratie, waarbij mensen door internationale ondernemingen of organisaties worden 
overgeplaatst van het ene land naar het andere, en koloniale migratie, die verband 
houdt met processen van kolonialisatie en dekolonialisatie.32 Het onderscheid tus-
sen de verschillende vormen ligt zowel in de mate waarin migranten een band hou-
den met de samenleving waar ze vandaan komen als in de mate waarin de migratie 
permanent is. De mate waarin migranten hun migratie als permanent zien heeft 
invloed op hun huwelijksgedrag. Wie voornemens is terug te keren zal minder snel 
tot een huwelijk buiten de eigen groep besluiten of een partner kiezen die bereid is 
mee terug te gaan.

Bij de band met het herkomstgebied gaat het in feite om een spectrum waarbij 
aan de ene zijde de door de Amerikaanse historicus Handlin beschreven uprooted 
staan.33 Dit zijn de mensen voor wie migratie een breuk betekende met al het 
bekende. Zij kenden niemand in hun nieuwe woonplaats en namen uit hun oude 
woonplaats vrijwel niets mee. Aan de andere kant van het spectrum staan de trans-
planted villages van de Amerikaanse historicus Kamphoefner.34 Hierbij nemen 
migranten hun familieleden, buren en vrienden mee naar de nieuwe woonplaats, 
evenals alle sociale verhoudingen van hun geboortedorp.

De genoemde migratiepatronen kunnen beperkt of breed worden opgevat. In 
een beperkte opvatting valt slechts een klein deel van de migratie naar Utrecht 
– iets meer dan dertig procent – in te delen in een bepaalde categorie. In tabel 4 
wordt dat samengevat.
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Tabel 4 Percentage van de migratie dat valt onder een bepaald type, opgevat in engere zin

%

Lineaire migratie  1

Stapsgewijze migratie  3

Circulaire migratie 13

Seizoensmigratie  7

Carrièremigratie  6

Koloniale migratie  1

Totaal 31

Bron Bestand Duitsers in Utrecht

De bestaande migratietypologieën dekken de Utrechtse werkelijkheid onvol-
doende. Migratiepatronen bestonden naast elkaar en vloeiden in elkaar over. De 
migratiepatronen vormden geen strak van elkaar gescheiden systemen. Circulaire 
migratie en seizoensmigratie konden overgaan in kettingmigratie. De mogelijkhe-
den die migranten hadden en veranderingen daarin, bepaalden uiteindelijk of cir-
kels kettingen werden. Een vroege dood maakte van een circulair of seizoensmatig 
bedoelde migratie een lineaire.

Het merendeel van de Duitse immigranten in Utrecht (zo’n zeventig procent) 
maakte een zoekende migratiebeweging, die meerdere jaren omspande en waarbij 
verschillende plaatsen werden aangedaan die ver uiteen lagen. Het was een zoek-
tocht die pas na langere tijd op een definitieve bestemming eindigde. Min of meer 
toevallige factoren lijken bovendien te hebben bepaald waar een reis eindigde. De 
migranten behoorden niet tot Handlin’s uprooted noch tot Kamphoefners trans-
planted variant. Veel migranten kenden wel iemand in de plaats waar ze terecht 
kwamen, of kenden iemand die iemand kende. Slechts de migranten uit het Wes-
terwald kwamen terecht in een hechte gemeenschap.

Van de 288 Duitse immigranten die tussen 849 en 879 in Utrecht woonden, 
leefden er 22 met een volwassen familielid in een huis (tien procent). Het samen-
wonen van volwassen kinderen met hun ouders is hier buiten beschouwing gela-
ten. Van de tien procent van de immigranten die met familieleden onder een dak 
woonden, ging het in 97 van de 22 gevallen om mannen of vrouwen die met een 
broer of zus samenwoonden (89 procent). In de overige gevallen ging het om min-
der nabije verwanten; ooms, neven, tantes en nichten. De 97 gevallen kunnen nog 
verder worden opgesplitst: in 53 gevallen ging het om twee of meer broers die 
gezamenlijk een huishouden vormden (78) of om samenwonende broers en zus-
sen (75). Huishoudens waarin we twee of meer ongetrouwde zussen vinden waren 
minder gebruikelijk (44). In zeventig gevallen trok een jonge, ongetrouwde vrouw 
in bij een oudere, reeds getrouwde zus of broer. De vrouwen bleven in het huis-
houden van hun broer of zus, totdat ze trouwden en een eigen huishouden begon-
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nen. Bij de mannen vinden we deze vorm van samenwonen vrijwel niet. Voor deze 
ongehuwde vrouwen lijkt deze vorm van samenleven wel te hebben geleid tot het 
vinden van een huwelijkspartner. In 867 kwam, bijvoorbeeld, de katholieke Adel-
heid Leijting naar Utrecht. Ze werd geboren in Kleef in 844. Ze trok in bij haar 
tante Christina Leijting. Haar tante Maria Leijting woonde om de hoek. Binnen 
twee jaar ging Adelheid Leijting terug naar Kleef. In 869 kwam ze echter opnieuw 
naar de Domstad en trouwde met de Utrechtse weduwnaar Herman Wormer.35 Hij 
was 54, zij 25.36 Wormer was onderwijzer. Zijn eerste vrouw was in 850 overleden. 
Herman Wormer woonde op de Mariaplaats, vlakbij Adelheids tantes Maria en 
Christina. De tantes waren zijn leeftijdsgenoten.

Tegenover de ongeveer tien procent van de Duitse immigranten die onderdak 
vond bij een familielid, stond negentig procent waarvoor dat niet gold. Mogelijk 
hadden zij wel andere banden dan familiebanden met mensen binnen de stad. Bij 
de niet-familiale netwerken speelde vooral het beroep een rol. Het Duitse winkel-
personeel werd gedeeltelijk gehuisvest in grote internaten behorende bij de win-
kels. Deze internaten herbergden gedurende enkele tientallen jaren honderden 
Duitse immigranten. Vijlenkappers en stukadoors woonden voor een deel bij hun 
werkgever. Bij de andere beroepsgroepen zien we ook wel dat jongere ambachts-
lieden bij oudere beroepsgenoten inwoonden. Een groot aantal jonge mannelijke 
migranten, zo’n dertig procent van de alleengaande jonge mannen, woonde echter 
in kosthuizen, waar ze geen band met hun huisbaas lijken te hebben gehad.

Eerste huwelijken en huwelijksleeftijd

Hermina Schütter werd in 838 geboren in Neuenhaus in Hannover en was protes-
tants.37 In 870 kwam ze op 32-jarige leeftijd naar Utrecht uit Vuren, samen met 
mevrouw Julia van Hall-Viruly, voor wie ze in Utrecht zou werken. Ze bleef vijf jaar 
als dienstbode bij de deftige familie Van Hall op de Stationsstraat. Toen trouwde ze 
met de tien jaar oudere, protestantse, Nederlandse weduwenaar Jacobus Smits.38 
Hij had uit zijn eerste huwelijk drie kinderen die tussen de 23 en dertien jaar oud 
waren. Zijn eerste vrouw was een half jaar eerder overleden. Smits was conducteur 
bij het spoor. Hermina Schütter en Jacobus Smits kregen nog twee kinderen, die zij 
samen met het in dezelfde tijd geboren buitenechtelijke zoontje van Jacobus Smits’ 
oudste dochter opvoeden.

Duitse dienstbodes trouwden over het algemeen weinig en als ze trouwden, was 
het vaak met een weduwenaar en was er sprake van een groot leeftijdsverschil tus-
sen de echtelieden. Dit beeld ging echter niet op voor de Duitse migrantenpopula-
tie in het algemeen.

In het midden van de negentiende eeuw werd 75 tot tachtig procent van de 
huwelijken in Nederland gesloten tussen een man en een vrouw die niet eerder 
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getrouwd waren geweest. In de loop van de negentiende eeuw nam dit toe tot 
negentig procent.39 In Utrecht was het algemene beeld niet anders. In dertien pro-
cent van de gevallen was het huwelijk geen eerste, maar een tweede of derde huwe-
lijk.40 De Duitse immigranten verschilden op dit punt niet van de Utrechtse of 
Nederlandse bevolking. Van de 425 huwelijken waren er 55 die geen eerste huwelijk 
waren (dertien procent).

De gemiddelde huwelijksleeftijd van de Duitse immigranten lag wel boven die 
van de Utrechtse bevolking.4 Bij de Duitse immigranten ontbreken vooral de 
lagere leeftijden. Bij een gedeelte van de immigranten, van wie we de huwelijksleef-
tijd niet weten omdat de huwelijksdatum onbekend is, zal het gaan om mensen 
die reeds in Duitsland en op jonge leeftijd zijn getrouwd. Het ontbreken van dit 
gegeven duwt de gemiddelde huwelijksleeftijd omhoog.42 Terwijl de laagste leeftij-
den ontbreken, kwamen onder de Duitse immigranten huwelijken op relatief hoge 
leeftijd opvallend vaker voor. Zo waren er bijvoorbeeld de zussen Euphemia en 
Antonetta Buhrs, die een winkel dreven op de Twijnstraat in Utrecht. De zussen 
trouwden op dezelfde dag. Euphemia (48) trad in het huwelijk met de 59-jarige 
Nederlandse schilder-glazenmaker en reeds tweevoudige weduwnaar Johannes de 
Bruijn (59). Antonetta (5) trouwde met de Duitse koopman Bernard Segbers (43). 
De zussen waren met hun relatief hoge huwelijksleeftijd geen uitzondering.43

De hogere huwelijksleeftijd van migranten zou opgevat kunnen worden als 
een indicatie voor het ontbreken van sociale netwerken, die het vinden van een 
huwelijkspartner zouden moeten bevorderen. Er zijn echter ook twee alternatieve 
verklaringen. Ten eerste houdt een relatief hoge huwelijksleeftijd verband met 
de leeftijdsopbouw van de migrantenpopulatie. De wat oudere migranten waren 
onder hen, zoals we zagen, sterker vertegenwoordigd. De beroepsstructuur speelt 
eveneens een rol. Bij eerder onderzoek werd vastgesteld, dat in het midden van de 
negentiende eeuw in Utrecht de huwelijksleeftijd van kooplieden gemiddeld hoger 
lag dan die van andere sociale groepen.44 Het grote aandeel van handelaren en 
kooplieden onder de Duitse immigranten, kan de hogere huwelijksleeftijd mede 
verklaren.

Beeldvorming

Tussen Duitse immigranten uit verschillende regio’s werd in de negentiende-eeuwse 
beeldvorming onderscheid gemaakt. Met het bijvoeglijk naamwoord ‘Westfaalsch’ 
werd eerder plomp en bedrieglijk bedoeld, dan dom. ‘Sauger’ was een iets neutra-
lere term, waarmee zowel de koopman als zijn Duitse pijp werden aangeduid. ‘Sau-
ger’ refereerde aan het lurken aan de lange pijp, maar tegelijkertijd had het woord 
de connotatie van zuiger en uitzuiger. Mensen uit Pruisen waren dan weer eerder 
streng en somber. Er werd wel enig onderscheid gemaakt tussen Duitse immigran-
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ten met een uiteenlopende regionale achtergrond, maar erg verfijnd was dat onder-
scheid niet. De benaming Poepen of Moffen werd voor de Duitse migranten in het 
algemeen gebruikt.

In de tweede helft van de negentiende eeuw trad er in de beeldvorming ten aan-
zien van Duitse immigranten, en dus ten aanzien van een Duitse huwelijkspart-
ner, een verschuiving op. De reden daarvoor lag in de Duitse militaire successen 
van 866 en 870. Door de oorlogen van 866 en 870, waarin Pruisen onverwacht 
als winnaar te voorschijn kwam, werden lomp, ruw en ongemanierd als stereoty-
pen voor de Duitsers vervangen door gezagsgetrouw, opgevoed in de ‘kazerne-
philosophie’ met een nadruk op plichtsbesef en orde.45 In het laatste kwart van 
de negentiende eeuw was er, naast een zekere bewondering voor de Duitsers, ook 
sprake van een zogenaamde Prusofobie. Gevreesd werd dat de agressieve Duitsers 
Nederland zouden willen annexeren. De in Nederland wonende Duitsers werden 
daarbij gezien als een soort vijfde colonne.

In de beeldvorming ging het vrijwel alleen over mannen. De vraag is dan ook in 
hoeverre de beeldvorming gevolgen had voor de houding ten aanzien van Duitse 
vrouwen als mogelijke huwelijkspartner.

Integratie – desintegratie?

In 86 trouwde Hendrik van Asch met Katharina Haberkom. Hij was Utrechter 
van geboorte, zij kwam uit het Westerwald in het Duitse Nassau. Het huwelijk 
is opvallend omdat de gemeenschap van Westerwalder handelaren, zoals opge-
merkt, een uiterst gesloten gemeenschap vormde en een grote mate van endoga-
mie kende; vrijwel niemand trouwde buiten de gemeenschap. Het huwelijk tussen 
Asch en Haberkom, dat werd gesloten op een moment dat de samenhang binnen 
de gemeenschap nog bijzonder sterk was, zou dus als een eerste stap op de weg 
naar integratie kunnen worden gezien. Indien we het huwelijk nader beschouwen, 
lijkt echter het omgekeerde het geval te zijn geweest.

Van Asch was aanvankelijk bakker van beroep, net als zijn vader voor hem. Het 
beroep van bakker was een ‘erfelijk’ beroep: bakkerijen gingen vrijwel altijd over 
van vader op zoon. Katharina Haberkom was een beetje een buitenstaander bin-
nen de Westerwalder gemeenschap. Ze woonde enige tijd niet in wijk K, waar het 
merendeel van de Westerwalders woonde, ze kwam niet uit het kerngebied van het 
Westerwald, waar de meeste Westerwalders vandaan kwamen, maar uit de peri-
ferie, en ze was niet katholiek, zoals de meeste Westerwalders, maar protestants. 
Hendrik van Asch behoorde tot de Christelijk Afgescheidenen. Na hun huwelijk in 
86 kregen Van Asch en Haberkom drie kinderen. Van Asch was inmiddels, net 
als zijn vrouw, inlands kramer. In 866, op het hoogtepunt van de cholera-epide-
mie overleden Katharina Haberkom en haar baby Hendrik. In 867 en 868 ver-
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wekte Hendrik van Asch twee kinderen bij de Westerwalder koopvrouw Catharina 
Kruft. In tegenstelling tot zijn eerste vrouw Katharina Haberkom lijkt Catharina 
Kruft veel sterker met de Westerwalder gemeenschap verbonden te zijn geweest: 
ze woonde wel in wijk K, was katholiek, handelde in potten, en kwam uit het kern-
gebied van het Westerwald. In 869 trouwde Van Asch en Kruft waarbij de twee 
voorkinderen werden geëcht. Van Asch verhuisde naar wijk K en werd ingeschre-
ven als koopman. Beide echtelieden werden nu vermeld als hervormd en kregen in 
de daaropvolgende jaren er nog tien kinderen bij.

Van Asch was niet het begin van de integratie van de Westerwalder gemeen-
schap. Eerder was het zo dat hij opschoof naar deze gemeenschap en er deel van 
ging uitmaken. Een hechte en relatief grote gemeenschap als die van de Wester-
walders kon het verband tussen gemengd huwen en integratie doen omdraaien. De 
enkeling die via een huwelijk met de Westerwalder gemeenschap verbonden raakte 
werd er onderdeel van.

Voor Theodor Engelmann gold een ander verhaal, maar ook in zijn geval zijn 
vraagtekens te zetten bij de integratiethese. In zijn geval leek zijn gemengde huwe-
lijk alleen maar tot integratie te kunnen leiden. De dood van zijn eerste vrouw en 
zijn tweede huwelijk leidde bij hem tot een omslag. Theodor Engelmann werd in 
843 geboren in Leipzig, als zoon van een wetenschappelijk uitgever.46 Hij studeerde 
medicijnen in Jena, Leipzig, Heidelberg en Göttingen. De befaamde Utrechtse hoog-
leraar F.C. Donders, haalde hem in 869 naar Utrecht. In hetzelfde jaar trouwde 
Engelmann in Utrecht met het enige kind van professor Donders. Hij werd in 877 
benoemd tot hoogleraar aan het ‘physisch laboratorium’ en volgde in 884 zijn 
schoonvader op. Het lijkt het verhaal van een snelle acceptatie en integratie.

De dochter van Donders overleed echter reeds een jaar na het huwelijk bij de 
geboorte van een tweeling in 870. Engelmann hertrouwde in 874 met de Duitse 
pianiste Emma Vick Brandes. Het jaar daarvoor leerde hij reeds de componist 
Johannes Brahms kennen. Die ontmoeting was het begin van een periode van 
twintig jaar waarin het echtpaar Engelmann-Vick Brandes huiskamerconcerten 
organiseerde in hun Utrechtse woning en waar Duitse muzikanten, componisten 
en wetenschappers van naam hun opwachting maakten. Bij deze concerten waren 
soms wel tweehonderd gasten aanwezig. De concerten waren een trefpunt voor 
Duitsers en mensen met bewondering voor de Duitse cultuur, taal en wetenschap. 
Het echtpaar Engelmann ging uiteindelijk in 897 terug naar Duitsland, omdat 
Emma Vick Brandes heimwee had. Engelmann kreeg een aanstelling in Berlijn en 
overleed in 909.47 De dood van Engelmanns eerste vrouw lijkt tot een afwijking te 
hebben geleid van de weg die eerst was ingeslagen.

Ferdinand Thiessing en Engelbert van der Sandt kunnen als laatsten als voor-
beelden dienen voor een problematisering van het verband tussen integratie en 
gemengd huwen. Ferdinand Thiessing werd in 843 geboren in het Duitse Münster. 
Hij trouwde met Maria Moormann, die in 852 in Londen werd geboren als dochter 
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van een bekende Duitse handelaar uit Münsterland, die onder meer in Nederland 
actief was. De kinderen van het echtpaar Thiessing-Moormann werden geboren in 
het Engelse Bowdon, in Loth in België, en in Amsterdam, Hilversum en Utrecht.48 
In 904 verkreeg de familie de Nederlandse nationaliteit en vertrok kort daarop 
naar Duitsland. Engelbert van der Sandt werd in 852 in Amsterdam geboren als 
zoon van de grote Duitse handelaar Gerardus van der Sandt (geboren in Elten in 
822) en Paula Moormann (geboren in Mettingen in 89). Engelbert van der Sandt 
trouwde in New York met de Amerikaanse Neena Mary Wolfe (die in 852 in New 
York werd geboren).49 In 875 kwam het echtpaar uit New York naar Utrecht, waar 
hun eerste kind werd geboren. Nog hetzelfde jaar vertrok de familie naar Parijs.

Thiessing en Van der Sandt behoorden tot een internationaal georiënteerde 
gemeenschap van handelaars en winkeliers, die in tal van grote steden contacten 
hadden. Deze winkeliers en handelaren woonden in steden als Parijs, Londen, New 
York en Amsterdam. Utrecht was voor hen slechts een heel klein deeltje van de 
wereld waarin ze zich bewogen. De vraag is dan ook in hoeverre integratie in de 
Utrechtse samenleving voor hen interessant was. Hoe kan de lineaire integratie-
these verbonden worden aan transnationalisme?

Professor Theodor Engelmann en de pianiste Emma Vick Brandes
Het Utrechts archief C.50.35
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Conclusie

Dit artikel heeft meer vragen opgeroepen dan het kan beantwoorden. Vergelij-
kend onderzoek zou, bijvoorbeeld, moeten aantonen of kleine gemeenschappen 
inderdaad sneller integreerden dan grote, en of er tempoverschillen ontstaan op 
het moment dat een groep in omvang toeneemt. Verschillen binnen de Duitse 
migrantenpopulatie blijken een belangrijke rol te spelen. Eenzijdige gerichtheid bij 
historisch migratie-onderzoek op homogene gemeenschappen, of de veronderstel-
ling dat een gemeenschap homogeen is, heeft de aandacht van verschillen binnen 
groepen afgeleid. Homogeniteit versterkt het verband tussen huwelijksgedrag en 
integratie. Bij heterogene groepen, zoals de Duitse, blijkt het verband veel minder 
simpel te liggen.

Endogamie wordt door verschillende factoren beïnvloed. Of, en in welke mate, 
migranten buiten de eigen groep trouwden, was afhankelijk van de wederzijdse 
beeldvorming, van de omvang en heterogeniteit van de migrantenpopulatie, van de 
sekseratio binnen de groep en binnen de ontvangende samenleving als geheel, van 
de geografische concentratie, economische nichevorming en de aard van migratie. 
Deze veelheid van factoren maakt een simpel verband tussen gemengd huwen en 
integratie discutabel. Niet al de genoemde factoren hebben een even grote invloed 
op de mate van endogamie en daarmee op integratie. De weging van de verschil-
lende factoren is echter moeilijk. Was in Amsterdam, waar er drie tot vier Duitse 
mannen waren op elke Duitse vrouw en waar in de bevolking als geheel het aantal 
vrouwen aanzienlijk groter was dan het aantal mannen, de exogamie groter dan in 
Utrecht? Of werd de scheve sekseratio verdisconteerd door het feit dat de Duitse 
gemeenschap in Amsterdam (numeriek en relatief ) groter en heterogener was dan 
de Utrechtse?

Bij studies over endogamie en integratie wordt veelal uitgegaan van de impli-
ciete veronderstelling dat het gaat om huwelijken tussen een migrant en een niet-
migrant. Hier heb ik laten zien dat ook huwelijken tussen twee migranten met een 
verschillende achtergrond niet ongebruikelijk waren. De vraag of deze huwelijken 
in dezelfde mate aan integratie bijdroegen als huwelijken tussen een migrant en 
niet-migrant, kan vooralsnog niet helemaal beantwoord worden. Het is echter wel 
belangrijk om dit punt ter discussie te stellen.

Huwelijksgedrag kan functioneren als een van de maatstaven voor het meten 
van integratie. Gezien de haken en ogen die er aan deze maatstaf verbonden zijn, 
kan het echter nooit de enige maatstaf zijn. Het is niet alleen van belang wie er met 
wie trouwde, maar ook wie er in de nabijheid van wie woonde, wie met wie werkte 
en in welke clubs en verenigingen mensen verkeerden. Gemengde huwelijken kun-
nen gebruikt worden als maatstaf voor integratie, maar alleen in combinatie met 
andere maatstaven. 
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Omdat de mate van endogamie, zoals hierboven werd opgemerkt, zowel gerela-
teerd was aan concentratie in beroepen, als aan de sekseratio binnen (deel)groepen, 
is het duidelijk dat het verband tussen endogamie en integratie voor mannen 
en vrouwen, zelfs binnen een migrantengroep, niet gelijk zal zijn. Dit heeft een 
belangrijk gevolg voor het bestuderen van integratie. Als endogamie als maatstaf 
voor integratie kan worden beschouwd, en als gemengd huwen voor vrouwen niet 
hetzelfde is als voor mannen, dan betekent dit dat het integratieproces van man-
nen en vrouwen binnen één groep aanzienlijke verschillen kan vertonen zowel in 
snelheid als in richting.
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die gesloten werden binnen de beide controlegroepen (268 binnen de HSN-controle-
groep en 82 binnen de groep winterbedeelden). HSN-controlegroep: van de 268 huwe-
lijken waren er 35 (dertien procent) waarbij het een tweede huwelijk was voor de man 
en 29 (elf procent) waarbij het een tweede huwelijk was voor de vrouw. Bij slechts twee 
huwelijken trouwde een van beide partners voor de derde keer. Van de 68 huwelijken 
in de controlegroep der winterbedeelden, waren er zeventien tweede huwelijken en vijf 
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groepen; voor Duitse mannen was deze 29 tegen 24 bij de contoles. Bij het gemiddelde 
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winterbedeelden waren zulke lage leeftijden echter ook minder gebruikelijk. Er waren 
slechts vijf vrouwen onder de twintig en geen enkele man.
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Twee nationaliteiten op één kussen
Huwelijk en partnerkeuze in de Zuid-Limburgse grensstreek in de 

negentiende en twintigste eeuw

Willibrord Rutten

Tegenwoordig denken we bij ‘trouwen over de grens’ al gauw aan etnisch-gemengde 
stellen. De laatste tijd zijn gemengde huwelijken en multiculturele relaties een ‘heet 
onderwerp’ in de media vanwege de problematiek die samenhangt met de integra-
tie van allochtonen. Op huwelijken tussen personen van verschillende herkomst 
rust dikwijls een taboe, want ze eindigen vaker in een echtscheiding. Dat taboe 
gold vroeger ook voor religieus-gemengde huwelijken, bijvoorbeeld tussen protes-
tanten en rooms-katholieken: ‘twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel 
tussen’. Bij de gemengde huwelijken die wij hier bestuderen, die tussen Belgen en 
Nederlanders, is dat niet aan de orde, al helemaal niet als het gaat om de bewo-
ners van de Limburgse grensstreek. Qua taal (dialect), religie en mentaliteit komen 
zij sterk overeen met hun Belgisch-Limburgse overburen. Bij nader inzien echter 
blijkt trouwen over de grens toch niet zo vanzelfsprekend te zijn, ook niet in het 
gebied dat er prat opgaat ‘het land zonder grenzen’ te zijn.

Limburg wordt Nederlands

Als gevolg van de Belgische Revolutie (830) werd Limburg in 839 gescheiden in 
twee provincies met daartussen de Belgisch-Nederlandse grens. De ingezetenen 
van Nederlands Limburg konden zich maar moeilijk verzoenen met een leven bin-
nen het Nederlandse staatsverband. Niet dat de gemiddelde Limburger wakker lag 
van de zoveelste soevereiniteitsoverdracht in de regio Maas-Rijn, temeer omdat 
het blikveld van velen beperkt bleef tot geboorteplaats en buurdorpen. Maar voor 
zover zij politieke belangstelling hadden, waren de Limburgers liever bij België 
gebleven of naar het voorbeeld van Luxemburg verder gegaan als een zelfstan-
dig hertogdom. Voor nogal wat vooraanstaande Limburgers was de scheiding een 
reden temeer om te emigreren naar steden als Hasselt, Tongeren, Luik en Brussel, 
vooral in de jaren dertig en veertig. Spoedig kregen deze emigranten ook de Belgi-
sche nationaliteit.2

Tijdens de revolutie van 848 gingen opnieuw stemmen op om Limburg af te 
scheiden van Nederland. Deze separatisten hadden echter sterk pro-Duitse gevoe-
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lens. Den Haag stuurde in de zomer van 848 de minister van Buitenlandse Zaken 
(!) naar Limburg om de provincie weer in het gareel te brengen. Dat ging zon-
der veel moeite. Het separatisme was dan ook geen echte volksbeweging. Het leek 
meer op een pressiegroep van grootgrondbezitters en landeigenaren die ageerden 
tegen het ‘Hollandse’ belastingregime dat voor hen onvoordelig uitpakte.3

De orde werd hersteld, maar de staatkundige positie van de provincie bleef tame-
lijk verwarrend. Limburg behield nog lang een aparte politieke status. Tot 867 was 
de provincie, met uitzondering van de vestingen Maastricht en Venlo, lid van de 
Duitse Bond. Intussen bleef België lonken naar ‘le Limbourg cédé’. Het streven naar 
hereniging van de beide Limburgen mondde meteen na de Eerste Wereldoorlog uit 
in een Belgische poging om een groot gedeelte van de Nederlandse provincie Lim-
burg in te lijven. De geallieerden hebben er echter een stokje voorgestoken. Ook de 
Limburgers moesten niets hebben van de Belgische annexatiedrang, een bewijs dat 
zij zich inmiddels geassimileerd hadden tot Nederlanders.4 De Eerste Wereldoor-
log was een belangrijk keerpunt in de Limburgse geschiedenis.

Een moeizaam proces

De integratie van de Limburgers in het Koninkrijk der Nederlanden wordt in de 
historische literatuur beschreven als een lang en moeizaam proces.5 Hoe kon het 
ook anders. Nederlands Limburg lag in een uithoek van het Koninkrijk, ingeklemd 
tussen België en Duitsland. Het gebied had maar liefst acht spoorwegverbindingen 
met het buitenland en slechts twee met Nederland. De groot-industrie in Maas-
tricht en Eijsden was gesticht met veelal Waals kapitaal. De Belgische frank en de 
Duitse mark waren de algemene betaalmiddelen. Nederlands geld was uitzonde-
ring in het handelsverkeer. De contacten bleven vooralsnog gericht op de Frans- 
of Duits-sprekende buren. In oostelijk Zuid-Limburg was het Duits tot de Eerste 
Wereldoorlog de cultuurtaal. In Maastricht verschenen Franstalige dagbladen. De 
laatste Franstalige courant heeft het tot 892 uitgehouden.6 Het Frans was in de 
betere Maastrichtse kringen de eerste cultuurtaal, een situatie vergelijkbaar met 
die van de Franskiljonse bovenlaag in de Vlaamse steden.7

Door relaties met familie en vrienden waren de bewoners van de grensstreek 
verbonden met het omringende buitenland. Er was een druk dagelijks verkeer met 
steden en dorpen over de grens. Heel de negentiende eeuw was die geen onoverko-
melijke barrière voor de Limburgers. Ook de taalgrens bood naar het schijnt geen 
reële scheiding. In de literatuur komt het beeld naar voren dat Zuid-Limburg eco-
nomisch, sociaal en cultureel op België georiënteerd bleef, alsof de Limburgers ook 
na 839 nog in symbiose leefden met hun zuiderburen.
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Trouwen over de grens: na de Eerste Wereldoorlog

In de loop van de twintigste eeuw is daarin blijkbaar snel verandering gekomen, 
getuige publicaties van Belgische sociaal-geografen, met name Yola Verhasselt 
(Vrije Universiteit Brussel).8 Zij heeft bestudeerd hoe een staatsgrens de sociale 
betrekkingen tussen de inwoners van aanpalende gebieden der buurlanden beïn-
vloedt. Het onderzoek richt zich onder andere op de huwelijksstatistieken, door 
Verhasselt betiteld als een echte barometer van de intensiteit van sociale relaties. 
Zowel grensgemeenten in België werden in het onderzoek betrokken als gemeen-
ten in het buurland, waaronder toevallig ook Maastricht. De huwelijksakten van 
Maastricht (932-962) laten zien dat gemengde huwelijken van Belgen met Neder-
landers maar 5,6 procent van het totaal aantal huwelijken uitmaken. Het percen-
tage huwelijken van Nederlanders met personen van andere nationaliteiten dan 
de Belgische (voornamelijk Duitsers) doet daar niet veel voor onder.9 Er woonden 
weinig Belgen in Maastricht. Anno 962 maakten zij ,3 procent van de bevolking 
uit, hetgeen (mede) verklaart waarom huwelijken waarbij allebei de partners de 
Belgische nationaliteit hebben, zeldzaam zijn. De herkomst van bruid en bruide-
gom werd vastgesteld aan de hand van de woonplaats.

De huwelijksbarometer laat zien dat de sociale interactie in de Limburgse 
grensstreek op een laag pitje stond, lager dan je zou verwachten gezien de geringe 
afstand, de nauw verwante dialecten en de religieuze homogeniteit. Het Belgi-
sche Veldwezelt, drie kilometer ten westen van Maastricht geeft hetzelfde beeld. 
In deze grensgemeente maakten in de jaren 950 gemengde huwelijken (bruide-
gom uit Nederland met Belgische bruid) slechts twee procent van het totale aantal 
uit. Trouwen met een partner die van verder weg komt (tot twintig kilometer) is 
in Veldwezelt heel gewoon, maar dat geldt alleen voor het binnenland. De horizon 
van de huwelijkspartners reikt zelden over de grens heen. Trouwen over de grens 
is niet heel vanzelfsprekend.

Het verschijnsel doet zich ook voor langs de Belgische grens met Duitsland, 
Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg.0 Langs de grens met Nederland 
is de remmende werking echter het grootst, volgens Verhasselt. Gemiddeld wordt 
amper twee procent van de huwelijken aangegaan met een partner uit Nederland. 
De Voerstreek vormt daarop een uitzondering. De percentages lopen daar op tot 
tien. De taalgrens blijkt daarentegen nauwelijks een remmende invloed uit te 
oefenen, als die tenminste niet samenvalt met de rijksgrens.

De antropoloog Lepage komt overigens tot een heel andere conclusie op grond 
van een studie naar de herkomst van huwelijkspartners in het arrondissement Vir-
ton (Belgisch-Luxemburg). De Frans-Duitse taalgrens was een onoverkomelijke 
barrière, terwijl de staatsgrens met Frankrijk geen enkel probleem was.2 Franse 
huwelijkspartners genoten zelfs de voorkeur. Alleen jammer dat de conclusies van 
het artikel niet voortvloeien uit het gepresenteerde cijfermateriaal.
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Ook Noël Cramer, een geograaf uit de school van Verhasselt, deed onderzoek 
naar internationale huwelijken en migraties in een grensstreek, in het bijzonder 
het Belgische Maasland. De rivier de Maas vormt hier de staatsgrens. Aan de over-
kant ligt de Westelijke Mijnstreek. Het aandeel van de grensoverschrijdende huwe-
lijken bleef beneden de verwachting. De stad Maaseik scoorde nog het hoogste. 
Gemiddeld bijna vijf procent van de bruiden uit Maaseik had gekozen voor een 
Nederlandse partner (968-976). De gemeenten Maasmechelen en Neeroeteren 
kwamen nog lager uit: 3,5 respectievelijk ,8 procent. In Opoeteren werden in het 
onderzochte tijdvak geen internationale huwelijken gesloten. Uiteraard vormde de 
Maas een belangrijke verkeersgeografische barrière, die de frequentie van grens-
overschrijdende contacten afremde. Maaseik had evenwel al meer dan honderd 
jaar een vaste oeverbinding met Nederland. Maasmechelen kreeg in de zomer 
van 973 een brug, maar de opening ervan had geen invloed op het aantal Maas-
overschrijdende huwelijken. Cramer concludeert: hoewel er tussen het Belgische 
Maasland en Nederlands Limburg geen taal-, cultuur- of godsdienstgrens voor-
komt, staan de bevolkingen langs de Maasgrens ‘met de rug naar elkaar toe’. Wel-
iswaar vestigen steeds meer Nederlanders zich sedert de jaren 970 in Belgische 
grensgemeenten vanwege de lage grondprijzen en om de vermogensbelasting te 
ontlopen. Deze eenzijdige migratie vermag echter niet de fundamentele oriëntatie 
op het binnenland te doorbreken.3

Verklaring: de verzorgingsstaat

De grens was onmiskenbaar een hinderpaal in het functioneren van de huwelijks-
markt. Hoe proberen sociaal-geografen dat te verklaren? Hoofdoorzaak is de cen-
traliserende werking van de staat.4 Van belang is dat plaatsen waar jonge mensen 
elkaar ontmoeten nationaal ingekaderd zijn, zoals scholen en verenigingen. Ook 
het openbaar vervoer en de hele verkeersinfrastructuur zijn veelal nationaal geori-
enteerd. Dat komt de frequentie van de grensoverschrijdende contacten niet ten 
goede.

Psychologische factoren spelen ook een rol. Wie op zoek is naar een relatie, 
vindt zijn partner over het algemeen in het eigen sociale netwerk, dat voor een 
belangrijk deel gesitueerd is in de eigen woon- en werkomgeving. Omgevingsken-
nis is van groot belang bij het leggen van contacten.5 Maar in grensgebieden is het 
moeilijk te achterhalen wat er zich afspeelt aan de overkant van de grens. De mas-
samedia zijn vooral gericht op nieuws uit eigen land (of het wereldnieuws). Ook 
de regionale pers lukt het niet zich aan die tendens te onttrekken. De eenzijdige 
berichtgeving verhindert dat er tegenwicht wordt gegeven aan sluimerende gevoe-
lens van antipathie tegenover de ‘buitenlander’. Gevraagd naar de reden waarom 
er weinig ‘over de grens werd getrouwd’, onthulden de inwoners van Veldwezelt 
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tegenover de onderzoekster dat zij een hekel aan Maastrichtenaren hadden.6 Hoe 
dat komt wordt niet verteld.

Factoren die de doorlaatbaarheid van het gebied aan weerskanten van de grens 
zouden kunnen bevorderen, zoals grensarbeid en kooptoerisme, spelen in werke-
lijkheid een geringe bindende rol. Het sociaal contact waartoe pendelarbeid aan-
leiding geeft is miniem, want de vriendenkring van de pendelaar blijft in eigen 
land.7

Overigens, niet alleen de Limburgse huwelijksmarkt wordt ‘verstoord’ door de 
nationale grenzen. Voor de bevolking van de grensgebieden is de staatsgrens op 
heel veel terreinen van het dagelijks leven een scherpe scheidslijn, zoals wonen, 
werken, koopgedrag, informatieverwerving, vrijetijdsbesteding, onderwijs en 
gezondheidszorg. Dat wordt overtuigend aangetoond door de Amsterdamse geo-
grafen Passchier en Van Amersfoort in hun onderzoek naar de sociale betekenis 
van de nationale grenzen in Midden-Limburg.8 Bij de strak gereglementeerde sec-
toren onderwijs en gezondheidszorg is er vrijwel geen contact of menging. Op ter-
reinen met een wat grotere keuzevrijheid zoals wonen en werken wordt vaker de 
grens overschreden, maar de sociale zekerheidsstelsels, fiscale voorwaarden en 
subsidieregelingen van de afzonderlijke staten laten niet toe dat de grens werke-
lijk vervaagt. Zelfs bij de vrijetijdsbesteding en de alledaagse inkopen – toch ter-
reinen waarop de keuzevrijheid maximaal is – blijkt een fundamentele oriëntatie 
op de eigen staat. Die wordt alleen doorbroken als er aan de andere kant van de 
grens een duidelijk voordeel te behalen is (hoger loon, werk, koopjes). Alleen bij 
een onevenwichtige situatie komt massaal contact over de grens tot stand.9 Het 
veldwerk dat Passchier en Van Amersfoort hebben gedaan, dateert uit 977. Sinds 
het Verdrag van Maastricht (993) en de invoering van de Europese eenheidsmunt 
(2002) is er wel wat veranderd. Op het terrein van onderwijs en gezondheidszorg 
zijn er meer grensoverschrijdende contacten dan toen, maar het is vaak uitwijk-
gedrag. Over de Belgische grens zijn de wachtlijsten korter, de klassen kleiner, het 
schoolgeld lager.

Trouwen over de grens: vóór de Eerste Wereldoorlog

Sociologen en geografen zeggen, kort samengevat, dat staatsgrenzen hun sociale 
betekenis ontlenen aan het ontstaan en de uitbouw van de moderne verzorgings-
staat. In sociaal opzicht is de staatsgrens pas in de twintigste eeuw wezenlijk als 
begrenzing gaan werken. In de negentiende eeuw was dit alles anders, zegt Sjoerd 
Groenman.20 De verzorgingsstaat bestond nog niet. De staatsmacht was überhaupt 
veel zwakker ontwikkeld. De rechten en plichten voor staatsburgers waren nog niet 
zo gedetailleerd. Er was veel lokale en provinciale autonomie. De staatsgrens was 
nog geen belemmering voor sociale contacten. Paspoorten had men niet nodig. De 
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grensstreken waren marginaal, nog niet volledig geïntegreerd in de nationale staat. 
Het sociale leven kon daardoor continu zijn over de grens heen.

Er was naar het schijnt veel connubium en convivium dat zich van grenzen niets 
aantrok. Een Maastrichtse publicist beweerde dat nog begin twintigste eeuw een 
niet gering gedeelte van de bewoners van Limburg’s hoofdstad van Waalse afkomst 
was en dat het vaak voorkwam dat mensen uit Maastricht trouwden met iemand 
uit Wallonië.2 Naar verluidt is dit verschijnsel sedert de Eerste Wereldoorlog terug-
gelopen.22 Ook Verhasselt bestempelt de oorlog van 94-8 als een belangrijke 
cesuur.23 In die tijd werden de grensformaliteiten ingevoerd. Uit Cramer’s onder-
zoek blijkt echter dat de min of meer ‘gesloten’ toestand langs de Maasgrens de 
resultante is van een langdurig proces dat zijn oorsprong heeft in de negentiende 
eeuw. Althans in Maaseik was sinds de scheiding van 839 sprake van een constante 
afname van de Belgisch-Nederlandse huwelijken.24

Er zijn aanwijzingen dat het proces van verwijdering tussen mensen aan weers-
kanten van de grens veel eerder op gang is gekomen. Ergens moet zich een omslag 
hebben voorgedaan, maar wanneer en hoe?

Casus: Zuid-Limburg

Dit vraagstuk zullen wij nader bestuderen aan de hand van het huwelijkspatroon 
in Zuid-Limburgse grensgemeenten in de periode circa 800-920. Van belang is 
vooral de evolutie van het aantal gemengde huwelijken, waarbij de ene partner uit 
België komt en de andere uit Nederland.25 De volgende grensgemeenten zijn gese-
lecteerd (zie ook kaart ): de provinciehoofdstad Maastricht en het stadje Eijsden, 
een belangrijk regionale verzorgingscentrum. Verder viel de keuze op de agrari-
sche gemeenten Mheer, Noorbeek en Slenaken in het Zuid-Limburgse heuvelland. 
Traditioneel onderhielden deze dorpen nauwe betrekkingen met de aanpalende 
Voerstreek, een Nederlandstalig gebied dat tot 962 deel uitmaakte van de Belgi-
sche provincie Luik. Onder het ancien regime vormden deze gebieden bestuurlijk 
een geheel als Spaanse, later Oostenrijkse Partage van het Land van Dalhem.

Het liefst zouden we gemeenten aan beide kanten van de Belgisch-Nederlandse 
grens in het onderzoek betrekken. Eijsden zouden we willen vergelijken met het 
franstalige Visé, de Nederlandse gemeenten in het Heuvelland met de Belgische 
gemeenten in de Voerstreek. Voorlopig moeten wij ons beperken tot de Neder-
landse gemeenten. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de databank Genlias, 
waarin de huwelijksakten van alle Limburgse gemeenten tot en met 922 zijn inge-
voerd, inclusief de vermeldingen van de geboorteplaatsen en beroepen van brui-
degom en bruid, voor zover bekend. De geboorteplaatsen zijn meestal bekend, 
behalve vóór 800 toen de burgerlijke stand nog in de kinderschoenen stond. Deze 
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aktes zijn buiten de berekeningen gehouden.26 De geografische identificatie van 
de geboorteplaatsen was een arbeidsintensieve aangelegenheid, maar het is gelukt 
bijna alle toponymische puzzels op te lossen.

Kaart 1 De onderzochte grensgemeenten

Bron Limburgse Voorouders door Regis de La Haye, Datawyse Maastricht 2005

Het land van herkomst wordt bepaald aan de hand van de geboorteplaats van de 
bruidegom of bruid zoals opgegeven in de huwelijksakte. De nationaliteit van de 
gehuwden wordt in dit onderzoek genegeerd. Het staatsburgerschap en vooral ver-
anderingen daarin als gevolg van naturalisaties zouden het beeld alleen maar ver-
troebelen. Tot 939 kon een ingezetene van Nederlands Limburg zonder kosten en 
zonder veel moeite de Belgische nationaliteit krijgen: een uitvloeisel van regelingen 
die in 839 door de Belgische staat in het leven waren geroepen.27

Ook de woonplaats van de partners blijft buiten beschouwing. Die wordt wel-
iswaar in de huwelijksaktes vermeld, maar dit kenmerk zou leiden tot een schro-
melijke onderschatting van de exogamie volgens het land-van-herkomstcriterium. 
Niet zelden had de Belgische partner zich reeds voor het huwelijk in Nederland 
gevestigd, bijvoorbeeld in de verlovingstijd of daarvoor. Bovendien bestond de nei-
ging om als woonplaats de gemeente op te geven waar het jonge stel van plan was 
zich te vestigen.28 Ook de Belgische geografen worstelden met dit probleem.29 De 
vermelde woonplaats zegt weinig over de herkomst van de gehuwden. Zo verklaar-
den meer dan tachtig procent van de mensen die in Maastricht trouwden dat ze 
ook in die stad domicilie hadden, een onwaarschijnlijk hoog percentage.30
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Gewoonlijk werd een huwelijk gesloten in de gemeente, meer in het bijzonder 
de parochie van de bruid. Daarmee is niet gezegd dat het pas getrouwde stel daar 
ook ging wonen. Het kwam veel voor dat het jonge koppel zich na het huwelijk 
vestigde in de woonplaats van de man, omdat die daar zijn bedrijf of beroep uit-
oefende.

De traditie om te trouwen in de parochie van de bruid verklaart waarom bij 
geografisch exogame huwelijken de combinatie van een elders geboren bruidegom 
met een autochtone bruid vaker voorkomt dan omgekeerd.3 Er zijn dan ook meer 
huwelijken van een Belgische bruidegom met een Nederlandse bruid (B x NL) dan 
van een Nederlandse bruidegom met een Belgische bruid (NL x B), althans aan de 
Nederlandse kant van de grens. In België is het omgekeerd.

De meest voorkomende combinatie is een huwelijk tussen twee partners van 
Nederlandse origine (NL x NL). Dit zijn endogame huwelijken vanuit nationaal 
standpunt gezien. Binnen deze categorie worden huwelijken gesloten tussen twee 
autochtonen (elk van beide geboren in de geobserveerde gemeente) afzonderlijk 
onderscheiden. Dit zijn endogame huwelijken vanuit lokaal perspectief gezien. 
Huwelijken tussen twee partners van Belgische afkomst (B x B) noemen we ook 
nationaal-endogaam. Deze combinatie komt weinig voor. Tenslotte blijft een rest-
categorie over waarbij één of beide partners hun wieg noch in Nederland hadden 
staan, noch in België maar in een ander land. Vaak is dat Duitsland, in de Napole-
ontische tijd ook Frankrijk.

De gemengde huwelijken in ons databestand zijn zelden transnationale huwelij-
ken, in de zin van een verbintenis van iemand die in Nederland gevestigd is met een 
partner die nog in België woont. Die zitten ook in het bestand, maar het kunnen 
er nooit veel zijn als je nagaat dat voor de Eerste Wereldoorlog het aantal huwelij-
ken van vrouwen gevestigd in Limburg met mannen gevestigd in België gemiddeld 
per jaar slechts 36 bedroeg in heel Limburg (880-92). Het aantal huwelijken van 
Limburgers met vrouwen gevestigd in België was nog kleiner: drie à vier in dezelfde 
periode, gerekend over de hele provincie.32

Tabel  geeft de ontwikkeling van het inwonertal in de onderzochte gemeenten. 
Dit is van belang omdat er een samenhang is tussen de omvang van de bevolking 
en de mate van geografische endogamie.33 Hoe groter een dorp, des te gemakkelij-
ker vindt men een geschikte partner in eigen kring. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een 
onderzoek naar het huwelijkspatroon op het Engelse platteland in de achttiende en 
begin negentiende eeuw. Langs empirische weg wordt aangetoond dat er bij vier-
honderd zielen een kritische grens ligt.34 Beneden die waarde neemt het trouwen 
binnen de eigen gemeenschap snel af, bij gebrek aan voldoende keuzemogelijkhe-
den. Kleine dorpen blijken heel gevoelig te zijn voor het effect van het inwonertal 
op de geografische herkomst van de partner. Minder dan veertig procent vindt 
een partner in de eigen gemeenschap. Vanaf vierhonderd inwoners lukt het al veel 
beter om een partner te vinden in de eigen woonplaats. In Engelse parochies met 
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vierhonderd tot .400 zielen loopt het aandeel van de endogame huwelijken op tot 
zestig à zeventig procent. Mheer, Noorbeek en Slenaken vallen qua inwonertal in 
die categorie. Deze plaatsen zijn in principe groot genoeg om een geschikte huwe-
lijkspartner te vinden in de eigen gemeente. De dorpen Noorbeek en Slenaken 
hadden in de negentiende eeuw de neiging leeg te lopen. De achterblijvers waren 
in toenemende mate aangewezen op een partner van buiten.

Tabel 1 Bevolking van de onderzochte gemeenten

1815 1840 1869 1899 1919

Maastricht 18707 25483 27808 34220 41305

Eijsden 1730 2069 2161 2353 3162

Mheer 789 867 916 878 1000

Noorbeek 677 828 746 689 919

Slenaken 554 603 535 507 582

Bron Volkstellingen en cbs, Statistiek van den loop der bevolking in Nederland over 1919. Bijdragen tot de 
statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks, no. 307 (Den Haag 1921)

Tabel 2 Huwelijken naar de werkelijke woonplaats der gehuwden. Nederland 1910. Percentages

Groepen van 
gemeenten

Mannen x vrouwen behorende  
tot de werkelijke bevolking van

Vrouwen x mannen behorende  
tot de werkelijke bevolking van

dezelfde 
gemeente

een andere gemeente  
of het buitenland**

Dezelfde 
gemeente

een andere gemeente  
of het buitenland**

> 100.000 inw.* 82,6 17,4 83,2 16,8

50.001-100.000 71,7 28,3 71,9 28,1

20.001-50.000 68,9 31,1 71,4 28,6

5.001-20.000 59,7 40,3 59,8 40,2

< 5.000 50,7 49,3 47,8 52,2

*  Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 
**  Inclusief de Nederlandse koloniën.

Bron Berekend naar cbs, Statistiek van den loop der bevolking in Nederland over 1910. Bijdragen tot de 
Statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks clxi (Den Haag 1911) 116.

Eijsden en vooral Maastricht zijn plaatsen van een andere orde van grootte en ze 
vertonen ook nog een behoorlijke bevolkingsaanwas. De bevolking van de provin-
ciehoofdstad is gedurende de bestudeerde periode meer dan verdubbeld. Het blijkt 
echter dat in de categorie boven 20.000 inwoners de endogamiecijfers weinig ver-
schillen (zie tabel 2). 0.000 of 20.000 inwoners meer of minder heeft amper effect 
op de herkomst van partners. Bij de mannen is het verschil tussen gemeenten in 
de categorie 20.000-50.000 en de categorie 50.000-00.000 minder dan drie pro-
cent en bij de vrouwen slechts 0,5 procent. Het is niet waarschijnlijk dat eventu-
ele veranderingen in het herkomstpatroon van de huwelijkspartners in Maastricht 
teweeggebracht zijn door de bevolkingsaanwas als zodanig. Pas vanaf 00.000 
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inwoners wordt er opnieuw een drempelwaarde overschreden. De vier grote ste-
den vertonen onmiskenbaar een grotere geografische endogamie.

De omschrijving van het territorium van Maastricht en Eijsden is in de loop van 
de geobserveerde periode (796-922) enigszins gewijzigd. Maastricht annexeerde 
per  januari 920 de gemeenten Sint-Pieter en Oud-Vroenhoven. Bovendien werd 
de gemeente uitgebreid met de dorpen Heugem (afgestaan door de gemeente 
Gronsveld), Limmel (afgestaan door Meerssen) en gedeelten van de gemeenten 
Heer en Amby. Zo’n forse uitbreiding (met meer dan 0.000 inwoners, ruim twin-
tig procent kan de endogamie- en exogamiecijfers van Maastricht beïnvloeden, 
maar dit geldt alleen voor de laatste waarnemingsperiode, 98-922.

Eijsden mocht in 828 twee kleine gemeenten (Oost en Breust) inlijven, maar 
daar staat tegenover dat het dorp Sint-Geertruid van de gemeente werd afgeschei-
den. Voor het inwonertal van Eijsden maakte deze herindeling weinig verschil. 
Sindsdien bestond de gemeente uit het stadje Eijsden en de dorpen Breust, Oost, 
Maarland en Caestert.

De relatief kleine gemeenten Mheer, Noorbeek en Slenaken, samen goed voor 
zo’n 2.000 inwoners, behandel ik als één cluster om de toevalsvariatie te verklei-
nen. Endogamie en het begrip ‘huwelijken tussen autochtonen’ krijgen daardoor 
een ruimere betekenis, maar dat is geen bezwaar. De focus van deze bijdrage is 
immers niet de geografische endogamie, maar de ontwikkeling van de gemengde 
huwelijken langs de Belgisch-Nederlandse grens.

Uitkomsten

In Maastricht maakten de gemengde, Nederlandse-Belgische huwelijken vóór 830 
twintig procent uit van het totaal (grafiek ). Daarna ging het percentage gestaag 
omlaag om begin twintigste eeuw uit te komen bij negen procent, een indicatie dat 
het trouwen met een Belgische partner van over de grens niet meer zo populair 
was of minder voor de hand kwam te liggen. Dit geldt zowel voor gemengde huwe-
lijken van een Nederlander met een Belgische bruid als voor de huwelijken van een 
Belg met een Nederlandse bruid. De laatste combinatie (B x NL) kwam vóór 830 
meer voor.35 Daarna hielden beide combinaties elkaar ongeveer in evenwicht.

De Waalse invloed was al helemaal niet spectaculair, in tegenstelling tot aller-
lei beweringen. Het blijkt dat van de honderd mensen die rond 830 in Maastricht 
trouwden vijf tot zes van Waalse afkomst was (bruidegoms 5,6 procent en bruiden 
5,4 procent).36 Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog – rond 90 – blijkt 
nog maar 2,5 procent van de bruidegoms en 0,5 procent van de bruiden uit Wal-
lonië afkomstig te zijn.37 Er zitten veel wapensmeden bij en dochters van wapen-
smeden.
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Grafiek 1 Huwelijkspartners naar geboorteland. Maastricht, 1796-1922

Bron ra Limburg, Genlias, bs Maastricht

Verder merken we op dat tot 820 de categorie ‘overige nationaliteiten’ een zeer 
groot aandeel had.38 Dit waren veelal huwelijken met soldaten uit het leger van 
Napoleon en Franse ambtenaren. Maastricht was in de Franse tijd hoofdstad van 
het departement Nedermaas.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in Maastricht opeens meer huwelijken 
gesloten tussen Belgen onderling. De stad herbergde duizenden Belgen die voor 
het oorlogsgeweld waren gevlucht. Ze trouwden bij voorkeur met een landgenoot, 
niet met een partner uit Maastricht.

De afname van het percentage huwelijken tussen autochtone Maastrichtenaren 
in de jaren 98-22 schrijven we toe aan de gemeentelijke herindeling die toen heeft 
plaatsgevonden.

Het lijkt erop dat de scheiding van Nederland en België meteen effect had op 
het Maastrichtse huwelijkspatroon. Onderwerpen we de herkomst van de huwe-
lijkspartners aan een nadere analyse, dan blijkt echter dat op de Maastrichtse 
huwelijksmarkt überhaupt steeds minder allochtonen opereerden, of ze nu uit het 
Heuvelland kwamen of uit het buitenland. Tussen 830 en 90 werd het een stad 
van, voor en door Maastrichtenaren. Dit geldt zowel voor de bruidegoms als voor 
de bruiden.39 Alleen de ‘Hollanders’, dat zijn alle overige, niet in Limburg geboren 
Nederlanders, handhaven hun positie.

Mheer, Noorbeek en Slenaken hadden van oudsher sterke banden met de Voer-
streek. Familiebanden ‘over de grens’ waren belangrijk en elke generatie werden 
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zulke banden opnieuw door huwelijken aangeknoopt. Families hadden ook bezit-
tingen aan weerskanten van de grens. Tot 840 maakten de gemengde huwelijken 
circa dertig procent uit van het totaal (grafiek 2). De Belgische partners kwamen 
uit de Voerstreek en uit de omgeving van de marktplaats Aubel in het Land van 
Herve. In 839 werd de Limburgs-Luikse provinciegrens opeens een staatsgrens. 
Dat betekende niet dat de familiecontacten in dit gebied meteen werden doorge-
sneden, maar de splitsing van België en Nederland maakt wel iets uit. Huwelijken 
over de grens nemen af. In de jaren 850 was het percentage gemengde huwelijken 
nog maar twaalf procent, meer dan een halvering. De huwelijken van een Belg met 
een Nederlandse bruid waren in de meerderheid, behalve in de jaren 860 toen de 
omgekeerde combinatie prevaleerde.

Grafiek 2 Huwelijkspartners naar geboorteland. Mheer, Noorbeek, Slenaken, 1796-1922

Bron ra Limburg, Genlias, bs Mheer, Noorbeek, Slenaken

De jaren 850 waren wat betreft het percentage gemengde huwelijken een diepte-
punt. Vanaf 860 winnen ze weer aan belang. Vanaf 880 is sprake van een krachtig 
herstel. Het verschijnsel tekent zich het duidelijkst af bij Belgen die met een Neder-
landse vrouw trouwen. In deze categorie worden de scores van voor de scheiding 
(zeventien-twintig procent) in de jaren 890-94 ruim overtroffen (22-24 pro-
cent). Het rekruteringsgebied is nog steeds de Voerstreek en het Land van Herve. 
Wat dat betreft is er dus niets veranderd. Van oudsher waren de Limburgse pacht-
boerderijen zeer in trek bij Waalse boeren.40 Hebben zij het van 840 tot 860 laten 
afweten? Of werden zij niet meer gevraagd door de kasteelheren? Of heeft later de 
landbouwcrisis de kansen van Belgische boeren begunstigd toen hun Nederlandse 
collega’s het niet meer konden bolwerken? Het blijft vooralsnog een raadsel. Zoveel 
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is zeker dat in de jaren 880 drie landbouwers (pachtboeren?) uit de Voerstreek en 
het Land van Herve zich met hun gezinnen in Mheer vestigden. Een verkenning 
van het bevolkingsregister van Mheer leert ook dat tientallen jonge mensen in de 
huwbare leeftijd de grens over gingen om in de Voerstreek en het Land van Herve 
de kost te verdienen als dienstknecht, dagloner, dienstmeid of huishoudster.4

De Eerste Wereldoorlog bracht weer een kentering teweeg. Belgische jonge-
mannen konden eventuele trouwplannen wel vergeten, want ze moesten allemaal 
naar het front. De Voerstreek werd door de Duitse machthebbers van het Lim-
burgse heuvelland gescheiden door de zogenaamde elektrische draad, een primi-
tief IJzeren Gordijn dat in de jaren 94-98 veel slachtoffers maakte. De grens 
was vier jaar lang vrijwel hermetisch afgesloten. De markten van Aubel en Visé 
waren niet meer bereikbaar voor boeren en boerinnen uit het Heuvelland. Sei-
zoensarbeid op de grote hoeven in het Walenland was niet meer mogelijk. Toen de 
vrede was teruggekeerd, volgde een licht herstel van de proportie gemengde huwe-
lijken, maar de vernederlandsing van Mheer, Noorbeek en Slenaken was niet meer 
te stoppen. Ook de plaatselijke verenigingen, die traditioneel nauwe betrekkingen 
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hadden met het aanpalende grensgebied, verlegden hun activiteiten steeds meer 
naar het noorden.42

Vóór 830 stond het percentage gemengde huwelijk in de gemeente Eijsden op 
bijna twintig procent, dus op een niveau vergelijkbaar met de veel grotere stad 
Maastricht. De Belgische partners zijn afkomstig uit de Voerstreek, het Maasdal 
ten noorden van Luik en het dal van de Jeker, een taalgrensgebied dat destijds tot 
de provincie Limburg behoorde. Wij zien (grafiek 3) hoe na 840 het percentage 
gemengde huwelijken terugloopt, vooral doordat de huwelijken van een Belgische 
bruidegom met een Nederlandse bruid afnemen. De andere combinatie, Neder-
landse bruidegom met bruid uit België, blijft ongeveer stabiel.

Grafiek 3 Huwelijkspartners naar geboorteland. Eijsden, 1796-1922

Bron ra Limburg, Genlias, bs Eijsden

De situatie van voor 840 herstelt zich overtuigend vanaf de jaren 890. De hele 
negentiende eeuw is het percentage gemengde huwelijken niet zo hoog geweest als 
de jaren 890-899: gemiddeld ruim 24 procent. De winst zit zowel bij de verbinte-
nis van een Nederlander met een Belgische (circa tien procent) als bij de huwelij-
ken van een man uit België met een Nederlandse bruid (circa vijftien procent). In 
Eijsden werd al in 870 met Waals kapitaal een zinkwitfabriek gevestigd, die anno 
887 goed was voor de werkgelegenheid van 27 werklieden. Daarna liep dat aan-
tal op tot 380 arbeiders in 99. Minstens even belangrijk was evenwel de spin-off 
voor de lokale economie, getuige de voortgezette differentiatie van de beroeps-
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structuur in Eijsden. Onder de Belgische huwelijkspartners domineren niet zozeer 
de fabrieksarbeiders als wel een heel scala van (geschoolde) beroepen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog neemt het percentage gemengde huwelijk nog 
verder toe. Het stijgt tot 30 procent. De toename zit vooral in de huwelijken van 
Nederlanders met een Belgische bruiden. Het aandeel daarvan verdubbelt van 
elf procent in 900-94 naar 22 procent in 94-98. Dit heeft te maken met de 
instroom van grote aantallen Belgische vluchtelingen die in Eijsden werden opge-
vangen, waaronder veel jonge vrouwen.

De ontmenging van de naties

We constateren dat de vernederlandsing van de huwelijksmarkt in Zuid-Limburg 
zich meteen begon af te tekenen toen de afscheiding van België een feit was, terwijl 
tot op heden werd aangenomen dat het keerpunt pas kwam met de Eerste Wereld-
oorlog. Dit is een bevestiging van het onderzoek van Cramer. Zoals in Maastricht 
de huwelijken met Belgische partners gestaag terugliepen, zo ging in de stad Maas-
eik het aantal huwelijken met Nederlandse partners achteruit sinds de scheiding 
van de beide Limburgen. Het gaat te ver om te stellen dat de Limburgse gebieden 
al ‘met het gezicht’ naar de respectievelijke landscentra staan. Voor Nederlands 
Limburg gaat dat al helemaal niet op. Laten we zeggen dat door de scheiding de 
provincie de komende tijd op zichzelf werd teruggeworpen. Hoe het ook zij, de 
heroriëntatie is begonnen, een proces dat je zou kunnen betitelen als de ontmen-
ging of ontvlechting van de naties.

Het proces van verwijdering tussen mensen aan weerskanten van de grens mani-
festeert zich niet alleen op huwelijksmarkt maar ook op sociaal-demografisch vlak. 
Nemen we als voorbeeld Maastricht. Sinds de scheiding liep het percentage van de 
Maastrichtse bevolking dat in België was geboren terug met meer dan helft. Van 
bijna negen procent in 840, via zes à zeven procent rond 860 naar minder dan 
drie procent rond 890. In andere Limburgse gemeenten deed hetzelfde verschijn-
sel zich voor, zowel onder de mannelijke als onder de vrouwelijke bevolking.43 Wij 
zien het ook gebeuren in Mheer, Noorbeek, Slenaken, maar in Eijsden alleen bij de 
mannelijke bevolking.

Was de demografische ontmenging langs de rijksgrens werkelijk een symptoom 
van de integratie van Limburg in het Koninkrijk der Nederlanden? Als die veron-
derstelling juist is dan mag je verwachten dat aan de Belgische kant van de grens 
zich hetzelfde verschijnsel voordeed. Inderdaad, Belgisch Limburg ziet tussen 846 
en 90 de ingezetenen van Nederlandse origine, gestaag afnemen, zowel absoluut 
als relatief: van 3, procent in 846 naar ,6 procent in 90.

De provincie Luik laat daarentegen een heel ander beeld zien. Het aantal Neder-
landers groeide daar gestaag van nog geen 5.000 in 846 naar ruim .000 in 90 
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en hield gelijke tred met de explosieve bevolkingsgroei in het gebied.44 Ook de stad 
Luik zag het Nederlandse contingent meer dan verdubbelen. Bedenk daarbij dat 
het aantal personen dat deelnam aan die migratiebeweging veel groter was dan 
deze cijfers laten zien. Een volkstelling is nu eenmaal een momentopname. Het is 
bekend dat alleen al in de periode 884-93 bijna 22.000 migranten uit Nederland 
zich in de provincie Luik hebben gevestigd, voor korte of langere tijd.45

De arbeidsmarkt van Luik met zijn steenkoolmijnen, hoogovens, wapenfabrie-
ken en Verviers, het centrum van de moderne textielnijverheid, oefenden een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht uit, die tot over de staatsgrenzen heen reikte. 
Toegegeven, van een massale inwijking was geen sprake. De nieuwkomers in de 
Waalse industriesteden Luik, Seraing, Verviers werden meestal gerekruteerd uit 
een gebied met een straal van maximaal vijftien kilometer rond de centra.46 Daar-
voor lag Nederland toch te ver weg. Maar toch, wij zien de Nederlanders tussen 
circa 850 en 870 ‘oprukken’ naar het zuiden.47 De meeste Nederlanders treffen we 
aan meteen aan de andere kant van de grens, in de Voerstreek, waar nog Nederlands 
wordt gesproken. In de Voergemeenten is vijf tot tien procent van de bevolking van 
Nederlandse afkomst. Maar de Nederlanders gaan verder, de romaans-germaanse 
taalgrens over. Via het Maasdal dringen ze door in het hart van het industriële bek-
ken, tot en met Seraing. In het Land van Herve komen ze ongeveer tot de lijn Dal-
hem – Herve – Eupen.48

Het is nog niet mogelijk het grensoverschrijdende verkeer in al zijn facetten 
in kaart te brengen. De grenspendelarbeid was minstens even omvangrijk als de 
arbeidsmigratie. Wonen in Zuid-Limburg en werken in de Luikse industrie werd 
een optie toen vanaf 884 de Belgische buurtspoorwegen tot bloei kwamen. Het is 
bekend dat ook pendelaars uit plaatsen als Maastricht, Gronsveld en Eijsden profi-
teerden van de goedkope abonnementen die door de Belgische (buurt)spoorwegen 
speciaal aan arbeiders werden verkocht.49

Of deze migratie vanuit Nederlands Limburg in de richting van Luik ook effect 
heeft gehad op het huwelijkspatroon aan Waals-Luikse kant is nog de vraag. De 
evolutie van de huwelijksmarkt in de stad Luik is door Anne Jacquemin gedetail-
leerd in kaart gebracht. Ook het trouwen met partners uit het buitenland stelt zij 
aan de orde, maar binnen deze categorie wordt helaas geen specificatie naar natio-
naliteit of land van herkomst gemaakt.50

De bloei van het personenverkeer van Limburg naar Luik toont aan dat de Bel-
gisch-Nederlands grens nog doorlaatbaar was, maar het was een eenzijdige bewe-
ging die werd gevoed door het uitzicht op werk en relatief hoge lonen. Op kleinere 
schaal en in omgekeerde richting heeft dat verschijnsel zich ook voorgedaan in 
Eijsden tegen einde van de negentiende eeuw toen de zinkwitindustrie in opkomst 
was. Een onevenwichtige situatie aan één kant van de grens kan de fundamentele 
oriëntatie op de eigen staat doorbreken, zoals we hebben gezien. Blijkens het geval 
van Eijsden kan dat ook gevolgen hebben voor de sociale contacten in de grens-
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streek: het aantal gemengde Belgisch-Nederlandse huwelijken stijgt. De verneder-
landsing van de Limburgse huwelijksmarkt was geen lineair proces, ja zelfs tijdelijk 
omkeerbaar.

Het was niet alleen de staat

De integratie van Limburg in het Koninkrijk der Nederlanden is door de geograaf 
Knippenberg toegeschreven aan de toenemende bemoeienis van de staat met Lim-
burg. Of het geografisch verklaringsmodel ook onverkort toepasbaar is op de peri-
ode van de negentiende eeuw is nog de vraag.5 Zo groot was de bemoeienis van de 
staat nog niet. De verzorgingsstaat met zijn stortvloed van regelingen is van later 
datum.

Het ging hier ook heel anders dan in het Pruisisch-Poolse grensgebied. Ber-
lijn voerde in de provincie Posen een actieve cultuurpolitiek. Er werden onder 
Bismarck voor de Duitstalige minderheid musea en schouwburgen gebouwd en 
genootschappen voor wetenschappen, kunst en geschiedenis gesticht. Daarnaast 
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kwamen op Duits initiatief grote openbare werken tot stand. De Polen richtten 
van de weeromstuit hun eigen culturele voorzieningen op. Twee etnische popula-
ties die tot dan in symbiose leefden, namen geleidelijk de kenmerken over van de 
respectievelijke natiestaten.52 Den Haag stelde zich ten aanzien van Limburg heel 
anders op. De aandrang om de integratie van het gebied en zijn bewoners te force-
ren was niet aanwezig. De eenwording van Nederland moest vanzelf komen.

Toch is de bemoeienis van de Nederlandse Staat te voelen, ook in de uithoeken 
van het Rijk. Dat betreft in het bijzonder de nationale veiligheid. Sinds de stich-
ting van het Koninkrijk bestond er een vorm van militaire dienstplicht: de nati-
onale militie. Weliswaar werden velen vrijgesteld of uitgeloot, maar toch zijn op 
die manier duizenden en nog eens duizenden tijdelijk ingelijfd bij de krijgsmacht. 
Het belang van de dienstplicht voor de natievorming is onlangs onderstreept door 
historicus Luc De Vos. De vermenging van mensen uit verschillende landsdelen, 
het regelmatig verplaatsen van eenheden en individuen, de contacten die hierdoor 
ontstaan met de lokale bevolking met de hieruit voortkomende huwelijken, leiden 
tot een zekere versmelting der bevolking. In het leger leerden de jongens leeftijd-
genoten kennen uit andere dorpen, steden en landstreken. Zij hadden contacten 
met de plaatselijke ‘vreemde bevolking’. Daaruit sproten vaak vriendschappen en 
(exogene) huwelijken voort. 53 Toen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 
839 definitief uiteenviel, kwam aan dit mechanisme plotseling een einde. Voor 
Limburg was dat fnuikend. De militiewet van 87 bepaalde namelijk dat elk batal-
jon zou worden gevormd uit inwoners van een aantal aangrenzende gemeenten, 
bij voorkeur deel uitmakend van dezelfde provincie. Vanaf 839 maakten de Lim-
burgers deel uit van twee provincies in twee staten. Ook hun sociale netwerken 
werden in tweeën geknipt. Dat verklaart wellicht hoe het komt dat de gemengde 
Belgisch-Nederlandse huwelijken al meteen in de jaren 840 een afname laten zien. 
De Nederlandse krijgsmacht blijft ook na 839 een smeltkroes, maar alleen voor de 
inwoners van de elf noordelijke provincies.

De historische evolutie van de huwelijksmarkt is echter ook nauw verweven met 
historische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De opkomst van industriële groei-
polen bewerkstelligde de verschuiving van migratiestromen in het gebied van de 
Nedermaas, wat weer van invloed was op de keuze van huwelijkspartners. De Lim-
burgers, die van de Belgische kant al helemaal, togen en masse naar het Luikse 
industriegebied om daar de kost te verdienen. Nederlands Limburg was geen aan-
trekkelijke arbeidsmarkt voor de Belgen, omgekeerd Belgisch Limburg niet voor 
de Nederlanders. De ‘industriële revolutie’ heeft de ontvlechting van de naties aan 
weerskanten van de Limburgse Maas een handje geholpen. Het was niet alleen het 
werk van de staat.
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De Goudse horizon verruimd
Veranderingen in de herkomst van Goudse bruiden en bruidegoms

Frans van Poppel en Peter Ekamper

Partnerkeuze: geografische aspecten

Voor mannen en vrouwen die zich op de relatiemarkt begeven is de afstand tot de 
partner nog steeds een punt van overweging. Een blik op de contactadvertenties 
uit de rubriek Kennismaking van NRC Handelsblad wijst uit dat het blikveld van de 
zoekenden sterk uiteen kan lopen:

‘Vrouw, lastig, slank en het aanzien meer dan waard. (...) Zoekt een (...) man met 
humor (...) liefst op loopafstand van het Concertgebouw.’

‘Omgeving Gorkum. Vrouw (…) zou graag serieuze man ontmoeten van gelijke 
leeftijd of iets jonger voor lat relatie.’

‘Waar in Overijssel is een man van 60+ met wie ik kan toveren, verwonderen, 
stilvallen, knipogen, delen, (misschien pianospelen) en opnieuw beginnen?’

‘50-jarige watervrouw (…) wonend in het oosten van het land, daardoor weinig 
in de gelegenheid kennis te maken met beslist besch. Heer die gevoel voor humor 
heeft (…).’

De geografisch inperking staat in deze advertenties niet alleen voor een gemak-
kelijke bereikbaarheid, ze drukt minstens zo sterk een voorkeur voor culturele of 
emotionele nabijheid uit. Een voorkeur voor ruimtelijk nabije en daardoor gekende 
huwelijkspartners valt ook uit oude volksspreuken en zegswijzen af te leiden. Spreu-
ken als ‘Wie als die vrijt, te verre vlieght, die wort bedrogen of bedrieght’, ‘Vrijers 
die van verre komen, zijn te schromen’ en ‘Mit noaberkinjer en noaberrinjer is me 
neit gauw bedroge’ benadrukken dat men het belangrijk vond dat men zich bij de 
keuze van de huwelijkspartner ook door ruimtelijke nabijheid liet leiden.2

De neiging van mensen om een huwelijkspartner te kiezen die tot de eigen soci-
ale klasse behoort, dezelfde godsdienst aanhangt, of uit dezelfde regio afkomstig is, 
wordt door sociologen als (sociale, religieuze, geografische) endogamie of homo-
gamie betiteld. Verschillende studies hebben ook voor Nederland het bestaan van 
geografische endogamie aangetoond.3 Uitvoerige studies werden vooral verricht 
voor de negentiende eeuw. Meurkens deed een poging de veranderende horizon 
van de huwenden in de Brabantse Kempen te analyseren, terwijl Van Poppel de 
geografische kant van de partnerkeuze van huwenden uit Delft en Arnhem ver-
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geleek en Kok dat voor Zeeland deed.4 Uit deze onderzoeken bleek dat in de loop 
van de negentiende eeuw grote veranderingen in de partnerkeuze optraden; deze 
veranderingen waren echter sterk plaatsgebonden en varieerden al naar gelang de 
sociale laag van de bevolking.

De mate waarin van geografische homogamie sprake is wordt door een samen-
spel van factoren bepaald. De belangrijkste daarvan zijn de uitgesproken voor-
keuren van huwelijkskandidaten en de kansen die huwbare mannen en vrouwen 
hebben om met partners uit bepaalde regio’s wel en met andere niet in contact te 
komen.5

Waar het gaat om voorkeuren voor partners uit de eigen regio zijn niet zozeer de 
sociaal-economische kenmerken (opleiding, inkomen) van belang als wel de ‘cul-
turele’ kwaliteiten van de partner. Cultureel gezien bestaat er een voorkeur voor 
partners met identieke opvattingen omtrent huwelijk en gezin, religie en vrijetijds-
besteding, en met gedeelde taal en dialect, levenservaringen et cetera. Een derge-
lijke voorkeur stimuleert tot de keuze van een partner uit de eigen gemeenschap of 
in elk geval uit een regio die in cultureel opzicht verwant is. Immers, over de achter-
grond van een partner uit de eigen gemeenschap en over die van zijn of haar fami-
lie bezit men meer kennis én het is in dit geval niet te gewaagd ervan uit te gaan dat 
de partner dezelfde opvattingen en gewoonten heeft: wie van verre komt, heeft goed 
liegen. De voorkeur voor gekende partners met hun gewenste overeenkomstige 
kenmerken vertaalde zich in historische samenlevingen soms in sterke weerstand 
tegen mannen of vrouwen van buiten de gemeenschap die op zoek waren naar een 
partner. Omdat de zichtbaarheid van dergelijke buitenstaanders door afwijkende 
kleding, dialect, zeden en gewoonten relatief groot was, had deze weerstand ook 
meer kans op expressie. De norm was dat iedereen in eigen water hoorde te vissen; 
wanneer iemand uit een ander dorp voor een meisje kwam moest de betrokkene 
tenminste aan de jonge jongens verlof vragen en hen trakteren, maar vaak hadden 
dezen hem voortijdig al een pak slaag gegeven of in een sloot geschopt.6 Bij zo’n 
schermutseling werd in Drenthe nog in 946 een jongeman om het leven gebracht. 
Een dergelijke afgedwongen endogamie was overigens niet zomaar een uiting van 
lokaal patriottisme: er waren wel degelijk belangen mee gediend. Erfenissen bleven 
erdoor binnen het dorp en het aantal huwbare meisjes werd ermee veilig gesteld.7

De voorkeur voor een partner van binnen de gemeenschap was echter ook van 
meer banale factoren afhankelijk. Men trouwde veelal met iemand uit het eigen 
sociale en religieuze milieu. Partners die aan deze criteria voldeden vond men eer-
der op familiefeestjes, in het gezelschapsleven, de kerk en in het netwerk van fami-
lie en vrienden. Deze sferen waren toch sterk lokaal georiënteerd.
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Huwelijken met een partner van binnen of buiten de regio zijn ook afhankelijk van 
de mogelijkheden om met partners in contact te komen en te blijven. Van groot 
belang was dat vrijages op afstand lastiger waren, omdat verbindingen slecht waren 
en de vervoersmogelijkheden beperkt. Voor het merendeel van de mensen in de 
preïndustriële periode was de geografische reikwijdte van hun dagelijkse activi-
teitenpatroon maximaal enkele kilometers, vaak minder, met incidenteel een wat 
langere tocht. Wie dagelijks voor werk een afstand moest overbruggen, kon zich 
gelet op de vaak lange werkdagen niet permitteren daar langer dan een uur over te 
doen. Dat betekende te voet een afstand van vijf kilometer. Marktplaatsjes lagen in 
Nederland zelden meer dan 25 kilometer van elkaar af zodat men door een bezoek 
aan een dergelijke plaats – die vaak ook als ontmoetingscentrum functioneerde – 
ook niet meer dan tien of twaalf kilometer van de woning verwijderd raakte. Deze 
afstand kon met een markt- of beurtveer worden afgelegd, of met een eigen hon-
denkar of paard en wagen in anderhalf of twee uur.8 Plaatsen binnen een straal van 
vier tot vijf uur gaans waren nog gemakkelijk bereikbaar en leverden voor een vrij-
age geen grote problemen op. Die waren er wel als de partner verder weg woonde. 
Ervan uitgaande, dat de meeste mensen te voet gingen of met vervoersmiddelen 
waarmee ze niet veel harder opschoten, konden mensen maximaal twintig kilome-
ter afleggen om elkaar te ontmoeten en nog dezelfde dag in de eigen woonplaats 
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terug te keren. Wie trouwde met iemand van verder weg kon vóór het huwelijk 
slechts met de partner contact houden als men in de buurt overnachtte.

De grens van twintig of dertig kilometer had niet alleen praktische maar ook 
symbolische betekenis. Gemeenschappen die zo ver van de eigen woonplaats ver-
wijderd waren wekten geen gevoelens van bekendheid en vertrouwdheid meer op: 
dorpen waren veelal drie tot zeven kilometer van elkaar verwijderd en wanneer 
men een afstand van 25 tot dertig kilometer aflegde betekende dat over het alge-
meen dat men de gordel van min of meer vertrouwde gemeenschappen verliet en 
een omgeving betrad waarmee men minder bekend was.9

In de afgelopen eeuwen heeft zich in Nederland een aantal veranderingen 
voorgedaan die grote consequenties hebben gehad zowel voor de door culturele 
voorkeuren als voor de door contactmogelijkheden bepaalde geografische homo-
gamie. Veel van de beperkingen die voorheen remmend werkten op de keuze 
voor een partner van buiten de eigen gemeenschap hebben daardoor hun beteke-
nis verloren. In de afgelopen eeuw is Nederland in cultureel opzicht steeds meer 
een eenheid geworden. Lokale dialecten verloren hun betekenis, lokale zeden en 
gewoonten verdwenen en daardoor verminderde de ‘zichtbaarheid’ van het feit dat 
personen van elders afkomstig waren. Moderne massamedia en politieke en eco-
nomische integratie leidden tot een steeds sterkere vervlechting, zowel in emo-
tionele als cognitieve zin van regio’s en hun bewoners en daardoor tot culturele 
homogenisering. De mate waarin men aangewezen is op gezin en familie is sterk 
afgenomen en het belang van religieuze homogamie bij de keuze van een partner is 
sterk verminderd. Culturele differentiaties doen zich nog wel voor, maar deze mis-
sen steeds vaker hun regionale achtergrond.0 Deze ontwikkelingen leidden ertoe 
dat personen uit andere regio’s steeds minder tot vreemden werden en eerder als 
huwelijkspartner in aanmerking kwamen. Ook de mogelijkheden van jongeren om 
potentiële partners uit een andere regio te ontmoeten zijn in de afgelopen eeuw 
structureel toegenomen. Er heeft een enorme verbetering plaatsgevonden van de 
transportnetwerken voor fysieke verplaatsing en van de netwerken voor andere 
vormen van communicatie (telegraaf, telefoon, postverkeer). De inkomensverbe-
tering maakte een intensiever gebruik van deze netwerken mogelijk. De geogra-
fische reikwijdte van het dagelijkse activiteitenpatroon nam enorm toe door de 
stijging van de onderwijsparticipatie op secundair en tertiair niveau, de grotere 
woon-werkafstanden (pendelarbeid en forensisme), de vervulling van de dienst-
plicht, de enorme uitbreiding van de vrije tijd en de bijbehorende uitjes, vakanties 
en vrijetijdsactiviteiten et cetera. De kansen op contact met potentiële huwelijks-
partners uit andere regio’s en de mogelijkheden deze contacten te onderhouden 
zijn daardoor sterk toegenomen.

De vraag is in hoeverre deze economische, culturele en sociale veranderingen 
ook op de voorkeur voor een huwelijkspartner uit de eigen regio van invloed zijn 
geweest. Van belang is ook of deze veranderingen afhankelijk waren van de positie 
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van de betrokkenen in de sociale structuur. Uit hedendaags onderzoek blijkt dat er 
een duidelijke samenhang bestaat tussen het sociaal-economisch niveau en de geo-
grafische reikwijdte van gebiedskennis. Mensen van bescheiden komaf beschikken 
over relatief weinig informatie van ver weg gelegen gebieden en verhuizen over 
kortere afstanden dan mensen die hoger op de sociale ladder staan. Tevens blijken 
lagere strata meer gehecht te zijn aan de eigen omgeving, waar vaak een groot deel 
van de familie woont, en hebben zij minder vaardigheden om een vreemde omge-
ving het hoofd te bieden. Ook in historische samenlevingen valt een effect van de 
sociale klasse op de geografische homogamie te verwachten. In de hoge burgerij 
werd aan gelijke afkomst veel waarde gehecht, maar partners met vergelijkbare 
economische en culturele kwaliteiten waren in de eigen regio maar dun gezaaid. 
De hogere sociale lagen beschikten over ruimere communicatiemogelijkheden en 
participeerden in een geografisch uitgestrekter politiek, economisch en vrienden-
netwerk. In hogere sociale lagen was een lange opleidings- en trainingsperiode 
gebruikelijk en zal deze deels buiten de eigen regio zijn doorgebracht. Hogere 
opleiding en meer vrije tijd konden leiden tot een ruimere horizon en meer kansen 
om in contact te komen met partners uit andere regio’s.

In welke mate het proces van territoriale integratie van Nederland tot een verrui-
ming van de geografische blik van de huwenden heeft geleid is volgens Knippenberg 
en De Pater voor recente jaren niet vast te stellen. Hun conclusie is gebaseerd op 
de omstandigheid dat zij uitsluitend beschikten over statistische gegevens waarin 
onderscheid is gemaakt tussen huwelijken waarvan beide partners in dezelfde 
gemeente woonachtig waren, dan wel in een andere gemeente binnen de provincie. 
Inderdaad is na 966 door de enorme afname van het aantal gemeenten automa-
tisch een toename opgetreden van het percentage huwelijken waarvoor geldt dat 
beide partners in dezelfde gemeente wonen. Ook vinden steeds meer huwelijken 
plaats buiten de gemeente waarin de partners wonen, terwijl ook het feit dat steeds 
meer mensen voor het huwelijk zijn gaan samenwonen tot een min of meer auto-
matische verhoging van het percentage huwelijken tussen partners uit dezelfde 
gemeente heeft geleid. Met meer gedetailleerde gegevens op basis van huwelijks-
akten is echter wel degelijk licht op deze zaak te werpen, omdat in dergelijke akten 
niet alleen de woonplaats maar ook de geboorteplaats van beide partners is opge-
nomen. Het gebruik van gegevens uit deze bron maakt ook een nauwkeurige ver-
gelijking met negentiende-eeuwse gegevens mogelijk. Dat zo’n vergelijking tot op 
heden niet heeft plaatsgevonden heeft alles te maken met het feit dat huwelijksak-
ten van na 922 door beperkingen aan de openbaarheid gesteld niet voor onderzoek 
beschikbaar zijn. In het kader van een voor de gemeente Gouda geschreven stads-
geschiedenis kon echter van geanonimiseerde huwelijksakten voor deze gemeente 
over de periode 82-980 gebruik worden gemaakt. Door gebruik te maken van de 
informatie over het beroep van de huwenden uit de huwelijksakten kan ook wor-
den nagegaan in hoeverre de uitgestrektheid van de mentale kaart die mensen met 
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een lagere sociaal-economische positie hebben verschilt van die van mensen met 
een hogere positie. Tot op heden kon dat bij gebrek aan bronnen voor een langere 
periode niet bestudeerd worden en ons materiaal biedt ook op dit punt een goede 
basis voor de studie van langetermijnveranderingen.2

Gouda: een Hollandse stad13

Gouda was, zoals vele andere Nederlandse steden, in de eerste helft van de negen-
tiende eeuw ten prooi aan een sterke mate van verpaupering. Veel woonhuizen 
stonden leeg en bezoekers aan de stad werden getroffen door het verval en het wei-
nig dynamische karakter van de stad.4 De positie van de belangrijkste nijverheid 
– de pijpenbakkerijen en pottenbakkerijen en de garen- en touwbedrijven – was 
verzwakt. Door de slechte bereikbaarheid van de IJssel en de lange wachttijden 
in de stad was ook de betekenis van Gouda als centrum van verkeer verminderd. 
Het inwonertal van de stad nam tussen 82 (2.500 inwoners) en 830 nauwelijks 
toe en ook na 830 bleef de groei lang zeer beperkt (850 3.800 inwoners). Pas 
vanaf het midden van de negentiende eeuw trok de stedelijke economie weer aan. 
Oude sectoren (pijpenfabricage, bouw, blekerijen, kaashandel) maakten opnieuw 
een groei door en ook de touwslagerijen, spinnerijen en plateelfabrieken leefden 
op. Nieuwe nijverheid kwam tot stand in onder meer de kaarsenfabricage en de 
scheepvaart kende een duidelijke opleving.

Ondanks de opbloei van de nijverheid nam het inwonertal van Gouda nauwe-
lijks toe door migratie. In feite deden zich gedurende de negentiende en de eerste 
zestig jaren van de twintigste eeuw slechts zeer beperkte vestigingsoverschotten 
voor. Alleen in de jaren vijftig en zestig van de negentiende en de jaren dertig van 
de twintigste eeuw was dat het geval. Er was ook geen sprake van voortdurende 
groei van de werkgelegenheid. Tegenover de bloei na 879 van de bouwnijverheid 
en de chemische nijverheid (voortzetting van de kaarsenfabricage) stond de teloor-
gang van de pijpenfabricage en van de ambachtelijke garennijverheid. Wel nam de 
dienstensector sterk in betekenis toe. Als gevolg vooral van geboorteoverschotten 
overschreed de stad in 933 de grens van 30.000 inwoners, terwijl in 954 de veer-
tigduizendste inwoner werd verwelkomd.

In de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw namen de vertrekoverschot-
ten uit de stad toe. Pas in de jaren zeventig en tachtig van dezelfde eeuw deden 
zich door grote woningbouwprojecten, bloei van de dienstensector en verbeterde 
bereikbaarheid grote vestigingsoverschotten voor. Het inwonertal nam daardoor 
toe tot bijna 59.000 in 980.

Gouda was als typisch Hollandse stad al vanaf het begin van de negentiende 
eeuw naar verhouding zeer goed bereikbaar. Er leidden meerdere ‘straat- en kunst-
wegen’ naar een veelheid van plaatsen in de omgeving, zoals naar Stein, en ver-
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der naar Hekendorp en Lange Ruige Weide, naar Gouderak en verder door naar 
Ouderkerk op den IJssel, naar Moordrecht, Broek en door naar het dorpje Mid-
delburg en naar Reeuwijk, terwijl ook Sluipwijk direct met Gouda verbonden was. 
De Gouwenaren konden dus een groot deel van de directe omgeving per voet ver-
kennen.

Rond 820 waren de reisafstanden tussen Gouda en de andere Hollandse steden 
echter nog aanzienlijk. De vaarwegen bleven tot in de twintigste eeuw de belang-
rijkste route voor de handel. Rederijen in de stad onderhielden beurtdiensten op 
Rotterdam, Leiden, Alphen aan den Rijn, Amsterdam en Den Haag. Daarnaast 
bestond al in het begin van de negentiende eeuw een postwagendienst tussen Rot-
terdam en Gouda die ook voor personenvervoer gebruikt werd. In 839 werd een 
nieuwe straatweg tussen Gouda en Bodegraven geopend die bedoeld was om een 
betere verbinding met Utrecht en Leiden tot stand te brengen. Via deze straatwe-
gen en verbindingen te water was vanaf Gouda Rotterdam vier uur gaans, Dor-
drecht 5 ¾ uur, Delft 6 ¾ uur, Den Haag 7 uur, Leiden 5 ½ uur, Amsterdam 0 ½ 
uur, en Haarlem  ½ uur.5

Het vervoer over land werd pas ingrijpend verbeterd door de aanleg van de 
spoorwegen. In 855 was de spoorlijn tussen Utrecht en Rotterdam in gebruik 
genomen en Gouda kreeg een station aan deze lijn. Het reizen per trein werd snel 
populair en postkoetsen, wagenveren en trekschuiten gingen daardoor tot het ver-
leden behoren. In 869 werd het spoor naar Rotterdam verdubbeld en kwam een 
treinverbinding met Amsterdam tot stand, in 870 een met Den Haag. De trein 
leidde tot een enorme reductie van de reistijden. In 870 waren vanuit Gouda de 
hele provincie Utrecht, Noord-Holland beneden het IJ, heel Zuid-Holland en delen 
van het westen van Gelderland en het noorden van Noord-Brabant binnen 2 ½ uur 
te bereiken. In 920 waren in feite alleen delen van Noord-Nederland, delen van 
Zeeland en het uiterste zuiden van Limburg niet binnen deze bereikbaarheidszone 
gelegen.6

Na 880 werden ook de regionale spoorverbindingen verbeterd. In 882 kwam 
een stoomtramverbinding met Bodegraven tot stand, waardoor Reeuwijk en Bode-
graven beter bereikbaar werden. In 883 werd een soortgelijke verbinding met 
Haastrecht en Oudewater tot stand gebracht, terwijl Gouda in 933 een treinver-
binding met Alphen aan den Rijn kreeg.

Ook het wegvervoer veranderde. Vanaf de jaren 890 was door de uitvinding 
van de luchtband het fietsen aangenamer en populairder geworden en binnen het 
bereik van een groot deel van de bevolking gekomen. De toestand van de wegen 
bleef echter nog lang verre van optimaal en verbeterde pas in de jaren twintig en 
dertig van de twintigste eeuw. In 939 werd de rijksweg naar Den Haag geopend en 
tijdens de oorlog kwam ook het deel naar Utrecht gereed.
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Classificaties: Afstand en sociale klasse

Onze analyse is gebaseerd op een databestand dat betrekking heeft op huwelijks-
akten van de gemeente Gouda. De gegevens zijn afkomstig uit een bestand dat 
door de Streekarchiefdienst Hollands Midden is opgebouwd. Het betreft

Een bruidspaar verlaat het stadhuis op de Goudse Markt via het bordes op weg 
naar de gereedstaande trouwkoets; ca. 1910 Collectie Streekarchief Hollands Midden
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– Alle huwelijken gesloten in de jaren 82-875
– Voor de periode 880-980 alle huwelijken gesloten in jaren eindigend op 0
– Huwelijken gesloten in 885, 895 en 95.

Van 0.878 huwelijken zijn gegevens opgenomen over geboorte- en woonplaats, 
leeftijd bij huwelijk, burgerlijke staat en beroep van bruid en bruidegom. Van de 
ouders van de huwenden is (indien zij in leven waren op het tijdstip van huwelijk) 
de woonplaats en het beroep bekend.

Ingevolge artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek diende het huwelijk gesloten 
te worden ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand in de woon-
plaats van een der beide partijen. Na 970 bestond een dergelijke verplichting niet 
meer. Omdat de afkondiging van het huwelijk plaats moest hebben in de wette-
lijke woonplaats van elk der beide partijen, en deze afkondiging ook moest plaats 
hebben in de gemeenten waar de partijen het laatst waren gevestigd indien zij nog 
geen zes maanden woonplaats hadden in een gemeente, werd in de akte ook vaak 
van deze voorlaatste woonplaats melding gemaakt.

Het was in Nederland gebruikelijk het huwelijk te sluiten in de woonplaats van 
de bruid. Onder de bruiden zal dan ook een veel groter aantal huwenden worden 
aangetroffen dat woonachtig was in de plaats waar het huwelijk werd gesloten. De 
woonplaats van de man ten tijde van het huwelijk – en mutatis mutandis geldt dit 
ook voor zijn geboorteplaats – geeft daardoor een beter idee van de mate waarin 
man en vrouw door hun huwelijk ruimtelijke barrières overwonnen dan de woon-
plaats van de vrouw.

Er bestaan wel verschillen tussen de geboorte- en de woonplaats als indicator 
voor de herkomst van de huwenden. Zowel de woonplaats als de geboorteplaats 
van de bruidegom geven aan hoe ver de horizon van de Gouwenaar reikte maar 
door de geboorteplaats te nemen in plaats van de woonplaats wordt het huwelijks-
veld flink uitgerekt. Sommige personen die wellicht al lang in de stad waren geves-
tigd konden immers wel elders zijn geboren. Op zichzelf beschouwd geeft ieder 
van de beide kenmerken echter aan of de horizon van de stedeling in de loop van 
de tijd enger of wijder is geworden, en of deze voor uiteenlopende socio-economi-
sche groepen identiek was.7

Alle benamingen in het databestand met betrekking tot de geboorte- en woon-
plaatsen van bruid, bruidegom en ouders van bruid en bruidegom zijn op basis van 
het Historisch overzicht gemeenten van het CBS gecodeerd naar de gemeenten zoals 
die in het betreffende jaar golden. Daarbij deden zich een aantal problemen voor 
met onduidelijke plaatsnamen.8

De afstand van een gemeente tot Gouda is bepaald als de hemelsbrede afstand 
tussen de betreffende gemeente en Gouda. Als meetpunten zijn hiervoor coördi-
naten volgens de Rijksdriehoeksmeting (zogenoemde RD-punten) gebruikt van de 
hoofdkernen van de gemeenten.9 Voor plaatsen in de onmiddellijke nabijheid van 
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Gouda die in de lijst met benamingen afzonderlijk zijn genoemd, maar zelf geen 
zelfstandige gemeente waren (bijvoorbeeld Bloemendaal, Kort-Haarlem, Stolwij-
kersluis en Willens) is niet het RD-punt van de hoofdkern in de gemeente gebruikt, 
maar een RD-punt van de plaats zelf. Hiermee wordt al te grote vertekening voor-
komen.20 Voor plaatsen in het buitenland is geen afstand berekend. De bereke-
ningswijze levert een afstand nul voor iedereen afkomstig uit Gouda zelf. Omdat 
het niet voor de hand ligt dat bruid en bruidegom al in hetzelfde huis woonde, is er 
toch een afstand geschat voor bruidegoms uit Gouda, waarbij rekening is gehou-
den met de groei van de oppervlakte van Gouda in de loop der tijd.2

De betreffende afstanden zijn samengevoegd in zones. De eerste zone betreft 
de aangrenzende dorpen (gemiddeld ruim twee uur heen en terug en gelegen in 
een straal van een tot vijf kilometer (Broek c.a., Stein, Gouderak, Waddinxveen, 
Reeuwijk, Haastrecht, Moordrecht en Sluipwijk), de tweede zone de daaraan gren-
zende dorpen (gemiddeld 4 uur heen en terug en gelegen binnen een straal van zes 
tot tien kilometer). Voor die gevallen, waarin partners niet uit Gouda of uit de twee 
zones daar omheen kwamen, zijn nog vier zones vastgesteld: elf tot twintig kilo-
meter, 2-40 kilometer en meer dan veertig kilometer. Daarnaast is het buitenland 
als categorie aangehouden. De gebruikte afstandsklassen zijn in overeenstemming 
met wat in de literatuur gebruikelijk is.22 De veranderingen in de afstanden zijn 
met behulp van lijngrafieken en histogrammen weergegeven.

Door uitsluitend met afstanden te werken en niet expliciet met de richting van 
de voorhuwelijkse migratie rekening te houden veronachtzaamt men een belang-
rijk aspect van de partnerkeuze: er zijn natuurlijke barrières (waterwegen!), die 
bepaalde gebieden in de praktijk zeer moeilijk toegankelijk maken ook al liggen 
ze op korte afstand van elkaar. Ook niet-geografische factoren kunnen echter oor-
zaak zijn van een afwijking in de richting van de contacten, zoals mentale barriè-
res, voortkomend uit traditionele antipathie tussen dorpen, of uit verschillen in 
kerkelijke gezindte tussen regio’s.23 Om deze reden is ook expliciet naar de speci-
fieke herkomst van de partners gekeken. Dat is gedaan aan de hand van een aantal 
kaartjes.

De mate waarin bruidegoms uit een specifieke plaats worden verkozen is deels 
een functie van de omvang van de bevolking in de regio van herkomst. Uit plaat-
sen met een geringe bevolkingsomvang kon per definitie slechts een beperkt aantal 
partners afkomstig zijn. Verschillende auteurs hebben om deze redenen de aan-
tallen huwelijkspartners in verband gebracht met de omvang van de bevolking 
van het gebied waaruit zij afkomstig zijn.24 Van belang is ook, vooral met het oog 
op de relatief grote aantallen bruiden en bruidegoms die uit Gouda zelf afkom-
stig zijn, dat rekening wordt gehouden met het in de loop van de tijd aanzienlijk 
toegenomen oppervlak van de gemeente Gouda en het toegenomen inwonertal 
van de stad.25 Deze praktijk is ook door ons gevolgd. In de kaarten is het aantal 
bruidegoms uit een bepaalde gemeente gerelateerd aan het aantal inwoners in die 
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gemeente. Als aantal inwoners is genomen het aantal inwoners in het midden van 
de periode (bijvoorbeeld voor bruidegoms in de periode 950-980 is het aantal 
inwoners in 970 genomen).

Voor de kaarten is in beginsel uitgegaan van gemeentelijke indelingen zoals 
hierboven beschreven. Omdat voor de kaarten diverse jaren zijn samengevoegd 
kan dat problemen opleveren als er gemeenten zijn opgeheven. Dit is ondervangen 
door de kaart te baseren op het laatste jaar van de periode waarvoor de kaart geldt. 
De gegevens van de opgeheven gemeenten zijn dan samengevoegd met die van de 
gemeente waar ze aan het eind van de periode toe behoren.

Om een inzicht te krijgen in de mate waarin de sociaal-economische situatie van 
de huwenden hun ruimtelijke oriëntatie beïnvloed heeft, is gebruik gemaakt van de 
beroepsaanduidingen uit de huwelijksakte. Het probleem is de sociale positie op 
zodanige wijze vast te stellen dat deze vergelijkbaar is over de gehele periode van 
bijna twee eeuwen. De benadering die we hier toepassen is gebaseerd op het code-
rings- en classificatiesysteem voor beroepstitels dat onlangs is voorgesteld door 
Van de Putte en Miles.26 Hun methode maakt gebruik van het recent ontwikkelde 
coderingsschema voor beroepstitels HISCO (Historical International Standard 
Classification of Occupations).27 Dit schema vertaalt beroepstitels die betrek-
king hebben op een lange periode en een verscheidenheid aan landen in identieke 
codes. Het codeerschema sluit aan bij de door de International Labour Organisa-
tion ontwikkelde International Standard Classification of Occupations (ISCO68). 
Uitgangspunt van HISCO zijn de taken die aan een bepaalde historische beroepstitel 
verbonden zijn. De vijfcijferige basiscode die ieder beroep in HISCO krijgt verwijst 
naar de beroepstaken die met het betreffende beroep zijn geassocieerd. Deze code 
wordt indien mogelijk aangevuld met extra codes die aanvullende informatie over 
de betreffende beroepsbeoefenaar bevatten (bijvoorbeeld de status in het beroep 
of de sector waarin een persoon werkzaam is). Van de Putte en Miles ontwierpen 
een classificatie waarmee deze historische beroepstitels en -codes ondergebracht 
kunnen worden in sociale klassen. Deze klassenindeling wordt aangeduid met het 
SOCPO (Social Power) schema. ‘Sociale macht’, de ‘objectief ’ vaststelbare mogelijk-
heden van een persoon om de eigen levenskansen te beïnvloeden op basis van de 
controle over schaarse hulpmiddelen is het leidende principe bij de indeling. Soci-
ale macht is gebaseerd op twee bronnen: materiële (economische) en niet-materi-
ele (culturele) macht. Economische macht wordt onderscheiden in de dimensies 
bezit, scholing en autoriteit. Culturele macht wordt geclassificeerd op basis van het 
onderscheid hoofd- versus handenarbeid en op basis van zuivere statuskenmerken. 
De economische macht die eigen is aan een bepaalde beroepstitel wordt bepaald 
aan de hand van informatie over de taken die aan een beroep zijn verbonden, de 
economische sector waarin de taak wordt uitgeoefend en de hiërarchische positie. 
Het merendeel van de beroepstitels kon zonder al te veel problemen in klassen-
schema worden ondergebracht.
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Op basis van de samenvoeging van de economische en culturele machtsdi-
mensies zijn vijf groepen onderscheiden. Op het hoogste niveau (niveau vijf ) zit-
ten personen die algemene beleidstaken uitvoeren, bezitters en bedrijfshouders 
op macroniveau, hooggeschoolde niet-handenarbeiders en personen die tot de 
adel behoren. Op niveau vier horen thuis degenen die supervisie uitoefenen over 
geschoolde werknemers, bezitters die op mediumschaalgrootte werkzaam zijn, 
supergeschoolde handarbeiders en geschoolde niet-handarbeiders. Tot niveau 
drie horen personen die supervisie uitoefenen over laag- of ongeschoolden en de 
geschoolde handarbeiders. Onder niveau twee vallen bezitters op microschaal-
grootte en laaggeschoolden, en onder niveau één de ongeschoolden. Voor het 
gemak duiden we de opeenvolgende groepen aan als de upper class, de midden-
klasse, de geschoolde arbeiders, de laaggeschoolden en de ongeschoolden.

Langetermijn trends

Figuur  geeft allereerst een beeld van de ontwikkeling in de tijd van de afstand die 
de woonplaats van de bruidegom scheidde van Gouda als plaats van huwelijk. De 
gemiddelde afstand is als maatstaf gebruikt en huwelijken gesloten met in het bui-
tenland woonachtige mannen zijn buiten beschouwing gelaten.

Figuur 1 Gemiddelde afstand van de woonplaats van de bruidegom en de geboor-
teplaats van de bruidegom tot Gouda, huwelijken gesloten te Gouda, 1811-1980

Bron Databank Goudse huwelijksakten
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lijkse fluctuaties kunnen we stellen dat tussen circa 830 en 890 de horizon van 
de Goudse bruiden zich steeds meer verruimde. Bruidegoms kwamen van steeds 
verder weg, gemiddeld nam de afstand toe van circa twee naar circa acht kilometer. 
Daarna trad nog slechts weinig verandering op al zou men tussen 890 en 930 van 
een lichte daling van de afstand kunnen spreken. In de tweede helft van de jaren 
vijftig is opnieuw van een geringe verruiming van de horizon sprake.

In figuur  zijn ook de jaarlijkse gemiddelden weergegeven van de afstand tussen 
de geboorteplaats van de bruidegom en Gouda. Hoewel op basis van dit gegeven een 
duidelijk wijdere horizon zichtbaar wordt bij de keuze van een huwelijkspartner is 
de tendens grotendeels identiek: in de loop van de negentiende eeuw is met name 
vanaf 830 een duidelijke verruiming van de huwelijksmarkt zichtbaar die aanhoudt 
tot het laatste decennium van de negentiende eeuw. Vervolgens is gedurende lange 
tijd eerder van daling van de actie radius van de huwenden sprake. Pas in de laatste 
twee decennia van de twintigste eeuw neemt de afstand tussen huwenden weer toe.

Hoewel het merendeel van de in Gouda huwende vrouwen in Gouda woonach-
tig was, waren er ook huwelijken waarvoor dat niet gold, maar waarbij wel de man 
in Gouda woonde. In dat geval onderschatten de in figuur  weergegeven cijfers de 
mate waarin van een oriëntatie op de wereld buiten Gouda sprake was. Hier valt 
rekening mee te houden door te berekenen hoeveel de afstand bedraagt tussen 
de woonplaats van de bruidegom en die van de bruid. Het gemiddelde van deze 
afstand (dat wil zeggen het gemiddelde van het verschil in afstand tot Gouda) is per 
jaar weergegeven in figuur 2.

Figuur 2 Gemiddelde verschil tussen de afstand van de woonplaats van de bruid 
en van de bruidegom tot Gouda, 1811-1980

Bron Databank Goudse huwelijksakten
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De verschillen tussen beide cijfers zijn niet opzienbarend (al wordt het verschil een 
weinig onderschat omdat nu voor mannen en vrouwen die beiden in Gouda wonen 
geen afstand wordt berekend, terwijl dat bij de berekening volgens figuur  een 
afstand van 0,6 kilometer opleverde). Belangrijker is dat de eerder gesignaleerde 
trend opnieuw bevestigd wordt: de horizon van de Gouwenaren verruimde zich 
tussen circa 830 en 890, daarna daalde de afstand tussen huwenden om pas tus-
sen 930 en 960 opnieuw te stijgen. De cijfers uit figuur  en 2 maken wel duidelijk 
dat er gemiddeld slechts een geringe afstand door de bruidegoms werd afgelegd.

Zoals te verwachten wordt de afstandsindicator sterk door toevalsfluctua-
ties beïnvloed. Eén of twee ontmoetingen met echte vreemden die in een huwe-
lijk resulteerden konden het gemiddelde sterk beïnvloeden. In 848 bijvoorbeeld 
huwde een Goudse vrouw met een man uit Venlo (24 kilometer van Gouda), een 
andere met een man uit Leeuwarden (52 kilometer van Gouda). Dat stuwde het 
gemiddelde bijna vijf kilometer omhoog! Het probleem dat uitschieters veroorza-
ken valt te omzeilen door de afstanden in klassen in te delen. De resultaten daarvan 
zijn weergegeven in figuur 3. In de analyses zijn gelet op de geringe aantallen waar-
nemingen per jaar vóór 880 en het slechts beschikbaar zijn van gegevens om de 
vijf of tien jaar nadien, de gegevens voor series van jaren samengevoegd.

Figuur 3 Verdeling van de afstanden van de woonplaatsen van de bruidegoms tot 
Gouda, 1811-1980

Bron Databank Goudse huwelijksakten

Afzonderlijk zijn in figuur 3 vermeld de bruidegoms die uit Gouda komen. Meer 
dan negentig procent van de bruiden vond in het begin van de negentiende eeuw 
nog een bruidegom die ook te Gouda woonde. Dat percentage daalde naar 76 in 
de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Na 920 vond een verdere ononderbro-
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ken daling plaats en in 980 was nog circa 57 procent van de bruidegoms in Gouda 
woonachtig. Meer en meer vrouwen vonden hun partner in plaatsen die meer dan 
twintig kilometer van Gouda verwijderd waren; in de jaren twintig van de twin-
tigste eeuw gold dat voor circa veertien procent van de bruiden terwijl het in het 
begin van de negentiende eeuw maar op circa drie procent van de bruiden van 
toepassing was. Na 920 veranderde dit percentage nauwelijks. Vanaf die periode 
ongeveer werden huwelijken vaker gesloten met mannen die in de directe omge-
ving van Gouda woonachtig waren.

Figuur 4 geeft voor verschillende afstandsklassen aan hoever de geboorte-
gemeente van de bruidegom van Gouda verwijderd was. Opnieuw wordt het beeld 
bevestigt dat de figuren  en 2 reeds lieten zien: er is een terugloop van huwelij-
ken met autochtone Gouwenaars zichtbaar tussen circa 830 en 890, vervolgens 
een periode waarin er slechts geringe veranderingen optreden, terwijl vanaf circa 
950 een steeds groter percentage van de bruiden een echtgenoot vindt die niet in 
Gouda geboren is. In 980 huwde nog slechts 35 procent van de vrouwen een man 
die in Gouda was geboren.

Het spreekt vanzelf dat wanneer geboortegemeenten de ingang vormen de resul-
taten op een sterkere toename van de actieradius wijzen. Dat blijkt met name uit de 
stijging van de percentages huwende mannen die geboortig zijn uit gemeenten die 
meer dan twintig kilometer van Gouda verwijderd zijn en uit de forse toename van 
het aandeel van huwelijken waarbij de bruidegom in het buitenland is geboren. In 
980 was in Gouda in circa veertig procent van de gevallen sprake van een huwelijk 
waarbij de man minimaal 20 km van Gouda was geboren (inclusief buitenland); in 
het begin van de negentiende eeuw was dat circa veertien procent.

Figuur 4 Verdeling van de afstanden van de geboorteplaatsen van de bruidegoms 
tot Gouda, 1811-1980

Bron Databank Goudse huwelijksakten
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Voorkeursgebieden

Afstanden alleen vertellen slechts een deel van het verhaal van de veranderingen 
in de ruimtelijke horizon. De specifieke herkomst van de partners is evenzeer van 
belang. In kaart  is voor een viertal periodes de herkomst van de bruidegoms aan-
gegeven.

In de periode 82-839 is, berekend per duizend inwoners van de woongemeente 
van de bruidegom, de actieradius van de Goudse bruiden nog zeer beperkt. In 
feite komen huwelijken vooral tot stand met mannen uit de stad zelf en uit de zeer 
directe omgeving. De Lek vormt in deze periode een natuurlijk barrière. Er vin-
den nauwelijks huwelijken plaats met mannen uit de ten zuiden van de Lek gele-
gen Alblasserwaard en IJsselmonde. Ook de grens met de aangrenzende provincies 
Noord-Holland en Utrecht wordt maar zelden overschreden. Dertig jaar later, in de 
periode 840-885, is de huwelijksmarkt van de Gouwenaars aanzienlijk uitgebreid. 
In eerste instantie gaat het daarbij om een verruiming van het direct aan de stad 
grenzende gebied waaruit de partners gekozen worden. Daarnaast valt op dat ook 
uit Rotterdam en directe omgeving en uit Den Haag en omgeving een aanzienlijk 
aantal partners gekozen werd. Ook de grens met de provincie Utrecht wordt steeds 
vaker overschreden. In de periode 890-940 verandert het beeld weinig. Er is in 
de onmiddellijke nabijheid van Gouda wel sprake van een lichte verschuiving van 
de gemeenten ten zuiden naar de gemeenten ten noorden van Gouda. In de meest 
recente periode, van 950 tot 980, heeft de Goudse huwelijksmarkt zich over een 
nog groter deel van Zuid-Holland uitgebreid. Goudse bruiden oriënteren zich ster-
ker op Rotterdam en omgeving dan op het gebied dat tussen Gouda en Den Haag is 
gelegen. In iets sterkere mate dan in de negentiende eeuw worden nu ook partners 
uit de Alblasserwaard, IJsselmonde en de provincie Utrecht verkozen.

Verschilde de ruimtelijke horizon naar sociale klasse?

De afstand die de woonplaats van de bruidegom scheidde van die van zijn vrouw 
is voor iedere sociale klasse weergegeven in tabel . Vergelijkbare gegevens voor de 
afstand tussen de geboortegemeente en Gouda zijn eveneens in de tabel opgeno-
men.

Wanneer de mate van endogamie wordt afgemeten aan de afstand tussen de 
woongemeente van de bruidegom en die van de bruid, was in Gouda van een zeer 
sterke sociale differentiatie in de geografische endogamie sprake. Aan de ene zijde 
der rangorde bevonden zich de lagere sociale klassen; de ongeschoolden, de laagge-
schoolden en de geschoolde arbeiders die met Goudse bruiden huwden woonden 
gemiddeld maar drie tot vijf kilometer van de stad vandaan. Hun geboortegemeente 
was tussen acht en twaalf kilometer van de woonplaats van de bruid verwijderd.
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Tabel 1 Gemiddelde afstand in kilometers tussen de woongemeente, respectievelijk de geboor-
tegemeente van de bruidegom en Gouda, 1812-1980

Sociale klasse  
bruidegom

Afstand Gouda –  
woongemeente

Afstand Gouda – 
 geboortegemeente

Ongeschoolden  3,5  9,9

Laaggeschoolden  3,5  8,4

Geschoolde arbeiders  4,8 11,8

Middenklasse 10,6 20,9

Upper class 14,8 27,5

Totaal  5,8 13,1

Bron  Databank Goudse huwelijksakten

De middenklasse kende duidelijk een veel ruimere horizon, en dat gold zowel wan-
neer de geboortegemeente als wanneer de woongemeente van de bruidegom als 
criterium wordt gehanteerd. De hoogste sociale klasse stak nog weer ver boven de 
middenklasse uit.

Heeft de in de voorafgaande paragraaf geconstateerde verruiming van de hori-
zon van de huwenden zich in iedere sociale klasse in dezelfde mate voorgedaan? 
Gelet op de geringe aantallen waarnemingen in met name de hoogste sociale klasse 
is het niet zinvol daarvoor het jaarlijkse verloop van de gemiddelde afstand of de 
verdeling over afstandsklassen te vergelijken. De periode 8-980 is daarom in 
een viertal tijdvakken ingedeeld, die min of meer samenvallen met de veranderin-
gen in de mate van geografische endogamie: 8-839, 840-885, 890-940 en 
950 en later. Figuur 5 geeft het verloop van de gemiddelde afstand tot de woonge-
meente van de bruidegom weer, figuur 6 de afstand tot de geboortegemeente van 
de bruidegom.

In het begin van de negentiende eeuw waren de verschillen tussen de sociale 
klassen – met name gaat het daarbij om de tegenstelling tussen de lagere sociale 
klasse en de midden en hogere klasse – nog beperkt. Hoewel na 830 in alle lagen 
van de samenleving de huwelijksmarkt zich in geografisch opzicht sterk uitbreidde, 
is deze tendens in de middenklasse en de upper class veel meer uitgesproken. Dat 
hangt vooral samen met veranderingen die zich in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw voordeden. In de tweede helft van de twintigste eeuw was daarentegen 
in de hogere sociale klassen geen sprake van een verdere uitbreiding van de geo-
grafische afstand tussen partners terwijl in de lagere sociale klasse deze tendens 
zich doorzette. Daardoor gingen de verschillende groepen qua endogamie steeds 
meer op elkaar gelijken. De ontwikkelingen liepen bij beide indicatoren echter niet 
geheel parallel.
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Figuur 5 Gemiddelde afstand tussen woongemeente bruidegom en Gouda, naar 
sociale klasse en periode van huwelijk, 1811-1980

Bron Databank Goudse huwelijksakten

Figuur 6 Gemiddelde afstand tussen geboortegemeente bruidegom en Gouda, 
naar sociale klasse en periode van huwelijk, 1811-1980

Bron Databank Goudse huwelijksakten
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In figuur 7 zijn voor de verschillende afstandsklassen de veranderingen in de loop 
van de tijd weergeven. Ter bevordering van de overzichtelijkheid zijn in de figuur 
de gegevens voor de ongeschoolden, de laaggeschoolden en de geschoolde arbei-
ders samengevoegd tot één categorie. Gelet op de sterke overeenkomst in de cijfers 
voor de drie groepen is dat een te verdedigen beslissing. Tevens zijn nog slechts 
drie categorieën onderscheiden: bruidegoms afkomstig uit Gouda, uit de directe 
omgeving van de stad en bruidegoms die van ver weg komen.
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Figuur 7 Afstandsklasse woongemeente bruidegom Gouda, 1811-1980
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Gemeenschappelijk aan alle vier de periodes is dat in de arbeidersklasse de voor-
keur voor een partner uit eigen stad verreweg het sterkst was, terwijl deze in de 
middenklasse duidelijk lager lag en in de upper class het geringst was. Ook werd 
in alle periodes in de upper class het vaakst een ver weg wonende partner gekozen; 
dat was duidelijk minder het geval in de middenklasse en kwam het minst voor in 
de arbeidersklasse. Er was echter ook sprake van sterke veranderingen in de tijd. 
De sterke gerichtheid op bruidegoms uit Gouda nam in de lagere sociale klasse in 
de loop van de tijd af: in het begin van de negentiende eeuw koos nog meer dan 
negentig procent van de bruiden een man uit Gouda, in de tweede helft van de 
twintigste eeuw gold dat nog maar zeventig procent. In de hogere en middenklasse 
was deze teruggang ook sterk zichtbaar: in de hogere klasse huwde in de meeste 
recente periode minder dan vijftig procent met een in Gouda wonende bruide-
gom.

Veel minder dan in het verleden is bij vrouwen uit alle sociale lagen in de jaren 
tachtig sprake van geografische endogamie. Deze tendens tot vermindering van 
de endogamie deed zich vooral voor in de tweede helft van de negentiende en de 
eerste decennia van de twintigste eeuw. Daarna was niet meer van een wezenlijke 
verbreding van de horizon van de huwelijkspartners sprake.

Ook voor de verschillende sociale klassen is door middel van een kaart de spe-
cifieke voorkeur voor bruidegoms afkomstig uit bepaalde gemeenten in beeld 
gebracht.28 Ter bevordering van de overzichtelijkheid zijn de ongeschoolden en 
laaggeschoolden samengevoegd, evenals de middenklasse en de upper class. Uit de 
kaart blijkt dat de spreiding van de niet in Gouda woonachtige bruidegoms in de 
periode 82-839 geen grote verschillen laat zien tussen de sociale klassen. Wel is 
de voor de ongeschoolden en laaggeschoolden dominante positie van Gouda dui-
delijk zichtbaar. Vooral in de periode 840-885 breidt de horizon van de Goudse 
bruiden zich uit. Voor de lagere sociale klassen is die uitbreiding beperkter dan 
voor de hogere sociale klassen. De dominante positie van Gouda zelf blijft echter 
duidelijk zichtbaar. Pas in de laatste periode, 950-980, neemt vooral voor de lager 
sociale klassen het relatieve belang van Gouda zelf als huwelijksmarkt af.

Conclusie

Volgens Knippenberg en De Pater waren ‘in transportgeografisch perspectief (...) 
de verschillen tussen Nederland aan het begin van de negentiende en aan het begin 
van de twintigste eeuw revolutionair’. De hier door ons gepresenteerde gegevens 
bevestigen dat beeld. Met name in de tweede helft van de negentiende eeuw traden 
in Gouda grote veranderingen op in de mate van ruimtelijke endogamie. Opmerke-
lijk is dat in de twintigste eeuw in eerste instantie geen verdere verruiming van de 
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huwelijksmarkt plaatsvond, maar dat pas in meer recente decennia de endogamie 
verder afbrokkelde.

Er bleek verder een pregnant verband te bestaan tussen de positie in de soci-
ale structuur en de mate van bovenregionale oriëntatie. De lagere standen waren 
sterk lokaal of regionaal georiënteerd, terwijl de hogere standen een bovenregi-
onale en nationale oriëntatie bezaten. Mensen van een lager sociaal-economisch 
niveau spraken vaak uitsluitend dialect, hadden een geringe opleiding, lazen wei-
nig of geen kranten, hadden weinig vrije tijd en nog minder geld om reizen buiten 
hun eigen streek te maken. Voor de middenklasse en vooral voor de handeldrij-
vende middenstand en de ondernemers gold daarnaast dat zij vaak voor hun werk 
in contact stonden met gebieden buiten de eigen regio.

De resultaten op dit punt komen in grote lijnen overeen met die van andere 
onderzoekers. Prost vond grote verschillen in de mate van endogamie tussen de 
sociale klassen in Orléans in het begin van de negentiende eeuw. Drie groepen 
werden door hem onderscheiden.29 Onderaan de sociale ladder nam men een 
echtgenoot uit de directe omgeving: dat gold bijna zonder uitzondering voor dag-
loners en bouwvakarbeiders, maar grotendeels ook voor arbeiders, huishoude-
lijk personeel en landbouwers. Ook de handelaren en ambachtslieden volgden 
dit patroon. Aan de andere kant van de sociale ladder, onder de burgerij, was een 
groot deel van de bruidegoms van buiten de gemeente afkomstig. De employés 
kozen noch strikt lokaal, noch duidelijk nationaal. Ook Vandenbroeke bevestigde 
dat men onder de lagere klassen en de minst geschoolden zijn levensgezel zelden 
verder zocht dan onder de eigen dorpskerk.30 Rijkere mensen hadden daarentegen 
een grotere mobiliteit mede door het feit dat ze zich veel kieskeuriger opstelden 
en minder kans maakten om hun gading onder de plaatselijke kerktoren te vin-
den. ‘Eigen mensen’, mannen en vrouwen die in de woonplaats waren geboren, en 
‘groepsgenoten’ (geboren in een buurdorp) waren in de Brabantse Kempen in de 
negentiende eeuw relatief het talrijkst onder de keuterboeren en ambachtslieden, 
terwijl de gegoeden door de tijd heen de meeste variatie vertoonden.3

Het spreekt voor zich dat de partners uit de laagste sociaal-economische groep, 
die veelal in elkaars nabijheid leefden, elkaar op een volstrekt andere wijze had-
den leren kennen dan de personen uit de burgerij. Het is gezien de afstanden tus-
sen de partners waarschijnlijk dat in het geval van de upper class eerder van door 
de familie gearrangeerde huwelijken sprake was en dat de ontmoetingen tussen de 
partijen duidelijk waren geregisseerd. Prost wijst erop dat dit niet impliceert dat de 
andere sociale klassen met een willekeurig persoon huwden. Ook voor hen gold 
dat grondige kennis van de partner van belang was en deze kennis kon men verkrij-
gen door de persoon te ontmoeten in de eigen buurt of doordat men uit dezelfde 
streek afkomstig was.

Onze gegevens tonen aan dat in de loop van de afgelopen eeuw de sociale dif-
ferentiatie in de mate van ruimtelijke endogamie zeer sterk is verminderd. Hoewel 
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homogamie nog steeds het belangrijkste uitgangspunt bij de partnerkeuze is heeft 
de regionale herkomst als element daarin veel van zijn kracht verloren: om allerlei 
redenen hebben zowel de uitgestrektheid van de ruimtelijke horizon als het bezit 
en gebruik van transportmogelijkheden, althans op de huwbare leeftijd, hun soci-
aal-onderscheidende betekenis verloren.

Noten

  NRC Handelsblad van 2 mei 994 en 7 februari 2004; Zeegers, Op zoek.
2  Vandenbroeke, Vrijen en trouwen, 24; Van der Molen, Levend volksleven.
3  Voor de zeventiende en achttiende eeuw zie Hart, Geschrift, 36-43; Noordam, Leven, 

32 e.v.; Diederiks, Een stad, 76-36; Boekholt, ‘De actieradius’. Voor de negentiende 
eeuw zie Rutten, ‘Huwelijk’; Peeters, ‘Trouwen’; Boekholt, ‘Duitsers’; Boekholt, ‘Grens-
contacten’.

4  Meurkens, Sociale verandering; Van Poppel, ‘Verbreding’; Kok, ‘Vrijt’.
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8  Een bijzonder geval is de plaats Bloemendaal bij Gouda. Tot 82 was Bloemendaal een 

zelfstandig ambacht, daarna werd het samen met het ambacht Broek, Thuil en ’t Weegje 
bij Gouda gevoegd. In 87 werd Gouda weer teruggebracht tot de oorspronkelijke gren-
zen. Het afgescheiden gebied werd één gemeente: Broek (ook genoemd Broek, Thuil en 
’t Weegje of soms Broek, Bloemendaal, Thuil en ’t Weegje). In 870 werd de gemeente 
Broek opgeheven ten voordele van de gemeenten Gouda en Waddinxveen. Inmiddels is 
Bloemendaal een wijk van Gouda. De benaming Bloemendaal komt relatief vaak voor in 
het bestand, ook in jaren waarin Bloemendaal niet zelfstandig was. In die jaren is Bloe-
mendaal ingedeeld volgens de dan geldende gemeentelijk indeling.

9  Voor Gouda is dat bijvoorbeeld de Sint Janskerk (RD-coördinaten 08550 en 44740).
20  De plaats Bloemendaal lag bijvoorbeeld op circa 2 km van het centrum van Gouda, ter-

wijl het centrum van de gemeente Broek waartoe het een periode behoorde op circa 3 
km van Gouda lag.

2  De binnengemeentelijke afstand                       , waarin A de oppervlakte van Gouda is en 
α een parameter voor het afstandsverval met hier, enigszins arbitrair, α = 0,5.

22  Morel, ‘L’espace’, 63; Millard, ‘A new approach’.
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23  Voorbeelden voor Frankrijk in Johnston en Perry, ‘Déviation’, 23 en Segalen, ‘Mating’, 
55-56.

24  Leboutte en Hélin, ‘Le choix’, 432 e.v.; Bonneuil, ‘Démographie’, 2.
25  Het oppervlak van de gemeente Gouda is op twee momenten fors toegenomen. In 870 

vond er een uitbreiding plaats met circa 600 ha ten koste van Broek en Stein; in 964 
een uitbreiding met circa 700 ha ten koste van Gouderak, Haastrecht, Moordrecht, 
Reeuwijk, Stolwijk en Waddinxveen. In beide jaren waren daar echter relatief weinig 
inwoners bij betrokken: in 870 circa 60 en in 964 circa 850 (respectievelijk % en 4% 
van het aantal inwoners in dat jaar).

26  Onze dank gaat uit naar dr. Andrew Miles (University of Birmingham) en dr. Bart van 
de Putte (Universiteit Leuven) voor hun hulp bij de codering van de beroepstitels in het 
SOCPO-schema. dr. Marco van Leeuwen (Internationaal instituut voor Sociale Geschie-
denis, Amsterdam) stelde een elektronisch bestand met een groot aantal HISCO-codes 
van beroepen ter beschikking.

27  Van Leeuwen, Maas en Miles, HISCO.
28  Bij de vergelijking van de kaarten tussen de periode moet wel worden bedacht dat het 

aantal waarnemingsjaren en daarmee het aantal huwelijken in de laatste perioden aan-
zienlijk lager is dan in de eerste perioden.

29  Prost, ‘Mariage’.
30  Vandenbroeke, Vrijen.
3  Meurkens, Sociale verandering, 34-39, 7.
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Vrije keuze uit een beperkt aanbod
De huwelijksmarkt in Utrecht en Zeeland 1840-1940

Jan Kok en Kees Mandemakers

De vrijheid een eigen huwelijkspartner te kiezen is een belangrijk kenmerk van de 
West-Europese maatschappij. Vrije partnerkeuze werd echter, zeker in het verle-
den, beperkt door sociale en geografische factoren. Met sociale factoren bedoelen 
we sterke pressie van familie en ouders om zich niet te verbinden met onwenselijke 
partners. Dit betekende niet alleen dat de partner niet te arm moest zijn of tot een 
andere sociale groep mocht behoren, het ging verder: de partner kon te jong zijn, 
of te oud, of er te ongezond uitzien, of een verkeerde religie of etnische achter-
grond hebben. Zelfs de plaats van herkomst kon op bezwaren stuiten. Met name 
op het platteland was het in veel streken een ongeschreven regel dat de partner uit 
de eigen woonplaats moest komen. Een oudere inwoner van Zeeland herinnerde 
zich:

‘Er waren dorpen, die mekaar niet konden luchten of zien. (...) Als je van ’t 
ene dorp was, dan hoefde je niet te proberen om met een meisje van ’t andere 
dorp te gaan, want dat pikten die jongens niet. Man, daar is wat gevochten 
tussen die dorpen! Ze bonden soms een jongen aan een boom op de dijk vast 
en dan lieten ze hem rustig een hele nacht staan.’2

Door het geven van veel rondjes konden volhouders van buiten eventueel worden 
geaccepteerd door de plaatselijke jeugd. In de twintigste eeuw, vooral na de Tweede 
Wereldoorlog, verdwenen dergelijke rituelen ter bescherming van de plaatselijke 
voorraad aan huwbare meisjes.

In het verleden speelde de lokale gemeenschap een belangrijke rol in het proces 
van partnerkeuze. Toekomstige partners werden gevonden op plaatselijke feesten 
en kermissen. In verschillende plaatsen bestonden ‘meidenmarkten’ waar, vooraf-
gaande aan de jaarmarkt, de jongens en meisjes op een plein bij elkaar kwamen en 
een partner zochten voor de rest van de dag. Deze ontmoetingen liepen vaak uit op 
permanente verbintenissen.3 Echter, wanneer er niet voldoende geschikte jongens 
of meisjes aanwezig waren, moest men wel over de grenzen van de gemeente heen 
gaan, tenzij men met een minder geschikte partner (met minder gewenste sociale 
of godsdienstige kenmerken) genoegen nam of zelfs van het huwelijk af wilde zien. 
Het aantal inwoners, de sekseratio en de mogelijkheid om in contact te komen met 
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personen uit een andere gemeente waren dus allemaal belangrijke factoren in het 
proces van paarvorming.

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw vond enige vergroting plaats 
van de straal waarin jongeren contacten legden. Een groeiend deel van de meisjes, 
vooral uit de arbeidersklasse, werkte gedurende een aantal jaren als dienstbode. 
Door de vraag van de opkomende burgerij naar huispersoneel gingen veel plat-
telandsmeisjes een tijdlang in betrekking in een stad. Bijvoorbeeld dienstboden 
uit Zeeland belandden steeds vaker in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en 
Utrecht.4 Dienstboden hadden over het algemeen weinig vrijheid. Hun liefdesrela-
ties speelden zich vaak in het geheim af, uit vrees voor ontslag.5 De komst van de 
fiets maakte het mogelijk om op vrije dagen terug naar huis te gaan en tevens aan 
het oog van de baas te ontsnappen. Een voormalige dienstbode vertelde:

‘En als je dan naar huis fietste, dan fietste d’r wel ’s een jongen achter je hè. En 
zo kreeg je contact. En dan kreeg je verkering, als ’t je tenminste aanstond. Als 
’t je niet aanstond dan zei je: “hoepel maar op!”’6

Dankzij de fiets konden ook verenigingen en festiviteiten in andere dorpen bezocht 
worden, waar dan ook contacten gelegd werden. Toch bleef het relatief dicht bij 
elkaar in de buurt wonen een belangrijke voorwaarde voor een duurzame relatie. 
Uit een onderzoek naar vroeg twintigste-eeuwse ongehuwde moeders bleek dat 
jongens nogal eens de verkering hadden verbroken, omdat ze een afstand van vijf-
tien kilometer met de fiets te ver vonden.7

Gedurende de twintigste eeuw werd het zoeken naar een geschikte partner sterk 
geïndividualiseerd. Mogelijke vrijers kregen er steeds meer moeite mee, om door 
de gemeenschap op de vingers te worden gekeken.8 De afname van sociale controle 
was slechts één factor die de actieradius vergrootte. De geografische mobiliteit nam 
toe als gevolg van de uitbreiding van onderwijs en vrije tijd en het inspelen op kan-
sen op werk elders. De twintigste eeuwse jongeling was in staat in een veel groter 
gebied naar een partner uit te kijken dan voorheen mogelijk was. De opkomst van 
moderne communicatiemiddelen en transportmiddelen als de trein, motor en auto 
zorgden ervoor, dat ook verre contacten goed onderhouden konden worden. Ook 
de welvaartsgroei en de meer gelijke verdeling van die welvaart hadden tot gevolg 
dat steeds meer sociale groepen van de genoemde middelen konden profiteren.

In dit artikel proberen we de geografische en sociale kenmerken van de huwe-
lijksmarkt in kaart te brengen. De term ‘huwelijksmarkt’ is gekozen om in een sym-
bolische term vraag en aanbod van huwelijkspartners in beeld te brengen. Eigenlijk 
kunnen we beter spreken van ‘submarkten’, die uit min of meer homogene groepen 
bestaan. Leeftijdsgroepen, sociale groepen en religieuze groepen vormden name-
lijk huwelijksmarkten op zichzelf. Hier analyseren we de huwelijken van geboorte-
cohorten uit de periode 82-92 voor de provincies Zeeland en Utrecht. Hoe vaak 
trouwde men met een partner van ‘buiten’ en kunnen we hiervoor een verklaring 
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vinden? In hoeverre spelen hierin individuele eigenschappen, kenmerken van de 
woonplaats en veranderende tijdsomstandigheden een rol? Voordat we de analyse 
bespreken, beschrijven we eerst onze dataset.

De dataset

Deze analyse is gebaseerd op huwelijksakten afkomstig van de Historische Steek-
proef Nederlandse bevolking (HSN). Het gaat hier om akten uit de provincies 
Utrecht en Zeeland.9 De HSN zal uiteindelijk meer dan 75.000 individuele levens-
lopen bevatten met gegevens over de sociale achtergrond, beroepen, adressen en 
woonplaatsen, gezinssamenstelling en huwelijken.0 De steekproef van de HSN is 
gebaseerd op de geboorteakten en omvat dus personen uit het gehele land uit de 
geboorteperiode 82-922 (f=0,5%). Uiteindelijk zullen ook alle huwelijksakten van 
deze onderzoekspersonen worden ingevoerd. De analyse in dit artikel beperkt zich 
tot de huwelijken van steekproefpersonen uit de provincies Utrecht en Zeeland uit 
de geboorteperiode 82-92. Veel onderzoekspersonen overleden te jong om aan 
trouwen toe te komen of bleven als volwassene ongehuwd. Daarnaast verdwenen 
er ook mensen uit de steekproef als gevolg van emigratie en werden tenslotte niet 
alle akten teruggevonden. In de gebruikte dataset zijn voor de 3.79 onderzoeks-
personen geboren in de provincie Utrecht .448 huwelijksakten ingevoerd. Voor 
Zeeland zijn er .62 akten op een oorspronkelijk steekproefaantal van 4.53 perso-
nen. Deze aantallen zijn inclusief tweede en derde huwelijken. Bij het zoeken naar 
akten werd gebruik gemaakt van de plaatselijke indexen op de burgerlijke stand, de 
bevolkingsregisters en de nationale index op alle akten: GENLIAS.

Utrecht en Zeeland bieden interessante vergelijkingsmogelijkheden vanwege 
hun verschillende geografische situatie. Ofschoon de bijna tweehonderd verschil-
lende gemeenten qua oppervlak in doorsnee goed vergelijkbaar zijn, gaat het ver-
der om totaal verschillende gebieden. De provincie Utrecht bevindt zich in het 
centrum van het land en is alleen aan de zuidkant enigszins afgesloten van andere 
gemeenten door de rivier de Lek. Zeeland daarentegen bestond tot aan de Delta-
werken uit een aantal eilanden, terwijl Zeeuws-Vlaanderen aan de zuidkant aan 
België grenst. Bij de analyse maken we ook gebruik van gegevens op het niveau 
van de gemeente. Het gaat hierbij onder andere om zaken als het aantal inwo-
ners, de oppervlakte en de geografische ligging in termen van fysieke toeganke-
lijkheid (natuurlijke grenzen en transportmogelijkheden). De informatie over de 
gemeenten is afkomstig van de Historische Ecologische Databank (Universiteit van 
Amsterdam).
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De woonplaats van de partner

Gedurende de negentiende eeuw werden de Zeeuwse en Utrechtse huwelijksmark-
ten in geografische zin steeds opener (zie figuur ). Het aandeel van de paren waar-
van beide partners in dezelfde gemeente woonden of verbleven nam af, terwijl de 
onderlinge afstanden van de geografisch ‘gemengd’ gehuwden steeds groter werd. 
Dit was echter geen eenduidig proces. In de periode 840-850 kwamen in Zee-
land bij ongeveer 27 procent van de bruidsparen de bruid en de bruidegom uit een 
verschillende gemeente. De onderlinge afstand beperkte zich echter tot gemiddeld 
tien kilometer. In de periode 880-899 was het percentage niet veel hoger (33 pro-
cent), maar de onderlinge afstand bedroeg meer dan veertig kilometer. In het begin 
van de twintigste eeuw stokte dit proces of keerde het zich zelfs om. Deze ontwik-
kelingen zijn ook vastgesteld door Van Poppel en Ekamper, in het vorige hoofdstuk 
van deze bundel. Ook hier nam na 850 de afstand waarover men huwde toe, om 
na 890 weer af te nemen.2

Figuur 1 Percentage huwelijkspartners wonend in dezelfde gemeente en gemid-
delde afstand in woonplaats van partners uit verschillende gemeenten, provincies 
Utrecht en Zeeland, 1840-1939

Bron Dataset Utrecht, release ut.03 en dataset Zeeland, release 9.8.2

Deze ontwikkelingen op de huwelijksmarkt reflecteren de ontwikkeling in de 
mobiliteit van adolescenten. Vanaf 875 nam de jeugdmobiliteit op het Zeeuwse 
en Utrechtse platteland sterk toe als gevolg van de agrarische crisis en toenemende 
kansen op werk in de stedelijke gebieden.3 Een veel voorkomend verschijnsel 
waren de dienstboden die van de ene plaats naar de andere trokken. Gedurende 
deze periode die meestal een tiental jaren duurde, ontmoetten zij hun toekomstige 
partners en begonnen ze te sparen voor een uitzet. Vlak na het huwelijk volgde een 
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definitieve migratie naar de woonplaats van de echtgenoot. In de twintigste eeuw 
nam de voorhuwelijkse mobiliteit weer af zowel vanwege de langere tijd die men 
op school zat als vanwege de neiging om op eerdere leeftijd te huwen, rechtstreeks 
vanuit het ouderlijk huis. Verder werd het werk als dienstbode minder populair en 
prefereerde men een baan in een fabriek of kantoor.4

Van Poppel en Ekamper constateerden tevens dat het huwen met partners van 
buiten de gemeente sociaal bepaald was. Bruiden uit de elite en de middenstand 
vonden niet alleen meer bruidegoms van buiten de gemeente maar ze kwamen ook 
van verder weg.5 In het volgende wordt getracht meer zicht te krijgen op dit ver-
schijnsel door naast de sociale achtergrond een groot aantal andere variabelen in 
de analyse op te nemen.

Hypothesen

De daling van de percentages gehuwden met een partner van buiten de eigen 
woongemeente, wordt in de literatuur ook nogal eens geïnterpreteerd als een inte-
gratieproces van de kleinere gemeenten in het nationale geheel.6 Er kunnen echter 
ook talrijke andere factoren in het spel zijn. Demografen hebben gewezen op zowel 
effecten van de sociale achtergrond7 en de leeftijd op het moment van het huwe-
lijk8, als op de geografische nabijheid van huwelijkspartners. Personen met een 
lagere sociale achtergrond neigen ernaar om meer lokaal te huwen. Datzelfde geldt 
voor personen met een relatief jonge leeftijd. Met ander woorden, veranderingen 
die in de loop van de tijd plaatsvonden, kunnen het gevolg zijn van veranderingen 
in de samenstelling van de te onderzoeken groep. Zo kan een tendens naar meer 
lokale huwelijken veroorzaakt zijn door een daling van de huwelijksleeftijd. In het 
volgende bouwen we een model met een groot aantal variabelen, waarmee we wil-
len onderzoeken welke factoren de geografische openheid van de huwelijksmarkt 
beïnvloedden en welke niet.

In ons model ontwikkelen we hypotheses op drie niveaus: a) individuele ken-
merken die van invloed zijn op het al dan niet vinden van een partner van buiten de 
gemeente, b) gemeentelijke kenmerken die een positieve of negatieve invloed kun-
nen uitoefenen op dit proces en c) de invloed van maatschappelijke veranderingen 
gedurende de periode 840-940 op het openen van de huwelijksmarkt. De vari-
abelen die betrekking hebben op de gemeente betreffen de woonplaats van bruid 
of bruidegom. Omdat de analyse plaats vindt vanuit de perspectieven van zowel 
bruidegom als bruid verschillen niet alleen de individuele kenmerken maar kunnen 
ook de omgevingskenmerken (per huwelijk) verschillen. Verder is er een onder-
scheid gemaakte naar periode: 840-889 en 890-939. Sommige variabelen kun-
nen slechts voor één periode in de analyse worden opgenomen.
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Individuele kenmerken

We veronderstellen dat personen met een betere toegang tot transportmiddelen 
of communicatie, of die ooit in een andere gemeente woonden, gemakkelijker aan 
een bruid of bruidegom van buiten de gemeente geraakten dan andere personen. 
We kunnen dit aan de hand van diverse kenmerken onderzoeken. De huwelijksak-
ten geven niet alleen de woonplaats van bruid en bruidegom, maar ook de geboor-
teplaats. Personen die in een andere plaats zijn geboren hebben in elk geval enige 
migratie-ervaring en zullen waarschijnlijk meer kans hebben een partner van bui-
ten de gemeente te huwen. Van Poppel en Ekamper vonden bijvoorbeeld dat de 
hogere sociale groepen niet alleen partners van verder weg haalden, maar ook dat 
de geboorteplaats gemiddeld twee tot drie keer zo ver weg lag als bij de sociaal 
lagere groepen.9 De variabele ‘Elders geboren’ scoort een  indien de persoon in 
een andere gemeente was geboren dan de woongemeente op het moment van het 
huwelijk, in het andere geval een 0.

Een andere belangrijke individuele variabele is de huwelijksleeftijd. We veron-
derstellen dat oudere personen over meer levenservaring en daarmee ook over een 
uitgebreider geografisch netwerk beschikten dan jongere personen. Ook de bur-
gerlijke staat kan van invloed zijn geweest; hadden weduwnaars en weduwen een 
uitgebreider (ruimtelijk) netwerk? In ons databestand trouwde negentien procent 
van de bruiden of bruidegoms geboren voor 863 voor de tweede of derde keer. 
Voor de geboortejaren daarna was dit percentage nog maar acht procent. Of was 
de wens (of noodzaak) om te hertrouwen dermate sterk, dat men in ze ging met de 
‘eerste de beste’ lokale kandidaat? De variabele ‘Eerder gehuwd’ scoort een  in het 
geval de persoon verweduwd of gescheiden is. Betreft het een eerste huwelijk dan 
scoort deze variabele een 0.

Tenslotte rest op individueel niveau de bespreking van de sociale achtergrond. 
Hiervoor hebben we drie benaderingen. De sociale achtergrond wordt in de eerste 
plaats gemeten door middel van de beroepstitel van de bruidegom. Slechts voor 
een derde van de bruiden werd een beroepstitel vermeld. Om deze reden wordt het 
beroep van de vader genomen. Dit gebeurt op basis van de huwelijksakte of indien 
de vader geen beroep opgaf of reeds was overleden op basis van de geboorteakte 
van de bruid. De indeling van de beroepstitels naar socio-professionele groep is 
gebaseerd op de classificatie van Giele en Van Oenen.20 Deze gaat uit van een 
inschaling naar de plaats van het beroep binnen de toenmalige arbeidsrelaties op 
basis van factoren als zelfstandigheid, geschooldheid en zekerheid van de arbeids-
relatie. Er worden de volgende socio-professionele groepen onderscheiden:
 Elite: industriële ondernemers, geleerde stand, hoge ambtenaren en militairen.
2 Winkeliers, handelaren, kleinere ondernemers, molenaars en zelfstandige am- 

bachtslieden.
3 Lagere beambten, opzichters en voormannen.



 Vrije keuze uit een beperkt aanbod 219

4 Boeren, tuinders en vissers.
5 Geschoolde arbeiders, vaklieden in bouw en industrie, bedienend personeel.
6 Ongeschoolde arbeiders: losse arbeiders, ongeschoolde arbeiders in industrie, 

landbouw en ambacht, lagere militairen, zeelieden en venters.
7 Onbekend of zonder beroep.

Het al dan niet opgeven van een beroepstitel door de bruid wordt als een aparte 
aanwijzing gezien voor een lagere sociale achtergrond. De variabele ‘Werkt bij 
huwelijk’ scoort een  indien de bruid nog werkte tijdens het huwelijk, in het andere 
geval een 0. De derde indicator voor de sociale achtergrond is het al dan niet zet-
ten van een handtekening onder de huwelijksakte. De variabele ‘Alfabeet’ scoort 
een  als de bruidegom of bruid zijn of haar huwelijksakte ondertekende, in het 
andere geval een 0. Omdat na 890 bijna iedereen kon tekenen, wordt deze varia-
bele alleen opgenomen in de afzonderlijke analyse voor de periode 840-889.

Gemeentelijke kenmerken

Bij de gemeentelijke kenmerken gaat het erom in hoeverre de gemeente waar men 
woonde zelf een bepalende factor was bij het vinden van een huwelijkspartner uit 
de eigen of een andere woongemeente. In de eerste plaats was uiteraard het aantal 
inwoners van belang. Hoe meer inwoners een gemeente telde, hoe groter de kans 
dat men een geschikte persoon tegenkwam. We verwachten hier dus een negatieve 
samenhang met het huwen van een partner uit een andere gemeente. De variabele 
‘bevolkingsomvang’ geeft de natuurlijke logaritme van het aantal inwoners van de 
woongemeente, gemeten op het moment van de dichtstbijzijnde censusdatum. 
Daarnaast was ook het oppervlak van een gemeente niet onbelangrijk. Sommige 
gemeenten bestonden uit meerdere dorpen of uit grote stukken woeste grond. Hoe 
groter de gemeente, hoe groter de afstand tot een andere gemeente en dus hoe klei-
ner de kans op een bruid of bruidegom uit een andere gemeente. De factor ‘omvang 
gemeente’ wordt gemeten door middel van het aantal vierkante kilometers (vastge-
steld voor 859, 889 of 930). Ook de samenstelling van de bevolking is van invloed 
op het al dan niet krijgen van een partner in de eigen gemeente. Het gaat hierbij 
met name om de verhoudingen binnen de groep van twintig tot 29 jaar. Zijn er 
evenveel huwbare mannen of vrouwen aanwezig in een bepaalde gemeente, of is er 
een overschot van één van beide seksen waardoor de kansen op huwelijken afne-
men? Helaas kunnen we de variabele ‘Sekse-ratio (twintig tot 29 jarigen)’ alleen 
voor de periode 890-940 in het model opnemen (deze gegevens zijn afkomstig 
van de volkstelling van 899).

Als laatste bespreken we de twee geografische factoren die een indicator vor-
men voor het relatieve isolement van een gemeente. In de eerste plaats het al dan 
niet gelegen zijn aan een spoorlijn. Indien dit het geval was, kon men een relatief 
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open huwelijksmarkt verwachten. De factor ‘Infrastructuur’ scoort een  indien 
de gemeente was gelegen aan een spoorweg, in het andere geval een 0. De tweede 
indicator, ‘Geïsoleerd door water’, scoort een 2, indien de gemeente zich op een 
eiland bevond (alle gemeenten in Zeeland, behalve Zeeuws-Vlaanderen) en een 
 indien de gemeente slechts aan één kant door water was begrensd. Dit zijn de 
noordelijk gelegen gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en de gemeenten in Utrecht 
die grenzen aan de Lek. De andere gemeenten scoren een 0.

De brug bij Culemborg. Stereofoto toegeschreven aan Pieter Oosterhuis, 1868

Rijksmuseum Amsterdam

Maatschappelijke ontwikkelingen

De expansie van openbare en privé transportmiddelen die de vroeger sterk geïso-
leerde gebieden openbraken, vergrootten de huwelijksmarkt en daarmee de moge-
lijkheden voor het vinden van de juiste persoon. Zoals we al hebben geconstateerd, 
was de toename van het huwen van buiten de gemeente geen lineair proces. 
Daarom zijn voor het bepalen van periode-effecten dummy variabelen gemaakt 
voor elk vijfentwintigjarige huwelijkscohort: 840-864, 865-889, 890-94 en 
95-939. Daarnaast wordt het model apart geschat voor twee deelperioden: 840-
889 en 890-940.
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Resultaten

Tabel 1 De invloed van individuele en omgevingskenmerken op het huwen van een partner uit 
een andere gemeente, 1840-1939 (logistische regressie)

Bruidegoms Bruiden

Huwelijksperiode

1840-1864 (ref.)

1865-1889  .12  .22

1890-1914  .53****  .65****

1915-1939  .88****  .89****

Kenmerken woongemeente

Bevolkingsomvang -.51**** -.52****

Omvang gemeente (km2) -.00 -.00

Infrastructuur (spoorwegen)  .32**  .41***

Geïsoleerd door water (rivier of zee) -.22*** -.24****

Individuele kenmerken

Leeftijd (op moment huwelijk) -.03***  .01

Elders geboren  .43****  .15

Eerder huwelijk  .05 -.65**

Socio-professionele groep (bruidegoms en vaders van de bruiden)

Elite  .13   .99**

Winkeliers  .16 -.12

Lagere beambten -.32   .08

Boeren (ref.)

Geschoolde arbeiders -.22 -.10

Ongeschoolde arbeiders -.29 -.18

Onbekend of zonder beroep  .17 -.36**

Werkt bij huwelijk (alleen bruiden) -.39***

N 1852 1978

Chi kwadraat model  204.7**** 245.4****

Nagelskerkes r2  .15  .16

* = significantieniveau p<0,1; ** = significantieniveau p<0,05; *** = significantieniveau p<0,01;  
**** = significantieniveau p<0,001

Bron  Dataset Utrecht, release ut. 03 en dataset Zeeland, release 9.8.2

We beginnen de multivariate analyse met de gehele periode: 840-939 (zie tabel ). 
Door middel van logistische regressie wordt bepaald in hoeverre individuele en 
omgevingskenmerken van invloed zijn op het huwen van een partner uit een 
andere gemeente. De kans (p) dat men een partner van buiten de gemeente huwt, 
wordt berekend in termen van odds, dat is de kans op een ‘ja’ gedeelde door de kans 
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op een ‘nee’ (p/(-p). De Beta-coefficiënten van de onafhankelijke variabelen zijn 
de natuurlijke logarithmen van de odds. Ze worden weergegeven in verhouding tot 
een referentie categorie.2 In de tabel zijn twee kolommen met Beta-waarden opge-
nomen: de eerste geeft de uitkomsten voor de bruidegom, de tweede voor de bruid. 
Daarnaast zijn er in deze tabel periode-effecten opgenomen, om de veranderende 
omstandigheden in beeld te brengen. De twee laatste perioden, 890-94 en 95-
940 blijken inderdaad sterk samen te hangen met de kans op een in geografisch 
opzicht gemengd huwelijk, los van de verklaringen door middel van de andere fac-
toren in het model. De verbeteringen in communicatie, de verspreiding van eigen 
vervoersmiddelen en de ontwikkeling van een fijnmazig transportnetwerk komen 
hiermee sterk naar voren.

Van de omgevingskenmerken speelde de bevolkingsomvang de grootste rol; hoe 
minder inwoners een gemeente had, hoe groter de kans werd dat men een part-
ner uit een andere gemeente huwde (en omgekeerd). Ook de bereikbaarheid van 
een gemeente speelde een belangrijke rol; indien men aan een spoorweg woonde 
was de kans op een bruid of bruidegom uit een andere plaats groter dan wanneer 
dat niet het geval was. Wanneer een gemeente min of meer door water afgeslo-
ten werd, trouwde men vaker endogaam. De oppervlakte van de gemeente blijkt 
niet van belang te zijn geweest, waarschijnlijk door de betrekkelijk kleine varia-
tie in gemeente-omvang in Utrecht en Zeeland. Het merendeel van de gemeenten 
besloeg slechts een relatief klein oppervlak.

Wanneer we kijken naar de individuele factoren, dan zien we ook hier dat een 
deel van onze hypotheses wordt bevestigd. Dochters uit de elite neigden ernaar te 
trouwen met een partner van buiten de gemeente. Bij de mannen zijn het de onge-
schoolde arbeiders die duidelijk minder over de grens van de eigen gemeente keken 
dan de bruidegoms uit de andere groepen. Ook vrouwen die op het moment van 
hun huwelijk nog werkten, wat veelal duidt op een proletarische achtergrond, had-
den minder kans op een partner van buiten de gemeente. Mannen die elders waren 
geboren hebben significant meer kans op een bruid van buiten. Dit effect kan ver-
oorzaakt door een sterke voorkeur van autochtone mannen voor plaatselijke vrou-
wen. Veel studies wijzen op de moeilijke positie van migranten op de plaatselijke 
huwelijksmarkt, met name in de steden.22 Migranten richtten zich daarom waar-
schijnlijk op een eigen ‘markt’ van andere migranten. Het is ook denkbaar dat gemi-
greerde mannen nog veel contacten hadden in hun plaats van herkomst en hun 
bruid lieten overkomen. Maar waarom zien we iets dergelijks niet bij de bruiden? 
Bij hen kan een eventueel effect van migratie zijn afgezwakt of gemaskeerd door 
de gewoonte om enige tijd voor het huwelijk naar het ouderlijk huis terug te keren. 
Wij kunnen ze dan niet als ‘migrant’ herkennen. Bij de weduwen zien wij dat hun 
lagere sociale status en hun relatief kleine kansen op een volgend huwelijk wordt 
gereflecteerd in een sterke lokale partnerselectie.23 Bij de weduwnaars daarentegen 
was er geen significant effect op het al dan niet vinden van een buitenlokale part-
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ner. De effecten van de leeftijd komen niet overeen met de verwachting dat meer 
‘levenservaring’ leidde tot een meer exogame partnerselectie. Bij de bruiden is er 
geen significant effect en bij de mannen is er zelfs een negatief verband.

Omdat er een duidelijk periode-effect is na 890, is het zinvol de analyse in twee 
perioden te splitsen en apart te vergelijken met de uitkomsten voor de gehele peri-
ode. Bovendien is het op deze wijze mogelijk nog een aantal extra variabelen in het 
model op te nemen. Zie tabel 2 voor de periode 840-889 en tabel 3 voor de peri-
ode 890-930.

Tabel 2 De invloed van individuele en omgevingskenmerken op het huwen van een partner uit 
een andere gemeente, 1840-1889 (logistische regressie)

Bruidegoms Bruiden

Kenmerken woongemeente

Bevolkingsomvang  -.53**** -.54****

Omvang gemeente (km2)  -.01 -.01

Infrastructuur (spoorwegen)   .51**  .47*

Geïsoleerd door water (rivier of zee)  -.17 -.21**

Individuele kenmerken

Leeftijd (op moment huwelijk)  -.02  .01

Elders geboren   .65****  .25

Eerder huwelijk   .23 -.67

Socio-professionele groep (bruidegoms en vaders van de bruiden)

Elite   -.30  .73

Winkeliers   -.43 -.32

Lagere beambten -1.58** -.58

Boeren (ref.)

Geschoolde arbeiders  -.62* -.45

Ongeschoolde arbeiders  -.65** -.42*

Onbekend  of zonder beroep  -.60 -.72***

Werkt bij huwelijk (alleen bruiden) -.23

Alfabeet (handtekeningsbekwaamheid)   .52**  .33*

N 828 856

Chi kwadraat model  89.6**** 94.6****

Nagelskerkes r2   .15  .15

* = significantieniveau p<0,1; ** = significantieniveau p<0,05; *** = significantieniveau p<0,01;  
**** = significantieniveau p<0,001

Bron Dataset Utrecht, release ut. 03 en dataset Zeeland, release 9.8.2
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Tabel 3 De invloed van individuele en omgevingskenmerken op het huwen van een partner uit 
een andere gemeente, 1890-1939 (logistische regressie)

Bruidegoms Bruiden

Kenmerken woongemeente

Bevolkingsomvang -.52**** -.58****

Sekse-ratio (ongehuwden van 20-29 jaar) -.00 -.01**

Omvang gemeente (km2) -.00 -.00

Infrastructuur (spoorwegen)  .26  .48***

Geïsoleerd door water (rivier of zee) -.30*** -.31****

Individuele kenmerken

Leeftijd (op moment huwelijk) -.02*  .01

Elders geboren  .23  .10

Eerder huwelijk -.22 -.71

Socio-professionele groep (bruidegoms en vaders van de bruiden)

Elite -.48 1.04

Winkeliers  .53*   .02

Lagere beambten  .27   .37

Boeren (ref.)

Geschoolde arbeiders  .10  .12

Ongeschoolde arbeiders  .08  .06

Onbekend  of zonder beroep  .66* -.03

Werkt bij huwelijk (alleen bruiden) -.56***

N 1024 1122

Chi kwadraat model 112.1**** 132.6****

Nagelskerkes r2  .14  .15

* = significantieniveau p<0,1; ** = significantieniveau p<0,05; *** = significantieniveau p<0,01;  
**** = significantieniveau p<0,001

Bron Dataset Utrecht, release ut. 03 en dataset Zeeland, release 9.8.2

Bij de kenmerken voor de gemeente waar men op het moment van het huwelijk 
verbleef, valt op dat het belang van de spoorwegen in de eerste periode groter 
was dan in de tweede, althans bij de mannen. Dat dit effect na 890 verdween, 
wordt verklaard uit de opkomst van andere transportmiddelen zoals tramwegen en 
de fiets. Met deze democratische transportmiddelen werd in feite het gehele land 
opengelegd. Isolement als gevolg van zee of rivier daarentegen kreeg juist in de 
tweede periode meer invloed. Dit moet ons inziens als een typisch ‘Zeeuws’ effect 
worden geïnterpreteerd. In de twintigste eeuw kreeg Zeeland steeds meer een 
agrarisch karakter en lijkt de uitwisseling met naburige provincies (onder andere 
via dienstbodes) te zijn afgenomen. Het effect van de omvang van de bevolking 
wijkt voor beide perioden nauwelijks van elkaar af. De nieuw opgenomen variabele 
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‘sekse-ratio’ voor twintig tot 29-jarigen blijkt alleen van invloed voor de bruiden. 
Een relatief overschot aan mannen gaf vrouwen inderdaad meer gelegenheid plaat-
selijk te huwen. Hoewel men dan bij de mannen het omgekeerde zou verwachten, 
blijkt dit effect niet op te treden.

In de eerste periode hing analfabetisme inderdaad samen met een beperking 
tot de lokale huwelijksmarkt. Ook bruiden die blijkens hun huwelijksakte nog 
werkten, waren sterk geneigd tot een plaatselijke partnerkeuze. Meer in het alge-
meen kan gesteld worden dat de sociale achtergrond in de eerste periode meer van 
invloed was op het al dan niet kiezen van een partner van buiten de gemeente dan 
in de tweede periode. Opmerkelijk is dat in de eerste periode alle sociale groepen 
negatief scoren ten opzichte van de referentiegroep: boeren, tuinders en vissers (de 
enige uitzondering zijn de vrouwen uit de elite). Veel boerenzoons moesten wel 
buiten de eigen woonplaats op zoek gaan naar een een geschikte partner, dat wil 
zeggen een vrouw die een eigen erfdeel kon inbrengen. Het eigen dorp was hier-
voor te klein.24 Hoe kwamen die exogame huwelijken tot stand? In zijn boek over 
West-Zeeuws-Vlaanderen beschrijft Van Cruyningen het gebruik van het ‘wan-
delen’. In de rustigste periode van het jaar, van half januari tot half februari gingen 
de oudere boerenkinderen uit logeren op steeds wisselende adressen. In de huis-
houdens van vrienden of verwanten konden ze zo hun blikveld verbreden en met 
wat geluk hun toekomstige huwelijkspartner vinden.25 Het positieve effect van een 
geboorte elders op exogame huwelijken blijkt een typisch negentiende-eeuws ver-
schijnsel. In de periode 890-939 is deze variabele niet meer significant. Het nega-
tieve effect van de leeftijd van de mannen blijkt in beide periode op te treden.  

In het algemeen kunnen we stellen dat armoede de actieradius van trouwlusti-
gen beperkte en de kans vergrootte dat de partner uit de nabije omgeving kwam. 
Waarom laten de tabellen zulke opmerkelijke verschillen zien tussen mannen en 
vrouwen? Alleen bij de mannen is er een verband met de huwelijksleeftijd: hoe 
ouder de man bij het huwelijk was, hoe hoger de kans dat hij endogaam huwde. 
Werd dit effect veroorzaakt door arme mannen die hun huwelijk uitstelden en 
tevens een beperkt netwerk hadden? Bij de vrouwen vinden we de meeste endo-
gamie onder hen die nog werkten bij het huwelijk en onder weduwen. Dochters 
van vaders van wie het beroep ontbrak (ook op de geboortakte) trouwden even-
eens vaak lokaal. Mogelijk werd dit effect veroorzaakt door een aantal dochters van 
ongehuwde moeders. In het algemeen lijken vrouwen minder toegang te hebben 
gehad tot moderne transportmiddelen. Althans, zij hadden het meeste ‘last’ van de 
geïsoleerde ligging van een gemeente. Kortom, armoede lijkt de gemeenschappe-
lijke noemer te zijn geweest, alleen uitte zich dit bij mannen en vrouwen in andere 
factoren en soms op verschillende wijze.
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Dit Zeeuws echtpaar in originele klederdracht is op 15 december 1965 aanwezig bij 
de feestelijke opening van de Zeelandbrug over de Oosterschelde 

Zeeuws Documentatie Centrum
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Samenvatting en conclusie

Ofschoon men in theorie vrij was in partnerkeuze, waren er in de praktijk allerlei 
vormen van restricties en controle. De keuze was beperkt tot bepaalde leeftijds-
categorieën, bepaalde sociale groepen en religieuze denominaties. Bovendien was 
het noodzakelijk dat men op niet al te verre afstand woonde, of in elk geval fre-
quent contact had, om een toekomstige partner beter te leren kennen en de finan-
ciële situatie van zijn of haar familie beter in te schatten. Dit betekent dat in tijden 
van sterk beperkte mogelijkheden van vervoer en communicatie de partners niet 
te ver van elkaar moesten wonen.

In dit artikel hebben we getracht meer inzicht te krijgen in de demografische, 
sociale en geografische aspecten van partnerselectie in twee provincies, Zeeland 
en Utrecht, over de periode 840-939. Dit gebeurde op basis van 2.000 huwelijks-
akten uit meer dan tweehonderd gemeenten. Onze analyse richtte zich op de vraag 
welke personen met een persoon van buiten de eigen woongemeente trouwden en 
in hoeverre een dergelijke keuze afhankelijk was van de gemeente waarin ze zelf 
verbleven en de periode waarin ze leefden. Op basis van de literatuur veronder-
stelden we dat in geografisch opzicht endogame huwelijken niet alleen afhankelijk 
waren van persoonlijke kenmerken, maar ook van de mogelijkheden van de plaat-
selijke huwelijksmarkt, met name de omvang daarvan. Een ander te verwachten 
effect was de daling in lokale homogamie aan het eind van de negentiende, begin 
twintigste eeuw als een gevolg van de toename in transportmogelijkheden, com-
municatie en onderwijsniveau. De gevonden trend week echter af van de verwach-
ting. De huwelijksmarkt werd eerst ruimer, stabiliseerde zich vervolgens waarna 
enige inkrimping optrad. Deze ontwikkeling lijkt parallel te lopen aan die in de 
jeugdmobiliteit. Rond 880-900 bereikte deze mobiliteit zijn piek om daarna weer 
af te nemen. Als gevolg van de kleiner wordende kans op vroegtijdige sterfte, nam 
in de loop van de tijd het aantal tweede of derde huwelijken af. En ook het aantal 
mannen dat met oudere vrouwen trouwde nam af.

Op individueel niveau vonden we negatieve effecten van analfabetisme, lage 
sociale status, hoge huwelijksleeftijd en verweduwing op het vinden van een part-
ner buiten de eigen woongemeente. Armoede zorgde ervoor dat voor velen de 
huwelijksmarkt beperkt bleef tot de eigen omgeving. Het wonen in een gemeen-
schap die min of meer geïsoleerd was door rivieren of zee versterkte dit nog. Aan 
de andere kant waren personen die elders waren geboren meer geneigd tot een 
partner uit een andere gemeente. In de negentiende eeuw was de openstelling door 
middel van spoorwegen van groot belang voor het doorbreken van het geografi-
sche isolement. Voor de bruiden was deze factor ook nog in de twintigste eeuw van 
doorslaggevende betekenis. Interessant is het gegeven dat juist kinderen van boe-
ren buiten de gemeentegrens huwden. Zij zochten naar geschikte partners (dat wil 
zeggen voorzien van een erfdeel) op een meer regionale markt.
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De partnerkeuze in de vorming van jongvolwassenen 

Marja van Tilburg

Endogame huwelijken waren de rigueur gedurende de vroegmoderne periode. 
Waarom een endogame partnerkeuze van belang was – dat kan worden afgeleid 
uit de adviesliteratuur van de zeventiende en het overgrote deel van de achttiende 
eeuw. Daarin werd de partnerkeuze gepresenteerd als de sleutel tot een gelukkig 
huwelijk. Persoonlijke affiniteit tussen de aanstaande echtgenoten mocht van-
zelfsprekend een rol in de keuze spelen. Maar van groter belang was dat zij een 
bepaalde levensstijl deelden. Dat was alleen mogelijk wanneer zij dezelfde gods-
dienst en dezelfde sociale achtergrond hadden. Dus was overeenkomst in gezindte 
en stand noodzakelijk, wilde een huwelijk slagen.

Een endogame partnerkeuze wordt vanaf het einde van de achttiende eeuw 
niet langer als de belangrijkste voorwaarde voor een goed huwelijk gezien. Onder 
invloed van de Verlichting wordt meer belang toegekend aan individuele kwalitei-
ten van de toekomstige partner. Dat houdt verband met de visie die de philosophes 
ontwikkelen op gezin en samenleving. Zij menen dat echtparen het gezin zo kun-
nen inrichten dat de ‘algemeene welvaart [erdoor wordt] vergroot’.2 Deze opvatting 
wordt door auteurs van adviesliteratuur overgenomen en vertaald naar concrete 
voorschriften voor huwelijk en partnerkeuze. De toekomstige partner moet ver-
antwoordelijkheidsbesef hebben, arbeidzaam zijn en van een eenvoudig, huiselijk 
leven houden. Bovenal moet een diepe, wederkerige affectie aanstaande echtgeno-
ten binden. Daarmee zijn persoonlijke en relationele aspecten belangrijker voor 
het slagen van een huwelijk geworden dan overeenkomst in sociaal milieu.

Volgens diezelfde auteurs moeten jonge mannen en vrouwen het huwelijk aan-
gaan in het volle besef van de consequenties. En daar wringt de schoen: hebben 
jongvolwassenen voldoende besef van de verantwoordelijkheden die een gezin met 
zich brengt? Kan de partnerkeuze aan hen worden toevertrouwd? Bij veel schrijvers 
wordt deze zorg versterkt door de nieuwe opvatting van adolescentie. Zij onder-
schrijven Rousseau’s opvatting dat jongelui geen meester zijn over hun agressieve 
neigingen en seksuele driften. Hun impulsieve aard zou een weloverwogen part-
nerkeuze in de weg staan.3

Dit artikel gaat in op de vorming van jongvolwassenen tot huwelijk en partner-
keuze gedurende de late achttiende en negentiende eeuw. Hoe instrueren advies-
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boeken jongelui over de nieuwe opvatting van gezin en samenleving? Hoe worden 
zij onderricht over de hoge eisen die aan echtparen worden gesteld? Wat wordt 
hen geadviseerd betreffende de partnerkeuze? Om deze vragen te beantwoorden, 
is een analyse gemaakt van de adviesliteratuur die gedurende genoemde periode in 
Nederland is verschenen.4 Aan de hand van adviesboeken voor echtparen wordt 
nagegaan hoe de visie van de philosophes op het gezin is vertaald naar concrete 
richtlijnen voor de partnerkeuze. Vervolgens worden adviesboeken voor jongvol-
wassenen op dit punt geanalyseerd. Daarbij wordt zowel naar de inhoud als naar 
de presentatie van de voorschriften gekeken. Een analyse van de inhoud leert ons 
wat voor richtlijnen jongelui ontvangen. Uit een analyse van de vorm kan worden 
afgeleid hoe jongvolwassenen worden benaderd.5 De analyse van inhoud en pre-
sentatie tezamen geeft inzicht in de vorming van jongvolwassen mannen en vrou-
wen tot het huwelijk.

In de adviesliteratuur van de achttiende en negentiende eeuw doen zich twee 
voor ons relevante wijzigingen voor. Allereerst ondergaat zowel het adviesboek 
voor echtparen als het adviesboek voor jongvolwassenen de invloed van de Ver-
lichting.6 Zodra beide typen adviesboek zijn aangepast aan de ideeën van de Ver-
lichting, blijft de opzet en thematiek ervan gedurende de hele negentiende eeuw 
hetzelfde. De tweede verandering is van andere aard: adviesboeken van de late 
achttiende en vroege negentiende eeuw hebben zonder uitzondering een vrijzin-
nig-protestantse signatuur. Daarnaast verschijnen in de loop van de negentiende 
eeuw ook boeken met een orthodox-protestants of katholiek stempel. Deze publi-
caties geven blijk van het streven naar emancipatie van de orthodoxen en katholie-
ken in de samenleving. In de adviesliteratuur tekenen de ideologieën van de latere 
zuilen zich al af.

De adviesliteratuur van de late achttiende en negentiende eeuw staat niet op 
zichzelf. Ze maakt deel uit van een disciplineringsoffensief waarbij zowel de vrij-
zinnige, orthodoxe als katholieke burgerij probeert haar opvattingen op te leggen 
aan anderen. Om die reden zijn vanaf het einde van de achttiende eeuw veel meer 
adviesboeken gepubliceerd dan voor die tijd. Met dat oogmerk zijn ook boeken 
gepubliceerd, die specifiek voor lagere standen bestemd zijn. De Maatschappij 
tot Nut van ’t Algemeen is zelfs opgericht om goedkope, voor een groot publiek 
toegankelijke boeken uit te geven. Later stichtte deze vereniging eigen bibliothe-
ken om diezelfde boeken aan ‘het gemeen’ te kunnen uitlenen. Dit voorbeeld werd 
gevolgd door katholieke uitgevers, gedurende de tweede helft van de negentiende 
eeuw. Zij publiceerden van bijna elk adviesboek een verkorte, goedkope editie voor 
de kleine burgerij.
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Hoeksteen

Huwelijksgidsen van de late achttiende en vroege negentiende eeuw instrueren de 
nieuwe visie op gezin en samenleving. Zij maken duidelijk hoe het gezin kan bij-
dragen aan het verbeteren van de maatschappij. Het Huisboekje voor verloofden en 
pasgehuwden vertelt dat de samenleving ‘een groot familie-verbond [is], dat uit de 
huwelijksverbindtenis is voortgesproten’. Enkel ‘door haar bestaat de orde in het 
geheel, en het welzijn der burgerlijke maatschappij’.7 Andere geven kort en bon-
dig geformuleerde gedragsregels. Een adviesboek van het Nut verplicht lezers bij 
te dragen aan de ‘algemeene welvaart’ door hun gezin ‘van alle deszelfs nooden en 
behoeften (…) te voorzien’.8 Op deze manier proberen de gidsen aannemelijk te 
maken dat het gezin inderdaad de sleutel is tot de ‘orde’, en daarmee tot het ‘wel-
zijn’ van de samenleving.9

Om echtparen te motiveren steeds het uiterste te geven, bespreken auteurs de 
‘aard’ van de echtelijke relatie. Daarbij ontwikkelen zij een nieuwe visie op de liefde: 
man en vrouw moeten elkaar inspireren om betere mensen te worden. Zo leert het 
Huisboekje dat partners elkaar ‘in de uitoefening van het goede (...) wederzijds de 
hand [moeten] bieden’.0 De gidsen voor de lagere standen gaan zo ver dit gelijk te 
stellen aan een gelukkig huwelijk. Volgens het Nut moeten echtgenoten ‘elk [hun] 
pligt getrouw (...) vervullen’. Meer moeten ze ook niet van het huwelijk verwach-
ten:

‘dit, en ook niet meer kan de man van de vrouw, of de vrouw van den man 
vorderen; en ook niets meer is er noodig, om elk over zich zelven vergenoegd, 
en dus beide gelukkig, te doen wezen’.

Daarnaast worden richtlijnen gegeven die een goede verstandhouding tussen de 
echtgenoten moeten waarborgen. Als eerste worden die samen verantwoorde-
lijk gesteld voor het gezinsleven. Deze eis gaat vergezeld van de regel dat de man 
verantwoordelijkheid neemt voor zijn werkzaamheden en de eigen verantwoor-
delijkheid van zijn vrouw respecteert. De overige adviezen gaan over de gezagsver-
houding: van beide partners wordt inschikkelijkheid en tolerantie verlangd, al blijft 
de man formeel het hoofd van het gezin.

In vergelijking met bovenstaande exposés over de echtelijke relatie, blijft de aan-
dacht voor de feitelijke plichten achter. Al manen de gidsen man en vrouw tot een 
consciëntieuze uitoefening van hun taken, de nadruk ligt op het belang van finan-
ciële discipline. Vooral de gidsen van het Nut hameren op zuinigheid en beleid, om 
het gezin van het ‘nodige te [kunnen] voorzien’.2 Op die manier moeten echtparen 
hun gezin vrijwaren van gebrek en problemen voor de samenleving voorkomen.

Vanaf het midden van de negentiende eeuw verschijnen vooral huwelijksgidsen 
van orthodox-protestantse en katholieke signatuur – een effect van de emancipa-
tie van de orthodoxen en katholieken. Die instrueren de leer van de protestantse of 
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katholieke kerk betreffende het huwelijk. In dit opzicht verschillen de orthodoxe en 
katholieke boeken van de zojuist besproken vrijzinnige huwelijksgids, en vanzelf-
sprekend ook elkaar. Daarnaast worden ook praktische kanten van het gezinsleven 
besproken. Op dit punt volgen beide typen huwelijksgidsen het voorbeeld van de 
vrijzinnige gids – zoals dat van zich emanciperende groepen te verwachten valt. Zij 
nemen de nieuwe richtlijnen over en integreren die in hun exposés over het huwe-
lijk. Zo onderrichten orthodoxe auteurs de nieuwe opvatting van de echtelijke rela-
tie, door te wijzen op de plicht tot liefde die de protestantse leer echtparen oplegt. 
Het orthodoxe adviesboek voor de burgerij Het huisgezin leert dat echtgenoten 
elkaar moeten helpen zich te ‘verbeteren’ door elkaars fouten te corrigeren. Dat 
zou het kenmerk van ‘ware, christelijke liefde’ zijn.3 Katholieke schrijvers brengen 
dezelfde opvatting bij, door lezers op te dragen om elkaar te beminnen zoals God 
dat verordend heeft. In dat verband verplicht de Gids voor katholieken op den weg 
des huwelijks om ‘lief en leed [te] delen, (...) elkander den verlangde bijstand [te] 
verleenen [en] elkander in droefheid [te] troosten’.4

Er bestaat maar één belangrijk verschil tussen de vrijzinnige huwelijksgidsen 
enerzijds en de orthodoxe en katholieke anderzijds: de laatste houden onverkort 
vast aan de maritale macht van de man. In hun bespreking verwijzen zowel ortho-
doxe als katholieke auteurs naar het bijbelse scheppingsverhaal, al leggen beide 
groepen ieder hun eigen accent. Zo citeren de orthodoxe uit de eerste brief van de 
apostel Paulus aan de Corinthiërs (I Cor : 9).5 En de katholieke refereren aan de 
brief van Paulus aan de Ephesiërs (V).6

Al met al raken de eisen die vanaf het einde van de achttiende eeuw aan echt-
paren worden gesteld in de loop van de negentiende eeuw ingeburgerd. Daarmee 
wordt de visie van de Verlichting de norm. Het gezin is de hoeksteen van de Neder-
landse samenleving – voor alle standen, en voor alle gezindten.

Partnerkeuze

De nieuwe visie op het gezin gaat vergezeld van nieuwe eisen betreffende de part-
nerkeuze. De huwelijksgidsen van de late achttiende en negentiende eeuw geven 
vele, uiteenlopende richtlijnen voor het kiezen van een levensgezel. Behalve in 
getal en verscheidenheid verschillen die ook wat inhoud betreft van de adviezen 
uit de vroegmoderne tijd.

In de adviesliteratuur van de zeventiende en het overgrote deel van de achttiende 
eeuw werd ook de nodige aandacht aan de partnerkeuze besteed. Als reden gaven 
de auteurs dat ‘schoon de meesten menschen trouwen, de minste echter gelukkig 
leven’.7 Volgens hen lag het verschil tussen een goed en een slecht huwelijk beslo-
ten in de partnerkeuze. Om die reden drongen zij erop aan om met overleg te werk 
te gaan.8 Of zoals Petrus Wittewrongel het in zijn huwelijksgids formuleerde: ‘het 
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verstant en het oordeel, moet hier de affectie leyden’.9 Deze richtlijn werd stee-
vast vergezeld van de raad om de ouders in de partnerkeuze te betrekken. Ouder-
lijk toezicht moest trouwlustigen voor het maken van fouten behoeden. Vaderlijke 
correctie zou nodig kunnen zijn, omdat de partnerkeuze in beginsel werd overge-
laten aan de betrokkenen.20 Dat aan beide seksen een vrije partnerkeuze werd ver-
gund is kenmerkend voor de burgerlijke cultuur, die zich kort na het ontstaan van 
de Republiek ontwikkelde.2

Het advies om ouders om raad te vragen werd gevolgd door het voorschrift om 
een partner te zoeken met dezelfde sociale achtergrond. Overeenkomst in gods-
dienst, stand en leeftijd golden als voorwaarden voor een goed huwelijk.22 Gezien 
hun besprekingen vonden de auteurs overeenkomst in sociaal milieu het belang-
rijkst. Dit moest allereerst problemen in de gezagsverhouding tussen de echtge-
noten voorkomen. Die zou bij verschil in stand tussen de partners gemakkelijk 
verstoord kunnen worden – vooral als de man de mindere zou zijn.23 Daarnaast 
impliceerde de waarschuwing tegen een groot leeftijdsverschil eveneens een ver-
maning tegen sociale mobiliteit. Een dergelijk huwelijk werd namelijk gesloten tus-
sen een rijke bejaarde en een op geld beluste jongere. De jonge partner huwde in 
deze gedachtegang uitsluitend om het materiële gewin – zo wilde althans het ver-
toog.24 Zo bezien was het topos van het leeftijdsverschil een variatie op het thema 
van het standsverschil.

Ook volgens de moderne huwelijksgidsen is de partnerkeuze de sleutel tot een 
gelukkig huwelijk. Alleen hebben zij een andere opvatting van een goede part-
nerkeuze. De auteurs besteden aandacht aan relationele aspecten en persoonlijke 
kwaliteiten die eerder niet werden besproken. Deze nieuwe thema’s verdringen 
de traditionele criteria als overeenkomst in sociaal milieu – zoals we zullen zien. 
Bovendien wordt de bespreking aangevuld met vele, concrete gedragsregels om het 
voor jongvolwassenen makkelijk te maken om het geleerde in praktijk te brengen. 
Dat moet het gebrek aan ouderlijk toezicht compenseren. Over ouderlijke bemoei-
enis wordt namelijk met geen woord gerept – de reden daarvan zal in de volgende 
paragraaf duidelijk worden.

Een in het oog springend thema betreft de affectieve band tussen de aanstaande 
echtgenoten. De auteurs benadrukken niet alleen dat liefde een noodzakelijke voor-
waarde voor een huwelijk is. Zij vertellen ook wat lezers daar precies onder moe-
ten verstaan. In het huwelijk moet je elkaar gelukkig willen maken en door elkaar 
gelukkig willen worden. Een dergelijke liefde is uit de aard der zaak zeldzaam: om 
te trouwen moet je ‘juist elkander, en niemand anders, tot echtgenoot [wensen] te 
hebben’.25 Hier appelleren de schrijvers aan het idee van de romantische liefde. Dat 
doen zij niet omdat hun lezers dit ideaal zouden koesteren: zij gaan ervan uit dat 
alleen liefde echtgenoten kan motiveren om een leven lang hard te werken.

Ook wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke kwaliteiten van de 
beoogde levensgezel. Wil een huwelijk slagen, dan moeten man en vrouw hun 
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werkzaamheden kunnen verrichten. Jonge mannen moeten huishoudelijke vaar-
digheden verlangen in hun toekomstige echtgenote, en jonge vrouwen moeten let-
ten op vakbekwaamheid en intelligentie bij een man. Van groter belang dan deze 
vaardigheden zijn bepaalde eigenschappen zoals verantwoordelijkheidsbesef en 
zelfdiscipline. Ook aan deze eis moet de beoogde partner voldoen. Hierbij plaatst 
een adviesboek van het Nut een interessante kanttekening. Raadgevingen bij het 
aangaan van een huwelijk stelt dat de ideale partner niet bestaat. Jongelui kunnen 
beter zoeken naar iemand die ‘niet in die mate aan zijne gebreken verslaafd [is], 
dat men niet verwachten kan, dat hij of zij zich van dezelve zal willen verbeteren.’26 
Dit advies maant tot de keuze van een levensgezel die tot zelfkritiek in staat is. Van 
zo iemand kan immers worden verwacht dat het eigen falen wordt onderkend en 
gecorrigeerd.

Verder gaan de auteurs in op de bestendigheid van de relatie. In dat verband 
adviseren zij lezers om de omgang met de beoogde partner aan een kritisch onder-
zoek te onderwerpen. Wekt de aanstaande naast gevoelens van liefde ook irrita-
tie? Hoe groot is het geduld met eventuele onhebbelijkheden? Tolerantie jegens de 
slechte eigenschappen is noodzakelijk, aangezien die op den duur de band tussen 
echtgenoten kunnen ondermijnen. In deze context waarschuwen zij ook voor onei-
genlijke motieven. Een huwelijk uit materiële overwegingen is gedoemd te misluk-
ken. Met deze vermaning herhalen zij – op indirecte wijze – de traditionele eis 
betreffende de overeenkomst in stand. Enkel de adviesboeken van het Nut waar-
schuwen nog met zoveel woorden tegen ‘ongelijke huwelijken, zo in bezittingen, 
staat, jaaren, als verstandelijke vermogens’. Ongelijkheid geeft aanleiding tot ‘twist’. 
Met ruzie verdwijnt ‘het genoegen in de Huisgezinnen’. Zo gaat – in de ijzeren 
logica van de Verlichting – het gezinsleven ten onder aan ‘wanorde en oneenig-
heid’.27 Uit deze wijze van presenteren kan worden afgeleid dat de traditionele eis 
van overeenkomst in stand en religie naar de achtergrond is gedrongen.

De besprekingen van de partnerkeuze vallen behalve door hun veelzijdigheid 
en oog voor detail ook op vanwege hun stijl. De besprekingen zijn nogal streng 
van toon. Deze strengheid komt het sterkst naar voren in de passages waarin de 
lezers worden gevraagd naar hun persoonlijke motieven voor een bepaalde keuze. 
Dergelijke vragen worden gesteld, om hen te dwingen hun gevoelens voor deze 
of gene kritisch te beschouwen. Zo moeten lezers van het vrijzinnige Huisboekje 
zich de vraag stellen of ‘het alleen zinnelijke bekoorlijkheden [waren], die ons naar 
elkander trokken?’ Mocht het antwoord op deze vraag bevestigend luiden, dan is 
de liefde geen lang leven beschoren. In zulke gevallen is ‘eene spoedige verkoeling 
zoo goed als zeker’.28 Het orthodoxe Het huisgezin acht ‘wederzijdsche achting’ het 
belangrijkste aspect van de echtelijke liefde. Ontbreekt die, dan is er geen sprake 
van ‘ware, christelijke liefde’, maar slechts van ‘eene wild bruisende hartstogt’.29

Vanuit narratief perspectief gezien, horen deze vragen tot een specifieke vertel-
wijze. Die zijn namelijk deel van een contrastering. Dergelijke contrasten verge-
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zellen alle vragen betreffende de motivatie van de lezer voor een bepaalde keuze. 
Hieruit kan worden afgeleid dat de auteurs trouwlustigen eens stevig aan de tand 
willen voelen. Verder verraadt de inhoud ervan dat de auteurs zich met name zor-
gen maken over de seksuele aantrekkingskracht. Zouden jongvolwassenen zich 
niet teveel laten leiden door hun seksuele gevoelens? Zouden zij wel voldoende 
controle over hun verlangen hebben, om het karakter van de beoogde partner te 
toetsen aan de hoge eisen waaraan een huwelijkskandidaat moet voldoen?

Natuur

Deze bezorgdheid over de partnerkeuze wordt gedeeld door auteurs van advies-
boeken voor jongvolwassenen. In de gidsen die rond de eeuwwisseling worden 
gepubliceerd wordt dit onderwerp uitvoerig behandeld. Daarin worden drie ver-
schillende thema’s betrokken: de attitude tegenover de andere sekse, de partner-
keuze en seksualiteit.

In de adviesboeken voor jonge mannen staat de attitude tegenover de andere 
sekse centraal. Zij behoren een specifieke houding aan te nemen tegenover jonge 
vrouwen: ze moeten hen op dezelfde manier tegemoet treden als hun beste vriend. 
Dit voorschrift betekent dat er persoonlijke, vertrouwelijk contacten worden opge-
bouwd met ‘goede, edele, brave vrouwen en meisjes’.30 Dit advies impliceert een 
radicale breuk met de adviezen voor jongelui uit de vroegmoderne tijd, die aan-
drongen op het bewaren van distantie tegenover de andere sekse.

In de toelichting op deze gedragsregel komt naar voren hoe groot de samenhang 
in de bespreking van de drie onderwerpen is. De auteurs noemen namelijk vele, 
verschillende voordelen: zo zou een vriendschappelijk contact het mogelijk maken 
om een jonge vrouw goed te leren kennen, en dus ook haar kwaliteiten als echtge-
note. In dat geval zou de kwaliteit van de partnerkeuze worden verhoogd. Ook zou-
den vriendschappelijke gevoelens de jongeman als het ware dwingen om de vrouw 
als individu te zien in plaats van als object van verovering. Dat zou voorkomen dat 
de man spelletjes speelt – dat hij romantische gevoelens voorwendt, of dat hij haar 
verleidt. Op deze manier zou vriendschap zowel de man als de vrouw beschermen 
tegen onbezonnen romances, of zelfs tegen voorechtelijk seksueel verkeer.

Deze boeken breken ook op een ander punt met de traditie: zij bespreken de 
plaats van de seksuele aantrekkingskracht in de partnerkeuze. Wederzijdse sek-
suele aantrekkingskracht brengt een man en een vrouw tot elkaar. Dat is op zich 
geen probleem: deze initiële aantrekkingskracht ligt besloten in de natuur. Het 
mag alleen niet hierbij blijven; een verliefdheid moet langzamerhand uitgroeien tot 
liefde doordat ‘wederzijdsche achting, op innerlijke hoedanigheden gegrond, zich 
met het zinnelijke welgevallen vereenigt’.3 Opmerkingen betreffende seksualiteit 
werden achterwege gelaten in de adviesliteratuur van de vroegmoderne periode.
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Deze lessen betreffende seksualiteit worden aangegrepen om de eisen voor de 
partnerkeuze onder de aandacht van de lezers te brengen. Wederzijdse respect tus-
sen aanstaande echtgenoten behoort ingegeven te zijn door echte kwaliteiten. Dan 
volgt de bekende reeks eigenschappen als plichtsbesef en discipline die volgens de 
nieuwe opvatting van het huwelijk noodzakelijk zijn. Daarnaast worden de tradi-
tionele eisen betreffende overeenkomst in godsdienst, stand en leeftijd genoemd. 
Die worden niet nader toegelicht: ze worden slechts vermeld, en altijd als laat-
ste.32

In deze presentatie doet de invloed van de disciplinering zich gelden: de auteurs 
maken verschil tussen de nieuwe en de traditionele criteria voor een goede partner-
keuze. Zij bespreken de eisen die verband houden met de nieuwe visie op huwelijk 
en samenleving als eerste, en uitvoerig. Daarvan moeten jeugdige lezers immers 
nog worden doordrongen. De traditionele regels worden op de laatste plaats en 
slechts terloops genoemd. Die worden gememoreerd, aangezien ze nog steeds als 
voorwaarden voor een goed huwelijk gelden. Dit volstaat, omdat een endogaam 
huwelijk inmiddels gewoonte is geworden.

In het kader van de integrale benadering van seksualiteit en partnerkeuze wor-
den gedragsregels gegeven, die jongelui moeten helpen hun seksuele verlangens te 
beheersen. Deze regels zijn gering in getal en beperkt qua thematiek: de boodschap 
luidt dat jongelui hard moeten werken en op hun eet- en drinkgewoonten moeten 
letten. Deze komen overeen met die uit de vroegmoderne tijd.

De adviesboeken voor jongvolwassen vrouwen uit deze periode geven eveneens 
een integrale bespreking van genoemde thema’s te zien. Deze worden alleen wat 
anders uitgewerkt, omdat de rol van de vrouw in de partnerkeuze een andere is dan 
die van de man. Jonge mannen worden verondersteld het initiatief te nemen. Dus 
worden die onderhouden over de wijze waarop jonge vrouwen benaderd moeten 
worden. Datzelfde rolpatroon legt jonge vrouwen ‘den moeijelijken, maar heiligen 
pligt [op om het] gevoel van liefde nooit eerst te toonen’.33 Om die reden worden zij 
aangesproken op hun romantische verwachtingen ten aanzien van de liefde. Stellen 
zij ‘door [romaneske literatuur] op een dwaalspoor geleid (…) onzinnige eischen 
[aan] het werkelijke leven?’34 Om misvattingen te corrigeren, leggen de auteurs hen 
uit wat van hun toekomstige partner verwacht mag worden.

De schetsen van de ideale echtgenoot wijken weinig af van de criteria die de 
gidsen voor jonge mannen geven: vakbekwaamheid, soberheid, huiselijkheid en 
zelfdiscipline. In deze schetsen passeren de criteria voor de partnerkeuze en pas-
sant de revue. Zo stelt Woorden van moederlijke liefde aan mijne dochter Mathilda 
de vraag of

‘het de gaven van verstand en hart, of het zijne achting voor godsdienst en 
deugd (…) zijn die u tot hem trokken, of dat het meer de uiterlijke voorregten, 
geest, stand, aanzien, rijkdom, en bevallig uiterlijk waren.’
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Dit contrast tussen innerlijke en uiterlijke kwaliteiten houdt verband met de nieuwe 
opvatting van de echtelijke liefde.

‘Is de eerste vraag toestemmend beantwoord, vraag dan verder (…). Vraag of 
jaren, of stand, of godsdienst, of fortuin ook hinderpalen in de weg kunnen 
stellen.’35

Ook in deze presentatie wordt eerst de aandacht gevestigd op de nieuwe eisen 
betreffende de partnerkeuze en komen de traditionele op het tweede plan. De 
reden is dezelfde als in de adviesliteratuur voor jonge mannen: de endogame part-
nerkeuze is gebruik geworden.

Wat de bespreking van de seksualiteit betreft, worden jonge vrouwen gewezen 
op het seksuele verlangen dat schuil gaat achter hun romantische fantasieën. De 
auteurs waarschuwen hen dat ‘de Maagd ligter aan den Jongeling haar vertrouwen 
schenkt, en zich met hem in het eenzame waagt, dan de bedachtzaamheid en de 
ondervinding aanraden’. Op deze constatering volgt een verklaring: ‘zeker paart 
zich hiermede de natuurlijke neiging der geslachten tot elkander’.36 Deze verkla-
ring wordt aangegrepen om een reeks gedragsregels betreffende seksualiteit op te 
leggen. Die adviezen beogen te voorkomen dat lezeressen zich mee laten slepen 
door hun gevoelens. Op dit punt tonen schrijvers zich verrassend direct: lezeres-
sen wordt met zoveel woorden gezegd dat zij zich niet mogen laten verleiden tot 
seksueel verkeer; dat dient gereserveerd te blijven voor het huwelijk.

Het opmerkelijkste van deze bespreking van de partnerkeuze is de wijze waarop 
het seksuele aspect is verdisconteerd. Dit zou vóór de late achttiende eeuw ondenk-
baar zijn geweest. Deze omslag moet worden toegeschreven aan de invloed van de 
Verlichting – met zijn libertijnse attitude tegenover het seksuele. De kracht van 
deze adviesliteratuur is de samenhangende bespreking van de omgang met de 
andere sekse, partnerkeuze en seksualiteit. Die geïntegreerde benadering is con-
sequent toegepast in de exposés en in de vele concrete gedragsregels. Al doende 
wordt een nieuwe seksuele vorming van jongvolwassen mannen en vrouwen ont-
wikkeld. De adviezen maken echter niet de vorming van jongelui uit; de presentatie 
ervan draagt het hare bij – zoals we in de volgende paragraaf zullen zien.

Op eigen benen

Bovenstaande adviezen voor de partnerkeuze worden op een indringende manier 
gepresenteerd. Dat effect wordt tot stand gebracht door het gebruik van narratieve 
strategieën. De eerste is het creëren van contrasten, waardoor duidelijk wordt wat 
er van jongelui verwacht wordt. De tweede betreft het gebruik van verwijzingen, 
waarmee aan de gecreëerde tegenstellingen morele connotaties worden verleend. 
Door deze vertelwijze worden de contrasten getransformeerd tot opposities tussen 
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goed en kwaad. En passant worden in de tekst vervatte gedragsregels verheven tot 
normen.

In de bespreking van de partnerkeuze domineren de contrasten tussen een ver-
antwoorde keuze en een op basis van seksuele aantrekkingskracht. Op het eerste 
gezicht lijken deze contrasten samen te vallen met de christelijke dichotomie tus-
sen lichaam en geest, die diep geworteld is in de Nederlandse cultuur. Bij nadere 
beschouwing kan uit de gecreëerde contrasten worden afgeleid dat de auteurs sek-
suele aantrekkingskracht verenigbaar achten met een verantwoorde partnerkeuze. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de omschrijving van de huwelijksliefde in De man in de 
vier tijdperken zijns levens (809). Hier wordt eerst een verband gelegd tussen de 
‘neiging tot de andere kunne’ en natuur: ‘van het insekt, (...) tot den verschrikke-
lijk grooten walvisch, (…) blijkt allen die drift te zijn ingeplant (…). De mensch (...) 
deelt als dierlijk bewoner dezer aarde, in dien trek, in dien neiging’. In het vervolg 
wordt verband gelegd tussen de seksuele aantrekkingskracht en cultuur: anders 
dan bij dieren, brengt de wederzijdse aantrekkingskracht man en vrouw samen in 
het huwelijk:

‘Zooverre (…) de geschiedboeken des menschdoms reiken, en volgens de 
aanteekeningen van reizigers (…) onderscheidt zich (…) ook in dit opzicht de 
mens van alle overige bewoners der aarde.’37

In deze voorstelling wordt seksualiteit gesitueerd op het snijvlak van natuur en cul-
tuur: seksuele aantrekkingskracht is ‘natuurlijk’, maar seksueel verkeer dient plaats 
te hebben in het culturele instituut van het huwelijk om ook als ‘menselijk’ aange-
merkt te kunnen worden.

Ook de adviesliteratuur voor jonge vrouwen erkent de rol van seksualiteit. Zoals 
gezegd waarschuwt De vrouw in de vier tijdperken haars levens (809) dat ‘de Maagd 
ligter aan den Jongeling haar vertrouwen schenkt, en zich met hem in het eenzame 
waagt, dan de bedachtzaamheid en de ondervinding aanraden’. Met deze frase legt 
de auteur verband tussen deze neiging tot vertrouwelijkheid en ‘de natuurlijke 
neiging der geslachten tot elkander’. Uit deze formulering spreekt welwillendheid 
tegenover het voorkomen van seksuele gevoelens bij vrouwen. Tot dusver is nog 
onvermeld gebleven hoe deze neiging wordt omschreven. Volgens de auteur is

‘die [drift], hoe ook de staat der beschaafdheid vele betrekkingen wijzige en de 
oorspronkelijke driften maskere, te sterk (…), om niet op eene bijkans onwe-
derstaanbaare wijze de harten der menschen van beiderlei sekse blijkbaar te 
bezielen’.38

In deze omschrijving wordt het effect van de aantrekkingskracht aangeduid met 
het woord ‘bezielen’. Door seksuele aantrekkingskracht in verband te brengen met 
‘ziel’ wordt de christelijke dichotomie tussen lichaam en geest overbrugd. Uit deze 
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woordkeuze blijkt nogmaals dat seksuele verlangens bij jonge vrouwen worden 
aanvaard.

Zoals gezegd staat het gebruik van contrasten niet op zichzelf: aan tegenstellin-
gen wordt door middel van verwijzingen morele connotaties verleend. De auteurs 
kiezen vooral verwijzingen naar geloof en Bijbel, en naar ziekte en dood. Zij heb-
ben met name een voorkeur voor verwijzingen naar het Bijbelse verhaal van de 
zondeval. Een voorbeeld is te vinden in het adviesboek van het Nut. Dit boek waar-
schuwt voor de ‘zucht tot wellust’; het omschrijft die neiging vervolgens als ‘eene 
slang, welker beet vergif en den dood aanbrengt’.39 Door middel van dit beeld wordt 
een analogie gecreëerd tussen de verleiding tot seksueel verkeer en die van Eva in 
het paradijs. Zo wordt een verband gelegd tussen de gedragsregel af te zien van 
voorechtelijk seksueel verkeer en Gods gebod. Een specifieke verwijzing naar de 
zondeval wordt alleen tegenover jonge vrouwen gebruikt: voorechtelijk seksueel 
verkeer wordt aangeduid met het woord ‘val’. De gids voor jonge mannen en vrou-
wen De gevaren der jeugd (823) stelt de retorische vraag: ‘Ongelukkig meisje, wat 
zal u behoeden voor eenen schandelijken val’.40 En het boek voor vrouwen Agatha 
(846) stelt dat ‘ontelbare meisjes, zoowel uit de voornaamste als geringste standen, 
(...) gevallen en verloren gegaan [zijn]’.4 Door het gebruik van de woorden ‘val’ en 
‘vallen’ wordt voorechtelijk seksueel verkeer op een lijn gesteld met de erfzonde.

In de derde en laatste narratieve strategie worden fictieve personages die de 
lezers ten voorbeeld worden gesteld, gepresenteerd als zelfstandige en autonome 
individuen. Dat effect wordt bereikt door deze te situeren in een bepaalde sociale 
context. Zij worden beschreven alsof ze slechts onder vrienden en kennissen ver-
keren. Zo wordt de indruk gewekt dat ze niet onder gezag van een baas staan, of 
onder ouderlijk toezicht vallen. Doordat de lezer wordt uitgenodigd om zich te 
identificeren met het personage, wordt ook die benaderd als een zelfstandig, auto-
noom individu. Het effect daarvan is dat de lezer gaat denken dat hij autonoom is, 
en dus zelf zorg moet dragen voor opvolging van de gedragsregels. Een sprekend 
voorbeeld is het adviesboek De gevaren der jeugd. Daarin worden de lezers pagina 
naar pagina gewaarschuwd voor de gevaren van de wereld: het uitgaansleven, de 
alcohol, et cetera. De auteur doet alsof jongelui kunnen doen en laten wat zij wil-
len. Hij rept met geen woord over toezicht van ouders en patroons, zelfs niet over 
sociale controle door leeftijdgenoten. In een ander voorbeeld uit de gids Agatha 
wordt melding gemaakt van een peer group. In de beschrijving daarvan wordt de 
illusie van zelfstandigheid en autonomie bevestigd. Hier wordt gezegd dat vrijmoe-
dig gedrag van een vrouw zal worden bestraft door leeftijdgenoten: dat ‘de meisjes 
zelven de ligtzinnigen onder hare sekse met de meeste gestrengheid [beoordeelen], 
en haar [ontwijken]’.42 Deze opmerking heeft twee interessante aspecten. De eer-
ste is dat de lezeres wordt gewezen op consequenties, die anderen aan haar gedrag 
verbinden. Die anderen zijn echter sociaal gelijken, geen ouders of chaperonnes. 



242 Genegenheid en gelegenheid

De tweede is dat het besluit om het juiste te doen wordt gelaten aan de vrouw. Zij 
wordt slechts gewezen op eventuele consequenties.

Deze drie narratieve strategieën worden systematisch en consequent toegepast. 
Daardoor hebben ze een educatief effect: door middel van de contrasten en ver-
wijzingen wordt aan jongelui duidelijk gemaakt wat goed is, en wat niet. Dit appèl 
aan het geweten van de jeugdige lezers wordt gecomplementeerd door de sugges-
tie dat zij autonoom zijn. Op deze manier worden zij als het ware gedwongen om 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun doen en laten. Zo leren jonge mannen en 
vrouwen om op eigen benen te staan.

Zinnelijkheid

Vanaf het midden van de negentiende eeuw verschijnen adviesboeken voor jong-
volwassenen met een uitgesproken orthodoxe of katholieke signatuur. Net als de 
auteurs van confessionele huwelijksgidsen, zien deze schrijvers zich genoodzaakt 
om zich te verhouden tot het boven beschreven vrijzinnige adviesboek voor jonge-
lui. Eerder is al duidelijk gemaakt dat de eerste de belangrijke nieuwe elementen 
van de vrijzinnige huwelijksgids overnemen. Bij de laatstgenoemden ontbreekt een 
dergelijke uniforme aanpak: die kiezen uiteenlopende wegen om jongvolwassenen 
te vormen tot het huwelijk. Een orthodoxe en een katholieke schrijver nemen de 
nieuwe richtlijnen betreffende partnerkeuze en seksualiteit over. De meeste laten 
dat achterwege; zij kiezen voor het bijbrengen van een sterk religieus besef. Tussen 
deze twee uitersten zijn er enkele auteurs die elk een eigen weg kiezen.

Zoals gezegd geven twee adviesboeken de nieuwe richtlijnen voor de partner-
keuze van de verlichte gids voor jongvolwassenen: het orthodoxe adviesboek voor 
jonge mannen en vrouwen Geschenk van een christelijken vader aan zijne opwas-
sende kinderen (844) en de katholieke Gids voor den christen jongeling op zijne reis 
door het leven (883). Zowel de orthodoxe als de katholieke gids integreren deze 
regels in hun uiteenzetting van de geloofsleer: beide wijzen allereerst op het belang 
van de partnerkeuze voor een goed christen en een goed katholiek. Een goede part-
ner helpt je om volgens Gods gebod te leven, een slechte bemoeilijkt dat juist. Of 
erger nog: een slecht huwelijk kan het verwerven van het eeuwig leven zelfs ver-
hinderen. Vervolgens bespreken zij allerlei motieven om voor een bepaald persoon 
te kiezen. In dat verband wordt de plaats van seksualiteit in de partnerkeuze aan 
de orde gesteld. Het orthodoxe boek instrueert lezers in de christelijke dichotomie 
tussen lichaam en geest: het waarschuwt hen namelijk dat ‘persoonlijke aantrek-
kelijkheden alleen niet genoeg [zijn]’. Het wijst met name op de vergankelijkheid 
ervan: uiterlijk schoon is ‘vluchtig’, wordt ‘dof ’, ‘verwelkt’, en is tenslotte ‘verwoest’. 
Met het verdwijnen van het lichamelijk schoon, verdwijnt ook de aantrekkings-
kracht. Alleen wanneer de partner wordt gekozen om haar ‘zielshoedanigheden’, zal 
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de liefde blijven bestaan. Op zulke kwaliteiten behoort de keuze dan ook gebaseerd 
te zijn.43 De katholieke gids is zo mogelijk nog strenger. Die erkent geen seksuele 
aantrekkingskracht – althans niet met zoveel woorden. Hij vraagt lezers uitslui-
tend, en herhaaldelijk naar hun motieven. Is hun keuze ingegeven door ‘redelijke 
en echt christelijke (…) beweegredenen’ of door ‘menschelijke’, en ‘zinnelijke en 
vleeschelijke’ overwegingen. Doordat tussen de categorieën ‘christelijk’ en ‘zinne-
lijk’ nog de categorie ‘menselijk’ is geplaatst, wordt de indruk gewekt dat alleen 
zuiver geestelijke motieven mogen tellen.44 Deze strikte norm houdt waarschijnlijk 
verband met het katholieke ideaal van kuisheid en ascese. Op deze exposés volgen 
in beide adviesboeken concrete richtlijnen voor de omgang met de andere sekse en 
het kiezen van een partner.

De meeste orthodoxe en katholieke adviesboeken voor jongvolwassenen geven 
geen adviezen voor partnerkeuze en seksualiteit. Die instrueren hun lezers niet 
eens in de christelijke leer over het lichaam. In plaats daarvan vermanen zij hen 
niet toe te geven aan zinnelijke genoegens. Dat gebeurt in strikt religieuze termen: 
protestante auteurs spreken over ‘de verleidingen der wereld’. Die wijzen met name 
op de ‘verrader in ons binnenste, die aan de vijanden onzer deugd, welke ons van 
buiten aanvallen, de middelen aan de hand geeft om ons te overrompelen’.45 Jonge-

Voorblad Gids voor den christen jongeling op zijne reis door het leven (1883) 
Theologische Faculteit Tilburg
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lui wordt geadviseerd om hun innerlijke roerselen kritisch te volgen zoals Salomon 
dat heeft voorgeschreven. ‘Bovenal moeten ze regels van hun religie naleven, want 
‘Godsvrucht [is] het krachtigste wapen tegen de verleidingen der wereld’.46 Katho-
lieke auteurs kiezen andere bewoordingen: die hebben het over de ‘bekoring’ die 
uitgaat van ‘duizende dingen die wij zien en hooren en onze zinnelijke natuur prik-
kelen’.47 Jongelui moeten die weerstaan om in overeenstemming met Gods gebod te 
leven. Zij benadrukken dat de bekoring ook een voordeel heeft: weerstand bieden 
aan verlokkingen brengt de mens dichter tot God. ‘Zoo beschouwd kunnen dus de 
bekoringen een groot hulpmiddel van zaligheid genoemd worden.’48

Bovenstaand overzicht zou de indruk kunnen wekken dat de orthodoxe en 
katholieke adviesboeken zich eenvoudig laten rubriceren. Dat zou niet juist zijn: 
dat de auteurs zoekende zijn blijkt uit de uitzonderingen op bovenstaande indeling. 
Het orthodoxe boek voor jongvolwassen mannen en vrouwen De weg ten leven 
(857) is zo’n uitzondering. Dit boek bespreekt de neiging tot zinnelijk genot, maar 
op een enigszins afwijkende manier. Dit boek stelt namelijk het verlangen naar sek-
sueel contact centraal. Het houdt lezers voor dat hartstochten de mens beheersen, 
en zo rede en verstand verdringen. Als gevolg daarvan veroorzaken die een ‘tijde-
lijke verstandsverbijstering’. In zo’n ‘storm van (…) gevoelens’ is het zaak om de 
‘magt over ons zelven te behouden’. Daartoe geeft deze gids enkele adviezen. Zoals 
het een orthodox adviesboek betaamt, verwijst ook deze gids naar Salomon.49 Ver-
volgens geeft het enkele concrete richtlijnen voor het gedrag. Ook het katholieke 
boek Goede raadgevingen aan een jonge dochter in de wereld (887) heeft een eigen 
aanpak. Dit bespreekt de omgang met mannen, verliefdheid en de partnerkeuze. 
De lessen worden echter over meerdere hoofdstukken verdeeld. Het eerste onder-
werp komt aan bod in het hoofdstuk over de vele verlokkingen van het uitgaans-
leven en heet ‘Behoedmiddelen tegen de gevaren van de wereld’. Het tweede komt 
aan bod in het hoofdstuk over het huwelijk.

Al met al geven orthodoxe en katholieke adviesboeken uiteenlopende bespre-
kingen van partnerkeuze en seksualiteit. Wel wordt uit dit overzicht duidelijk dat 
de christelijke visie op het seksuele wordt onderschreven. Alle auteurs gaan name-
lijk uit van de christelijke dichotomie tussen geest en lichaam – hoe zij jongelui 
verder ook mogen voorbereiden op de partnerkeuze. Zoals gezegd maken de expo-
sés slechts een deel van de vorming van jongelui uit. De presentatie draagt het hare 
bij – zoals in de volgende paragraaf duidelijk zal worden.

Gesticht

De lessen over de partnerkeuze in de confessionele adviesboeken voor jongelui 
geven veel overeenkomsten te zien. Deze boeken zijn geënt op het genre van de 
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stichtelijke lectuur voor jongelui. Ze hebben een stichtend karakter; dat effect 
wordt bereikt door contrastering en door verwijzing.

De betreffende paragrafen beziend, springt de overdaad aan contrasten in het 
oog. In de twee adviesboeken waarin de partnerkeuze wordt besproken, wordt 
een door liefde ingegeven partnerkeuze gecontrasteerd met één die gebaseerd 
is op uiterlijk schoon of op seksuele verlangens. Vanzelfsprekend is de eerste in 
overeenstemming met Gods bedoeling met het huwelijk, en de tweede niet. De 
adviesboeken die de zinnelijke aard van de mens bespreken, stellen een christe-
lijke levenswandel tegenover een leven vol zinnelijk genot. Ook hier is het eerste 
in overeenstemming met Gods gebod, en druist het laatste daartegen in. De stijl-
figuur van de contrastering wordt gebruikt om lezers duidelijk te maken wat pre-
cies van hen verwacht wordt.

Daarnaast bevatten deze passages veel verwijzingen naar het christelijke geloof. 
Zij bevatten met name referenties naar de zondeval. Een voorbeeld is te vinden 
in een Réveil-gidsje voor jongvolwassen mannen. Daar wordt de aantrekkings-
kracht van zinnelijke genoegens omschreven met een verwijzing naar de verboden 
vrucht:

‘voor den onervaren jongeling heeft haar blik zoo veel bekoorlijks, en zijne 
onbedachtzame hand strekt zich zoo gereedelijk uit, om de vergiftigde vrucht 
van den verbodenen boom gretig aan te nemen’.50

In deze zinsnede wordt de jongeman voorgesteld als een tweede Adam, die de 
vrucht aanneemt die Eva hem aanreikt. Met deze analogie wordt toegeven aan zin-
nelijke genoegens op één lijn gesteld met het eten van de verboden appel. Door 
deze referenties wordt de indruk gewekt dat de voorgeschreven regels deel uitma-
ken van de geloofsleer.

Contrasteringen en verwijzingen zijn van groot belang: elk contrast vertelt de 
lezer wat hij moet doen. Elke verwijzing naar de bijbel suggereert dat het geleerde 
deel uitmaakt van Gods gebod. Door het gebruik van deze stijlmiddelen wordt de 
lezer duidelijk wat van een goed christen of een goed katholiek wordt verlangd. 
Tevens gaat hij beseffen dat opvolging van de regels God welgevallig is, en dat over-
treding van de regels door Hem zal worden bestraft.

Naast de stichtende toon delen de paragrafen over partnerkeuze en seksualiteit 
nog iets: ze laten een gebrek aan samenhang zien tussen de exposés aan de ene kant 
en de richtlijnen voor het gedrag aan de andere. Dat komt naar voren in de twee 
adviesboeken die de plaats van seksuele aantrekkingskracht in de partnerkeuze 
bespreken. En dit is eveneens duidelijk waarneembaar in het orthodoxe De weg 
ten leven. In alle gevallen geven de auteurs namelijk eerst hun visie op de partner-
keuze, en pas daarna noemen zij enkele concrete gedragsregels. Hun besprekingen 
vallen in twee delen uiteen. In dit opzicht herinneren deze confessionele boeken 
aan het adviesboek voor jongelui van de vroegmoderne tijd. Ook dat gaf gedrags-
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regels zonder enige toelichting, op zichzelf staand en zonder verband – zoals regels 
in een etiquetteboek.

Doordat deze gedragsregels los staan – los van een instructie, los van elkaar 
– wordt de aandacht getrokken door de inhoud. Dan valt op dat die voorschriften 
een scala aan onderwerpen betreffen, van de attitude tegenover de andere sekse tot 
de omgang met het seksuele. Een vaak voorkomend voorschrift is geen dubbelzin-
nige grapjes te maken, of overdreven galant te zijn tegenover het andere geslacht. 
Een andere veelgegeven richtlijn is om altijd distantie te bewaren, en je nooit met 
iemand van de andere sekse af te zonderen. Ook op dit punt lijken de confessionele 
adviesboeken op de ‘gids voor de jongeling’ uit de vroegmoderne periode. Beide 
typen adviesboek geven vooral regels voor het sociale verkeer – evenals etiquet-
teboeken.

Zelfs de twee boeken die uitgebreid ingaan op partnerkeuze en seksualiteit 
geven dergelijke, op etiquetteregels lijkende voorschriften. Hun richtlijnen heb-
ben betrekking op de omgang met leden van de andere sekse in het sociale verkeer. 
Zowel het orthodoxe als het katholieke boek adviseren lezers een zekere afstand te 
bewaren jegens vrouwen en vertrouwelijk, intiem contact te vermijden. Het ortho-
doxe boek waarschuwt bovendien voor het maken van seksueel beladen grappen. 
Wat de partnerkeuze betreft, manen ze iedere gedachte aan vrijen en trouwen uit 
het hoofd te bannen, zolang een huwelijk financieel niet mogelijk is. Verder dienen 
jongelui de tijd te nemen, en met overleg te werk te gaan. Ook dienen ze hun ouders 
in het overleg te betrekken. Last but not least behoren zij iemand te huwen met een 
sterk religieus besef. Tegenover deze adviezen voor de omgang met de andere sekse 
staat een opvallende omissie: criteria voor het selecteren van een partner worden 
niet gegeven. Dit illustreert de kloof tussen de richtlijnen voor het gedrag en de uit-
eenzetting die eerder is gegeven.

Vanuit een pedagogisch perspectief, is met name het gebrek aan samenhang 
tussen de christelijk getoonzette exposés enerzijds en de gedragsregels anderzijds 
van belang. Uit deze scheidslijn kan worden afgeleid dat de auteurs lezers in de eer-
ste plaats willen instrueren in de geloofsleer. Dat is consistent met hetgeen we in de 
vorige paragraaf constateerden.

Uit de kloof tussen exposé en regel kan tevens worden afgeleid waarom auteurs 
van de orthodoxe en katholieke adviesboeken allerhande regels geven – van part-
nerkeuze tot de omgang met de andere sekse in het sociale verkeer. Aangezien de 
auteurs hun lezers in de eerste plaats willen stichten in het geloof zijn richtlijnen 
voor het gedrag van minder belang. Om die reden herhalen zij aloude, ingebur-
gerde regels; dezelfde regels die de vroegmoderne adviesboeken ook gaven.
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Conclusie

Huwelijksgidsen voor echtparen van vrijzinnige, orthodoxe en katholieke signa-
tuur van de late achttiende en negentiende eeuw stellen min of meer dezelfde eisen 
aan echtparen. Die komen voort uit een specifieke visie op gezin en samenleving. 
Deze visie draagt het stempel van de Verlichting. Verschillen tussen deze drie typen 
gidsen zijn terug te voeren op de presentatie. Waar de vrijzinnige adviesboeken een 
zakelijke uiteenzetting van deze eisen geven, verweven orthodoxe en katholieke 
die in hun religieuze beschouwingen over het huwelijk. Daardoor wordt de indruk 
gewekt dat ze voortvloeien uit de – orthodoxe of katholieke – geloofsleer.

Ook al onderschrijven vrijzinnige, orthodoxe en katholieke auteurs dezelfde 
opvatting over huwelijk en partnerkeuze, toch bereiden zij jongvolwassenen op 
heel verschillende manieren daarop voor. Vrijzinnige schrijvers komen onder 
invloed van de Verlichting tot een nieuwe aanpak, waarin ook de attitude tegen-
over de andere sekse en seksualiteit worden betrokken. Hun exposés bevatten vele, 
concrete gedragsregels die jongvolwassenen helpen een verstandige partnerkeuze 
te maken. Doordat zij deze regels op een specifieke wijze presenteren, dwingen zij 
hen verantwoord om te gaan met de vrije partnerkeuze. De orthodoxe en katho-
lieke schrijvers kiezen een andere weg. Zij stichten jongelui in het geloof, en met 
name in de christelijke dichotomie van lichaam en geest. Slechts enkele breiden 
hun bespreking uit met adviezen voor de partnerkeuze. Ook geven zij slechts wei-
nig concrete richtlijnen voor het gedrag. Daarbij gaat het altijd om oude, ingebur-
gerde regels.

De verschillen in de vorming van jongvolwassenen zijn het grootst tussen de 
vrijzinnigen aan de ene kant en de confessionelen aan de andere. Waar de vrij-
zinnige adviesboeken seksuele aantrekkingskracht in de partnerkeuze een plaats 
geven, laten orthodoxe en katholieke dit na. Waar vrijzinnige auteurs jongvolwas-
senen opvoeden tot zelfstandigheid, herhalen orthodoxe en katholieke de aloude 
raad om de ouders in de partnerkeuze te betrekken. Toch kunnen de verschillen 
tussen orthodoxen enerzijds en katholieken anderzijds niet worden uitgevlakt. Ten-
slotte bestaan er belangrijke verschillen in de geloofsleer. Die verschillen komen in 
de exposés herhaaldelijk naar voren.

Deze verschillen in de vorming van jongvolwassenen versterken de tendens 
tot endogamie. Zoals we hebben gezien, onderschrijven de adviesboeken de oude 
opvatting dat de partnerkeuze de sleutel is tot een gelukkig huwelijk. Ze houden 
vast aan het idee dat overeenkomt in sociaal milieu de echtelijke relatie mede 
bestendigt. Bovendien bereiden vrijzinnige, orthodoxe en katholieke auteurs hun 
jongvolwassen lezers op verschillende manieren voor op de toekomst. Die uiteen-
lopende vorming kan alleen maar hebben bevorderd dat de keuze valt op iemand 
uit eigen kring.
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De partnerkeuze van de lagere klassen in een stedelijke 
context 1800-1870
Een vergelijking tussen drie Vlaamse steden (Leuven, Aalst en Gent)

Bart van de Putte

Open, niet-rigide grenzen tussen sociale groepen en een klein leeftijdsverschil 
tussen man en vrouw vormen kernelementen van een ‘modern’ partnerkeuzepa-
troon. Dit artikel is een analyse van de huwelijkspartnerkeuze van de lagere klasse 
in Gent, Leuven en Aalst vóór de opkomst van moderne sociale bewegingen, de 
verburgerlijking, de stijgende levenstandaard en de tweede industriële revolutie, 
dus voor pakweg 870. Waarom is dit relevant? De moderniseringstheorie vertrekt 
doorgaans vanuit de vaststelling of veronderstelling van een gesloten, voorname-
lijk agrarische samenleving. Maar de vroeg-negentiende-eeuwse stad vormde een 
totaal andere sociale context. Steden vertonen niet noodzakelijk dezelfde geslo-
tenheid die men doorgaans typisch acht voor de traditionele, landelijke samen-
leving. Bovendien, hoewel de voornaamste ‘openers’ van de samenleving meestal 
later in de tijd gesitueerd worden, kennen sommige steden reeds belangrijke ver-
anderingen in een relatief vroeg stadium: de centralisering van de productie uit de 
huishoudens naar grotere eenheden, de bevolkingsgroei, het huisvestingstekort, 
de verscherpte overlevingsstrijd, de migratie, de confrontatie tussen gevestigde 
stadsbewoners en nieuwkomers, de afwezigheid en de verminderde macht van de 
vader,enzovoort. De vraag is dus welke kenmerken het partnerkeuzepatroon ver-
toont gedurende deze eerste fase van de modernisatie. Los van de discussie omtrent 
modernisatie, refereert deze bijdrage ook aan de meer algemene zoektocht naar de 
demografische cultuur in de stedelijke context. Er is reeds heel wat bekend over het 
informele karakter van het stedelijk huwelijk bij de lagere klassen, in het bijzonder 
over het belang van illegitieme geboorten en het ongehuwd samenwonen.2 We 
willen de kennis over het stedelijke lagereklassehuwelijk aanvullen met informatie 
over partnerkeuze.

Theorie

In dit theoretische luik gaan we dieper in op de mogelijke invloed van de sociale 
context op het patroon van partnerkeuze. We formuleren empirische implicaties 
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die hieruit voortvloeien. Eerst bespreken we kort het gebruik van partnerkeuze in 
de studie van maatschappelijke openheid en egalitarisme.

Het meten van openheid en egalitarisme door middel van partnerkeuze

Met ‘openheid’ verwijzen we naar de sterkte van de grenzen tussen sociale groe-
pen. Het is algemeen aanvaard dat sociale interacties, zoals het huwelijk, een 
indicatie zijn van grenzen in een bepaalde samenleving. Elke interactievorm kan 
immers geanalyseerd worden in haar sociale reikwijdte. Niet iedereen interageert 
met iedereen. Indien autochtonen huwen met migranten, dan is de relatie in die 
interactie ‘open’: men is bereid tot interactie. Dit wijst erop dat men elkaar als gelij-
ken beschouwt, of dat deze kenmerken niet relevant zijn voor het aangaan van bij-
voorbeeld een partnerrelatie.

De vraag die we dus met de analyse van partnerkeuze trachten te beantwoorden 
is of verschillen in een samenleving – structurele kenmerken zoals de verdeling 
van sociale macht, geografische origine – ook de sociale groepsvorming bepalen.3 
Dit doen we op basis van twee dimensies. Met de dimensie ‘sociale positie’ willen 
we nagaan wat het belang is van de sociale positie van de vaders van de huwenden 
(sociale origine) en de sociale positie van de bruidegom voor de partnerkeuze. Met 
de dimensie ‘geografische origine’ meten we de integratie van migranten.

Daarnaast meten we via ‘partnerkeuze naar leeftijd’ ook een aspect van de man-
vrouwrelatie. We gaan niet na of leeftijd een element is in de sociale groepsvor-
ming, maar bestuderen de ‘verhoudingen tussen de huwenden’. Met deze dimensie 
van partnerkeuze meten we het belang van patriarchalisme versus egalitarisme.4 
Leeftijd is dikwijls verbonden met autoriteit.5 Leeftijdsverschillen zijn daarom de 
uiting van de machtsverdeling tussen de partners.6 In het geval van een huwelijk 
tussen een oudere man en een jongere vrouw (verder OHM of Older Husband Mar-
riage genoemd) helpt het leeftijdsverschil de mannelijke dominantie te realiseren. 
In meer extreme gevallen, ‘(…) the difference in age arising from frequent remar-
riage may have contributed to greater dependence, at any rate in those marriages 
in which the man was considerably older than the woman’.7 Huwelijken waarbij de 
vrouw ouder is dan de man (OWM of Older Wife Marriages) en huwelijken tussen 
partners van ongeveer dezelfde leeftijd (SAM of Same Age Marriages) weerspie-
gelen dan weer een voor de man minder gunstige machtsverdeling. Kortom, ‘(…) 
near equality in ages of the spouses favours a partnership relationship (…)’.8

Partnerkeuze in een stedelijke context
De openheid tussen sociale groepen en de gelijkheid van man en vrouw zijn aspec-
ten van hetgeen we de demografische cultuur kunnen noemen. Lewis ontwikkelde 
met het begrip ‘culture of poverty’ een algemene visie op de demografische cultuur 
in de lagere klassen, onder meer geïnspireerd door de situatie van Puerto Ricanen in 
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New York.9 Deze auteur stelde dat het familieleven zich aanpaste aan de armoede. 
De centrale kenmerken van de familie in een ‘culture of poverty’ zijn onder andere: 
de afwezigheid van de ‘kinderjaren’ als een beschermde fase in de levenscyclus, 
informele partnerrelaties, ongehuwd samenwonen, vrouw- of moedergerichte 
families, gebrek aan privacy, intrahuishoudelijke competitie om schaarse goederen 
en moederlijke affectie et cetera.

Er kwam echter felle kritiek op deze visie. Harrison stelde bijvoorbeeld de vraag 
of een dergelijke cultuur wel een ‘aanpassing’ was (en aan wat?), of het wel om 
een desorganisatie ging (wat gesuggereerd werd), of armoede wel een noodzake-
lijke voorwaarde was, enzovoort.0 Het concept was te nauw betrokken op een 
– burgerlijk, westers – ideaalbeeld, waardoor het als een ‘aanpassing’ bestempeld 
werd. Desalniettemin blijft de vaststelling dat het familiale leven van groepen en 
individuen aan de onderkant van de sociale stratificatie een aantal gelijklopende 
kenmerken vertoont. Een constructieve benadering van deze vaststelling is het 
beantwoorden van een andere belangrijke kritiek op Lewis, namelijk dat armoede 
een vrij vage omschrijving is van een bepaalde levenssituatie. De conclusie is hier 
dat we moeten specificeren welke elementen van die armoede en van die omgeving 
belangrijk zijn, en vooral welk specifiek verband er dan bestaat met demografische 
gedragingen.

Seccombe, Lis, de Swaan en vele anderen wijzen op de invloed van belangrijke 
factoren zoals de veranderde economische organisatie, de overlevingsstrijd en de 
aanwezigheid van migranten op het familieleven van de stedelijke negentiende-
eeuwse lagere klassen. In het bijzonder verwachten ze een minder sterke vaderlijke 
macht, relatief egalitaire man-vrouwrelaties, calculerend gedrag en segregatie van 
autochtonen en migranten. We gaan na welke concrete effecten dit heeft op de 
partnerkeuze. Is patriarchalisme en dus de traditie om te huwen met een jongere 
bruid wel belangrijk in de lagere klassen? Speelt de sociale positie van de vader een 
belangrijke rol in de partnerkeuze? Worden migranten ‘vermeden’ als huwelijks-
partner?

Afname van de vaderlijke macht
De evolutie van de machtsrelaties binnen de familie werd in het bijzonder belicht 
door Seccombe. Deze auteur ontwikkelde vanuit een marxistisch perspectief een 
visie op het familiale leven van de stedelijke lagere klasse tijdens de industriële 
revolutie. In de eerste fase van de industriële revolutie ontwaart Seccombe een 
stedelijke crisis, onder meer veroorzaakt door de toenemende migratie, en geken-
merkt door bijvoorbeeld huisvestingsproblemen en veranderingen van de sociaal-
economische organisatie (voornamelijk proletarisering). Dit had gevolgen voor het 
familieleven. Seccombe spreekt onder meer over het ‘informele huwelijk’ (illegiti-
miteit en concubinaat) en – voor ons belangrijk – de zwakke positie van de man 
als hoofd van het huishouden. De buitenshuistewerkstelling van vrouwen samen 
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met het verliezen van eigendomsrechten in de productiemiddelen ondermijnde de 
vaderlijke dominantie. De vader gaf kennis noch patrimonium door aan zijn kin-
deren en was bovendien vaak werkloos.

‘Proletarianization had severed the patriarchal order from its traditional 
property roots and shaken both the gender and the generational axes of fam-
ily hierarchy. It would take some time before the tendons of domestic patri-
archy could be regrafted on the bones of the private wage system by means of 
the hardening cast of the male-breadwinner norm.’2

Kortom, al was het misschien geen familiecrisis, volgens Seccombe had de ver-
anderende samenleving wel degelijk gevolgen voor het familieleven en was er een 
groot verschil tussen de traditionele boerenfamilies en de eigendomloze proletari-
sche families.3

De afname van de vaderlijke macht duidt men vaak als achievement: het toe-
nemende belang van de eigen, verworven status ten nadele van de toegeschreven 
status. Er is echter wel een verschil tussen de visie die achievement als een gra-
duale, langzame evolutie ziet – zeg maar meritocratisering in de hand gewerkt 
door de bureaucratisering en het toenemend belang van formele rekrutering – en 
de visie dat achievement het gevolg is van een (stedelijke) crisis- of transitiefase, 
zeg maar de tijdelijke vermindering van de vaderlijke macht in een periode van 
sterke bevolkingsgroei, migratie, lage levensstandaard en economische transfor-
matie. Seccombe ziet de crisisfase eindigen met de opkomst van het kostwinners-
model. Er zijn echter ook andere argumenten voor de tijdelijkheid van de vaderlijke 
onmacht. Ten eerste zorgt de stedelijke crisis voor een verminderde vaderlijke 
capaciteit om in het leven van zijn kinderen daadwerkelijk in te grijpen. Migranten 
ontberen vaak de steun van hun ouders omdat bijvoorbeeld de netwerken van de 
ouders veel minder werkzaam zijn in de nieuwe omgeving. Ten tweede kan de ste-
delijke crisis korte termijnstrategieën stimuleren. De sociale positie van de vader 
is in zo’n precaire levenssituatie slechts een verafgelegen determinant van welvaart 
en gezondheid. Ten derde is het niet onwaarschijnlijk dat in dergelijke omgeving 
de identificatie met de vader vermindert.4 Traditionele gevoelens van groepsver-
bondenheid kunnen als irrelevant bestempeld worden in het licht van de snel ver-
anderende omgeving. Ten vierde is het door geografische mobiliteit (ook binnen 
de stad) voor de huwenden en hun ouders moeilijk om de toekomstige partner en 
haar of zijn ouders grondig te screenen.5

Het belang van de vaderlijke macht is echter waarschijnlijk sterk afhankelijk van 
de sociale positie. In het algemeen gaat men ervan uit dat de invloed van de ouders 
het grootst is in de hogere sociale klassen. Alter stelt het als volgt:

‘Even the careers of young men, however, would owe a great deal to their 
social origins. The high status occupations in industry and government 
required long periods of training and often some family influence. In indus-
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tries which operated through networks of family firms, even the names of 
business connections in distant cities could be jealously guarded family capi-
tal. This would tend to increase the influence of fathers over their sons mari-
tal decisions.’6

Bij de hogere en de middenklasse lijkt de vader voldoende sociale macht te behou-
den om een dwingende invloed op de partnerkeuze van de kinderen uit te oefenen, 
onder andere omwille van de aanwezigheid van eigendom en productiemiddelen. 
Bij de lagere klasse is dit veel minder het geval.7

Wat is het effect hiervan op de partnerkeuze? Indien de sociale positie van de 
vader uitgehold wordt, dan zal er minder homogamie naar sociale origine zijn. 
Daarvan is sprake als de sociale positie van de vader niet correleert met andere ken-
merken (bijvoorbeeld met de sociale positie van de kinderen). Iemand die meer of 
minder geschoold is dan zijn vader zal geen nadelige of voordelige invloed (meer) 
ondervinden. Er is geen echt dwingende reden om te huwen met iemand die gelijk 
is qua sociale origine, niet dat heterogamie per se hoeft. Het afwezig zijn van deze 
dwang maakt het wel mogelijk om met personen met een andere sociale origine 
te huwen (wat handig is als die net voorradig/in de buurt is), of de selectiecriteria 
op het niveau van de kinderen toe te passen.8 Kortom, het is inderdaad niet uit te 
sluiten dat op het moment van het huwelijk, dus na de opleiding en de eerste stap-
pen op de arbeidsmarkt, de rol van de ouders eerder beperkt is.

Naast de algemene toename van achievement is het in bijzonder in het geval van 
de afwezigheid van de vader (bijvoorbeeld door migratie van de kinderen) dat de 
vaderlijke macht beperkt lijkt. Indien de vader elders leeft, dan is – althans binnen 
de lagere klasse – zijn impact haast per definitie kleiner. We verwachten dus bij 
migranten meer heterogamie naar sociale origine dan bij autochtonen.

Egalitaire versus patriarchale relaties
Naast het verminderde belang van de vader en de echtgenoot gingen vrouw en 
kinderen bovendien vaak buitenshuis werken9, wat een machtsbron was. De ver-
sterkte inbreng van de vrouw in het gezinsinkomen kan egalitarisme bespoedigen. 
‘The subordination of wives to husbands was challenged by their common posi-
tion as wage-earners.’20 Zelfs indien de vrouw niet buitenshuis werkte, had ze in 
de lagere klassen een belangrijke rol in de familie-economie: als household-mana-
ger of controleur van het familiebudget, in het aankoopbeleid (‘hoe krijg ik zo veel 
mogelijk voedingstoffen met zo weinig mogelijk geld?’), in het zoeken naar huis-
vesting, et cetera. Deze rol was inderdaad belangrijk, aangezien er vaak heel weinig 
geld te besteden was, en de overleving dus voor een stuk afhankelijk was van de 
manier waarop de vrouw deze taak vervulde.2 De kinderen hadden dan ook vaak 
een band van affectie en verplichting ten opzichte van de moeder. Kortom, ‘these 
were families which had become matricentral out of poverty’.22
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We verwachten dat dit een ‘nefaste’ invloed kan gehad hebben op de machts-
relaties, en bijgevolg op de cultuur die gestoeld was op die mannelijke, patriarchale 
dominantie. Op het vlak van de partnerkeuze menen we dat dit zich uit in een min-
der sterke voorkeur voor huwelijken waarbij de man ouder is dan de vrouw.

Instrumentele partnerkeuze
Was er een ‘shorteriaanse’ wijziging van de beslissingscriteria, van calculerend/
materialistisch naar expressief/romantisch? Hoewel de ouderlijke macht – schijn-
baar – wegvalt, is het allerminst zeker dat daarmee ook het calculerend gedrag 
vervangen wordt door een meer romantische partnerkeuze, zoals Shorter stelde.23 
Er zijn hiervoor een aantal argumenten. Ten eerste was er een gebrek aan privacy, 
wat toch een belangrijke voorwaarde lijkt. In de woorden van Lis: ‘De materiële 
condities waren zo penibel dat cultivering van het gezinsleven vrijwel uitgesloten 
was.’24 Ten tweede bood ook de materiële situatie weinig keuzevrijheid. Volgens Lis 
impliceerde de grote bestaansonzekerheid van de vroeg-industriële arbeiders ‘(…) 
dat hun sociaal-demografisch gedrag in hoge mate werd gekenmerkt door calcu-
latie: overlevingsstrategieën bepaalden de aard van de samenlevingsverbanden’.25 
En nog:

‘Het kan dus geen verwondering wekken dat de relaties tussen de geslach-
ten bij de lagere klassen (…) niet zozeer werden gedragen door romantische 
liefde als door een partnerschap gebaseerd op wederzijdse rechten en ver-
plichtingen, waarvan de “afweging” bepaald werd door de respectieve bijdra-
gen die beide partners konden leveren tot de materiële instandhouding van 
het samenlevingsverband.’26

Indien er geen instrumentele partnerkeuze zou zijn, komt de overleving in het 
gedrang.

Wat zijn de gevolgen hiervan voor de partnerkeuze? Naar welke criteria richt 
men zich? Het scholingsniveau kan wel eens heel belangrijk geweest zijn.27 Andere 
belangrijke eigenschappen (zoals een goede gezondheid, bijzondere kennis van 
huishouden, werklust en morele kwaliteiten) blijven echter in deze studie buiten 
observatie. Een tweede gevolg is de voorkeur voor ‘oudere vrouwen’. Deze vrouwen 
hebben bijvoorbeeld meer tijd gehad om te sparen.28 Dit kan leiden tot meer OWM- 
en SAM-huwelijken.

Homogamie naar geografische origine
Een belangrijk aspect van de stedelijke omgeving is het steeds weer opduiken van 
groepen nieuwe bewoners. Samen met de bestaansonzekerheid en de huisves-
tingscrisis, creëert de golf van migranten een voedingsbodem voor competitie tus-
sen autochtonen en migranten.29 Daarnaast is er zelfs sprake van een regelrechte 
afkeer voor migranten, in het bijzonder voor rurale migranten.30 Bovendien heb-
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ben deze migranten vaak te kampen met heel wat praktische barrières op de huwe-
lijksmarkt: het ontbreken van netwerken met de lokale bevolking, gettovorming, 
eventueel een late entrée op de huwelijksmarkt, enzovoort.3 Kortom, er was een 
gebrekkige integratie van nieuwkomers in de stad.32

Een logisch gevolg hiervan is segregatie op de huwelijksmarkt. Homogamie 
naar geografische origine was waarschijnlijk het sterkst in de lagere klassen.33 
De belangrijkste reden hiervoor is dat bij de lagere klassen de concurrentie voor 
jobs en huisvesting, en dus ook spanningen tussen autochtonen en migranten, het 
sterkst was.

Samenvatting en empirische implicaties
Naast bijvoorbeeld de informalisering van het huwelijk, leidt de negentiende-
eeuwse stedelijke context waarschijnlijk ook tot een specifiek patroon van sociale 
groepsvorming en man-vrouwrelaties. Tabel  vat het samen.

Tabel 1 De relatie tussen sociale context en partnerkeuze

Macro-evoluties Effecten voor  
stadsbewoners

Gevolgen Partnerkeuze

Scheiding werk en huis-
houden

Vrouw gaat buitenshuis 
werken

Egalitarisme, niet-patri-
archaal

SAM en OWM huwe-
lijken

Nieuwe productie- 
organisatie, onpersoon-
lijke rekrutering

Vader geeft scholing 
noch productieve eigen-
dom door

Teloorgang vaderlijke 
macht

Heterogamie naar sociale 
positie vader 

Migratie Ouders zijn afwezig, of 
hebben geen netwerk

Teloorgang vaderlijke 
macht

Heterogamie naar sociale 
positie vader

Survival als drijfveer,  
gebrek aan privacy

Materiële afwegingen, 
ontbreken langetermijn-
perspectief 

Instrumentele drijfveren Homogamie naar eigen 
sociale positie, OWM en 
SAM-huwelijken

Migratie, urban crisis Confrontatie en com-
petitie

Scheiding tussen groe-
pen naar geografische 
afkomst

Homogamie naar geo-
grafische origine, vnl. 
voor rurale migranten

Hieruit volgen drie types van empirische implicaties:

Ten eerste verwachten we dat de genoemde oorzaken het volgende partnerkeuze-
patroon opleveren bij de lagere klassen:
– relatief weinig huwelijken tussen oudere mannen en jongere vrouwen
– heterogamie naar sociale origine
– homogamie naar sociale positie bruidegom en schoonvader
– homogamie naar geografische origine
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Bovendien is de verwachting dat dit patroon meer aanwezig is bij de lagere klas-
sen, in vergelijking tot de hogere en middenklasse.

Ten tweede zijn er ook meer specifieke implicaties. Concreet verwachten we dat 
OHM’s minder sterk aanwezig zijn bij koppels waarvan de vrouw gaat werken en dat 
heterogamie naar sociale origine het sterkst is bij migranten.

Ten derde verwachten we verschillen tussen de drie steden. Zeker niet uit te sluiten 
is dat er veel gemeenschappelijke kenmerken zijn in de leefwereld van de lagere 
klassen in de drie steden, maar aangezien de geselecteerde steden verschillen wat 
betreft de aangehaalde determinanten (verandering van de economie, stedelijke 
crisis en dergelijke), moeten deze steden ook verschillen vertonen in het partner-
keuzepatroon. Uit de bespreking van de drie steden hierna zal blijken dat het vooral 
in Gent is dat we het hier geformuleerde patroon mogen verwachten.

Data en context

Huwelijksakten

De gegevens voor ons onderzoek komen uit de huwelijksakten van de burgerlijke 
stand. Deze akten leggen de huwelijkssluiting juridisch vast en bevatten, naast gege-
vens over het huwelijk zelf, informatie over onder meer het beroep, de geboorte- en 
de woonplaats van de bruidegom, van de bruid en van de respectievelijke ouders. 
De huwelijksakten zijn voor de hele negentiende eeuw beschikbaar, ze zijn uniform 
opgemaakt en meestal goed en leesbaar ingevuld. Voor Aalst en Leuven werd een 
steekproef van een op drie getrokken, voor Gent een steekproef van een op twaalf. 
Dat resulteerde in 4.47 huwelijksakten voor Gent, 2.644 voor Aalst en 4.850 voor 
Leuven voor de periode 800-870.

Context

Hierboven is opgemerkt dat we een bepaald partnerkeuzepatroon kunnen verbin-
den met de negentiende-eeuwse stedelijke leefwereld. In deze paragraaf lichten we 
de situatie in Gent, Leuven en Aalst min of meer formeel toe aan de hand van aller-
lei indicatoren. Eerst bespreken we kort de algemene situatie in de negentiende 
eeuw.

Gent telde rond 800 ongeveer 50.000 inwoners. De turbulente industrialisatie 
domineerde het sociale leven. De belangrijkste sector was de textielnijverheid.34 
Reeds voor 800 begon de mechanisatie, eerst van het drukken van katoen, spoe-
dig daarna ook van het spinnen en het weven. Deze ontwikkeling stimuleerde ook 



 De partnerkeuze van de lagere klassen in een stedelijke context 1800-1870 261

andere sectoren, zoals de vlasindustrie, machinebouw en metallurgie.35 De levens-
omstandigheden waren slecht. In het midden van de negentiende eeuw was de bin-
nenstad een overbevolkte, onleefbare mengeling van sloppenwijken en fabrieken. 
Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw, na enkele zware cholera- en tyfus-
crisissen,36 werden de ergste probleemwijken aangepakt.37 De levensstandaard was 
laag, in het bijzonder in de eerste helft van de negentiende eeuw (de periode 830-
850 was bijvoorbeeld uitermate slecht).38 Daarna kwam er een verbetering van de 
levenstandaard, doch de situatie was nog steeds slechter in vergelijking met andere 
steden.39

Pleintje met kinderen in Gent Stadsarchief van Gent
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In het begin van de eeuw was Leuven – met 20.000 inwoners – naar toenmalige 
Belgische maatstaven een middelgrote stad, vergelijkbaar met Mechelen en Namen, 
groter dan Aalst, kleiner dan Gent en Brussel.40 Leuven had eerder een commerci-
eel-artisanaal dan industrieel karakter.4 De nijverheid was voornamelijk georgani-
seerd in kleinschalige, ambachtelijke ondernemingen. Belangrijke branches waren: 
voeding en brouwerijen, linnenweverijen, blauwververijen en blekerijen. Pas in de 
tweede helft van de negentiende eeuw kwamen er meer grootschalige onderne-
mingen (werkplaatsen van de spoorwegmaatschappij en metallurgie). Leuven werd 
echter nooit een industriecentrum.

Aalst telde rond 800 zo’n 0.000 inwoners. De bevolkingsgroei in de eerste 
helft van de negentiende eeuw was gematigd (met een factor ,5). De stad bestond 
uit drie delen: de oude stadskern en twee landelijke gehuchten, die samen zowat 
de helft van het inwonersaantal uitmaakten.42 Het kleinstedelijk karakter van Aalst 
komt ook in andere aspecten tot uiting: ‘Behalve door de kerk wordt de in een agra-
rische economie wortelende nog bijna feodale mentaliteit van vóór de komst van 
de trein in stand gehouden door een zeer persoonlijke relatie’, schrijft Humbeeck 
over het Aalst van de eerste helft van de negentiende eeuw.43 In de tweede helft van 
de negentiende eeuw industrialiseerde Aalst. Ook hier was de textielindustrie de 
belangrijkste sector.

De hierboven gegeven beschrijvingen van de steden tonen reeds de sterke ver-
schillen. Aalst valt op door haar relatieve rust en kleinschaligheid, Gent door haar 
woeligheid en grootschaligheid. Leuven neemt een tussenpositie in. Aan de hand 
van concrete indicatoren preciseren we deze vergelijking. Op basis van de huwe-
lijksakten van de periode 800-70 (eerste huwelijk van zowel bruid als bruidegom) 
gaan we na hoe enkele belangrijke kenmerken aanwezig waren (tabel 2). Het aan-
deel migranten was het kleinst in Aalst. Het percentage bruiden en bruidegoms 
wiens vader overleden is, loopt niet sterk uiteen. Wel sterk verschillend is het aan-
deel van de bruiden en bruidegoms wiens vader niet in de stad woont. Dit is veruit 
het laagst in Aalst. De textielsector was in de drie steden belangrijk. In Leuven is 
dit echter vooral een vrouwelijke activiteit. In Aalst was de textielsector georgani-
seerd als huisnijverheid. Na 850 veranderde dit. In Gent is de textielindustrie reeds 
vroeg op moderne wijze georganiseerd, wat blijkt uit het hoge aantal fabrieksar-
beiders. Het aandeel van de niet-werkende vrouwen is moeilijk te interpreteren. 
Indien we de drie categorieën van beroepstitels die niet expliciet verwijzen naar 
(betaald) werk samennemen (‘zonder beroep’, ‘huisvrouw’ en ‘geen informatie’), 
merken we nauwelijks verschillen op tussen de drie steden. Ten slotte merken we 
op dat de bevolkingsgroei het sterkst was in Gent.

Op basis van deze indicatoren verwachten we dat vooral in Gent het geclaimde 
patroon aanwezig zal zijn (sterkere bevolkingsgroei, grotere aanwezigheid van 
fabrieken, hoge scores op de andere indicatoren). Maar het is duidelijk dat er waar-
schijnlijk ook veel gemeenschappelijks zit in de levenssituatie van de stedelijke 
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lagere klassen. Vooral Gent en Leuven vertonen vaak gelijklopende scores. Waar-
schijnlijk kunnen we dus voor de drie steden sporen van het vooropgestelde part-
nerkeuzepatroon verwachten.

Tabel 2 De sociale context in Gent, Leuven en Aalst, 1800-1870

Indicatoren (in procenten) Gent Leuven Aalst

Aandeel migranten (bruidegom) 43,7 41,8 32,9

Aandeel migranten (bruid) 37,1 37,2 23,8

Vader is overleden of verdwenen (bruidegom) 51,8 54,4 51,1

Vader leeft, maar elders (bruidegom) 31,8 35,7 12,4

Vader is overleden of verdwenen (bruid) 50,2 52,2 45,7

Vader leeft elders (bruid) 26,6 25,4 19,7

`Fabriekswerkers’: bruidegom (hiscode = 99930) 6,7 0 0,2

`Fabriekswerkers’: bruid (hiscode = 99930) 18,1 0 0,1

Textielsector (bruidegom) 12,8 3,9 15,9

Textielsector (bruid) 10,6 19,3 22,5

Niet-werkende vrouwen (`zonder beroep’) 14,3 10,5 5,8

Niet-werkende vrouwen (`huisvrouw’) 0,4 0,4 0,2

Niet-werkende vrouwen (geen gegevens) 7,6 10,2 17,4

Bevolkingsgroei: factor (1806-56)* 1,9 1,3 1,5

* Factoren, geen procenten

Bron Steekproef huwelijken Aalst, Gent en Leuven 1800-187044

Methodologie

We bespreken de voornaamste methodologische problemen en beschrijven de 
statistische analyses die we zullen gebruiken (loglineaire analyse en logistische 
regressie). De variabelen en hun categorisatie worden uitgebreid toegelicht in 
appendix-.

Selectie van de onderzoeksgroep

Het mag duidelijk zijn dat de steden Aalst, Leuven en Gent werden geselecteerd op 
basis van hun verschillende sociaal-economische geschiedenis. Uiteraard bestaan 
er andere types steden (bijvoorbeeld havensteden), maar de selectie maakt het 
mogelijk om zinvolle vergelijkingen te maken over de invloed van de sociale con-
text op het partnerkeuzegedrag.

We focussen op het huwelijksgedrag van de lagere klasse. Tot de lagere klasse 
rekenen we de ongeschoolde, laaggeschoolde en geschoolde handarbeiders, even-
als laaggeschoolde en ongeschoolde niet-handarbeiders (bijvoorbeeld dienstboden) 
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en verder ook marginale kleinhandelaars zoals straatventers. We maken dit onder-
scheid tussen de lagere klasse en de andere klassen op basis van het SOCPO-schema 
voor classificatie van historische beroepstitels (voor meer informatie, zie appendix 
).45 Dit schema is opgesteld op basis van de HISCO46 gecodeerde beroepstitels, 
waarbij vijf basisgroepen met een verschillend niveau van sociale macht worden 
onderscheiden. In wat volgt duiden we de lagere klassen aan als Social Power-Level 
 tot en met 3, de midden en hogere klasse als Social Power-Level 4 en 5.

We selecteren zoals gezegd enkel de huwelijken gesloten in de periode 800-
870. Als basisgroep nemen we alle huwelijken zonder hertrouwenden. Huwelijken 
met hertrouwenden zijn doorgaans sociaal gezien verschillend van huwelijken tus-
sen voorheen ongehuwden.47 De meeste theorieën die we aanhaalden, refereerden 
– al dan niet impliciet – aan de vorming van ‘nieuwe’ koppels en niet zozeer aan 
het opnieuw koppelen van verweduwden. Iemands burgerlijke staat is immers een 
belangrijke variabele in alle aspecten van de partnerkeuze: de rol van de vader zal 
waarschijnlijk anders zijn (hertrouwenden zijn meestal ouder, er is meer kans dat 
de vader overleden is, de huwenden zijn waarschijnlijk reeds een tijdje gesettled), de 
huwelijksmarkt verschilt (bijvoorbeeld naar aanwezige leeftijdscategorieën), her-
trouwende migranten kunnen reeds langer aanwezig zijn en hebben waarschijnlijk 
meer tijd gehad om zich te integreren, enzovoort. Niet dat hertrouw op zich niet 
relevant is voor de leefwereld van de lagere klasse, maar het maakt in ons geval de 
analyse te ingewikkeld.48

Absolute en relatieve heterogamie, loglineaire analyse

De basismethode voor de studie van partnerkeuze is loglineaire analyse. Deze 
methode laat toe een onderscheid te maken tussen totale en relatieve heteroga-
mie/homogamie. Totale of absolute heterogamie toont de werkelijk geobserveerde 
heterogamie: het percentage koppels dat bestaat uit personen met een verschil-
lend kenmerk. Maar dit percentage wordt ook bepaald door het aanbod van per-
sonen met een bepaald kenmerk (de univariate verdeling van deze kenmerken, wat 
bijvoorbeeld in het geval van geografische origine neerkomt op het percentage 
migranten en autochtonen). Verschillende verdelingen leveren verschillende per-
centages van homogamen op, ook al is er geen verschil in voorkeur voor homo-
gamie. Om hiervoor te controleren gebruikt men meestal maten van relatieve 
heterogamie. Voor homogamie naar geografische origine is relatieve heterogamie 
bijvoorbeeld interessant omdat de verschillen in de mate van aanwezigheid van 
migranten (bijvoorbeeld tussen steden, of doorheen de tijd) de meting nogal sterk 
beïnvloeden. Toch blijft ook totale heterogamie relevant, aangezien het de feite-
lijke ervaring toont. In het geval van partnerkeuze naar sociale positie drukt het 
bijvoorbeeld klassenformatie uit.49 We gebruiken dan ook beide maten.
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In het geval van leeftijdshomogamie is dit probleem complexer.50 Dit komt 
omdat de huwelijksleeftijd geen ‘vast kenmerk’ is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
geografische en sociale origine. Het probleem is dat het te controleren kenmerk 
(de univariate verdeling van de huwelijksleeftijd over respectievelijk bruid en brui-
degom) kan wijzigen onder invloed van het bestudeerde fenomeen (voorkeur voor 
een bepaald leeftijdsverschil). Bijvoorbeeld, een OHM kan geïnspireerd zijn door 
patriarchale waarden en gewoonten. De man trouwt laat en de vrouw trouwt vroeg 
om in zo’n OHM-constructie terecht te komen. Indien we de univariate huwe-
lijksleeftijdsverdeling van bruidegoms en bruiden gebruiken als de leeftijdsverde-
ling van de voorraad potentiële partners (wat we doen bij het meten van relatieve 
homogamie), dan zullen we het aandeel OHM’s onderschatten. Deze OHM’s zijn dan 
immers een product van de leeftijdsstructuur van de potentiële partners, en niet 
het gevolg van een voorkeur voor een bepaald leeftijdsverschil. Maar, aangezien 
niet alle OHM’s per se geïnspireerd zijn door de voorkeur voor leeftijdsverschillen 
tussen partners (het kan ook het product zijn van een verschillende voorkeur tus-
sen man en vrouw voor een bepaalde huwelijksleeftijd, ongeacht de leeftijd van de 
partner), is het alternatief – niet controleren voor de leeftijdsverdeling – ook niet 
bevredigend. We gebruiken ook wat deze dimensie betreft absolute en relatieve 
maten, maar de interpretatie ervan dient voorzichtig te zijn.

Het doel van de loglineaire analyses is enkel om na te gaan of de patronen in de 
partnerkeuze, zoals we die verwachten op basis van de theoretische bespreking, 
aanwezig zijn. Het is niet de bedoeling om heel gesofisticeerde nuances boven te 
halen.5 We voeren per dimensie een analyse uit. De resultaten (bijvoorbeeld homo-
gamieparameters) tonen de mate waarin een bepaalde combinatie van kenmerken 
(bijvoorbeeld partners met dezelfde sociale origine) in de geobserveerde huwelij-
ken meer of minder voorkomt dan verwacht kan worden in het fictieve geval waar-
bij er geen voor- of afkeur is voor een bepaald type partner. De parameters krijgen 
de waarde ‘’ indien er geen voor- of afkeur is voor een bepaald type partner, zijn 
hoger dan ‘’ bij voorkeur en lager dan ‘’ bij afkeur.52

Logistische regressieanalyse

Met de logistische regressieanalyse onderzoeken we welke kenmerken belangrijk 
zijn om al dan niet heterogaam of homogaam te trouwen. Daarnaast introduceren 
we variabelen om de verwevenheid van de verschillende dimensies van homoga-
mie te onderzoeken. Het is immers niet uitgesloten dat de ene vorm van homoga-
mie samenhangt met een andere, waardoor er schijnverbanden kunnen optreden. 
Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Indien ruimtelijke segregatie, een verband 
tussen sociale positie en woonplaats, gepaard gaat met homogamie naar woon-
plaats, dan zal er automatisch ook homogamie naar sociale positie zijn. In dat geval 
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kan de evolutie op één dimensie (sociale positie) het bijproduct zijn van de evolutie 
op een andere dimensie (woonplaats).53

Dit oplossen is moeilijker.54 Het aantal op te nemen variabelen in loglineaire 
analyses is beperkt. We pogen het belang in te schatten door homogamievariabe-
len (zie appendix ) op te nemen in logistische regressieanalyses. De redenering 
is als volgt. Indien er een schijnverband is tussen geografische origine en sociale 
positie moet er een verschil zijn in het niveau van homogamie naar sociale positie 
tussen geografisch homogamen en heterogamen. Indien een geografisch gemengd 
koppel evenveel kans heeft om homogaam naar sociale positie te zijn, dan is soci-
ale homogamie in zekere zin onafhankelijk van geografische homogamie en niet 
louter een bijproduct. 55

We doen drie logistische regressieanalyses. De eerste analyse behandelt homo-
gamie naar sociale origine. We modelleren de kans om heterogaam te huwen. De 
onafhankelijke variabelen zijn: de groepsgrootte (of het aanbod aan gelijke part-
ners, zie appendix ), periode, sociale origine bruidegom, andere homogamie-
vormen, geografische origine bruidegom (om na te gaan of heterogamie verschilt 
tussen autochtonen en migranten) en sociale mobiliteit bruidegom.

Het tweede model betreft leeftijdshomogamie. We onderzoeken de kans van 
een bruidegom om met een jongere bruid te huwen (OHM versus SAM of OWM). 
Als onafhankelijke variabele nemen we sociale positie bruidegom, periode, homo-
gamie naar geografische origine en sociale positie bruid (om de invloed van het al 
dan niet werken te onderzoeken). Voor leeftijdshomogamie doen we geen controle 
voor groepsgrootte (in verband met de moeilijkheid in definiëring van de huwe-
lijksmarkt, zie hiervoor absolute en relatieve hererogamie en loglineaire analyse). 
Verder doen we ook geen controle voor homogamie naar sociale origine. Derge-
lijke controle is problematisch aangezien het aantal observaties omwille van de vele 
overleden vaders in dat geval enorm zou dalen (we bestuderen dan als het ware een 
andere groep).56

Het derde model behandelt homogamie naar geografische origine. We onder-
zoeken de kans als bruidegom om homogaam te huwen. De onafhankelijke varia-
belen zijn: groepsgrootte, geografische origine bruidegom, periode, sociale positie 
bruidegom, homogamie naar leeftijd. Ook hier doen we geen controle voor homo-
gamie naar sociale origine.

Resultaten

In deze paragraaf gaan we na of de voorspelde vormen van homogamie aanwezig 
zijn in de lagere klasse, of er een samenhang is met bepaalde kenmerken, en of er 
verschillen zijn tussen Leuven, Aalst en Gent. Per dimensie bespreken we absolute 
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cijfers, de parameters uit de loglineaire analyse en de resultaten van de logistische 
regressieanalyse.

Homogamie naar sociale origine en sociale positie

Tabel 3 toont het percentage heterogame koppels, zowel bij de vergelijking van de 
sociale origine van beide partners, als bij de vergelijking van de sociale positie van 
de bruidegom met de sociale origine van de bruid. In de drie steden is het duidelijk 
dat heterogamie in de lagere klassen het grootst is.

Tabel 3 Percentages heterogame huwelijken, Aalst, Leuven en Gent, 1800-1870

Aalst Leuven Gent

% N % N % N

Vader bruidegom versus vader bruid

SP-levels 5-4 51,5 163 48,7 413 55,9 238

SP-levels 3-1 68,2 239 66,8 402 65,1 566

Bruidegom versus vader bruid

SP-levels 5-4 45,5 308 46,5 508 52,8 339

SP-levels 3-1 67,9 614 71,5 1383 62,6 1247

Bron Steekproef huwelijken Aalst, Gent en Leuven 1800-1870

Tabel 4 Homogamie naar sociale origine en sociale positie, multiplicatieve homogamieparame-
ters voor Aalst, Leuven en Gent57

Social Power-level Aalst Leuven Gent

Homogamieparameter 4-5 1,45 2,64* 4,01*

vader bruidegom – vader bruid   1-3 1,47* 1,58* 1,18

Homogamieparameter 4-5 4,67* 2,70* 3,35*

bruidegom – vader bruid 1-3 1,50* 1,48* 1,49*

* = significant op het 0,05-niveau

Bron Steekproef huwelijken Aalst, Gent en Leuven 1800-1870

Een loglineaire analyse moet duidelijk maken of relatieve heterogamie hetzelfde 
patroon vertoont. Tabel 4 toont de resultaten. Het mag duidelijk zijn dat de lagere 
klasse in het algemeen een lagere homogamieparameter heeft dan de andere klas-
sen. In Gent is de parameter voor homogamie naar sociale origine in de lagere 
klasse niet significant, de parameter voor homogamie met als vergelijking sociale 
positie bruidegom en sociale origine van de bruid daarentegen wel.58 Voor Leu-
ven en Aalst is dit patroon niet aanwezig. De lage mate van homogamie naar soci-
ale origine in Gent is kenmerkend voor de eerste helft van de negentiende eeuw, 
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daarna wordt het niveau van deze homogamieparameter hoger en vergelijkbaar 
met deze van Aalst en Leuven (figuur ).59 De lage homogamiecijfers wijzen ons 
inziens niet op een vroege, algemene trend naar openheid in deze sterk geïndustri-
aliseerde stad, maar naar een tijdelijke fase. De timing van het effect verwijst naar 
de stedelijke crisis. Sociale origine is niet belangrijk voor de Gentse lagere klasse, 
in die periode.

Figuur 1 Evolutie van multiplicatieve homogamieparameters in Leuven, Aalst en 
Gent, 1800-1870, sociale positie vader bruidegom versus sociale positie bruid

Bron Steekproef huwelijken Aalst, Gent en Leuven 1800-1870

De afhankelijke variabele in de logistische regressieanalyse (zie tabel 5) is het al 
dan niet huwen met een bruid wiens vader een andere sociale positie heeft dan de 
eigen vader. De variabele groepsgrootte is zoals verwacht kleiner dan ‘’. Hoe gro-
ter de aanwezigheid van de groep potentiële partners met dezelfde sociale origine, 
hoe kleiner de kans op heterogamie. Verder blijkt dat niet alle subgroepen uit de 
lagere klasse meer heterogaam zijn dan de middenklasse en de hogere klasse (hier 
in één groep samengenomen). In Aalst en Leuven is het effect – na controle voor 
de andere variabelen – enkel nog merkbaar voor één bepaalde subgroep, respec-
tievelijk de laaggeschoolden (SP-level 2) en de geschoolden (SP-level 3). In Gent 
wijken zowel de laaggeschoolden (SP-level 2) als de geschoolden (SP-level 3) signi-
ficant af van de middenklasse en de hogere klasse.
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Tabel 5 Logistische regressie van de kans om heterogaam te huwen naar sociale origine, Aalst, 
Leuven, Gent, 1800-187061

Variabelen Aalst Leuven Gent

Exp(B) Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) Sig.

Groepsgrootte ,987 ,219 ,976 ,004 ,979 ,122

Periode ,241 ,449 ,089

   Periode 1 ,820 ,451 1,243 ,261 1,356 ,125

   Periode 2 1,386 ,254 1,013 ,948 1,517 ,038

   Periode 3 (referentiecategorie)

Sociale positie vader bruidegom ,020 ,019 ,005

   SP-level 1 1,100 ,753 1,329 ,296 1,388 ,176

   SP-level 2 3,840 ,003 1,400 ,158 2,236 ,002

   SP-level 3 1,563 ,154 2,367 ,002 2,086 ,006

   SP-level 4 en 5 (referentiecategorie)

Leeftijdshomogamie ,349 ,575 ,022

   SAM 1,448 ,152 ,831 ,301 1,708 ,006

   OWM 1,084 ,786 ,890 ,561 1,098 ,654

   OHM (referentiecategorie)

Homogamie naar geografische origine ,475 ,018 ,277

   Autochtoon homogaam 1,038 ,922 1,062 ,797 ,975 ,927

   Ruraal homogaam 1,135 ,869 ,337 ,002 ,308 ,052

   Niet-ruraal homogaam 6,161 ,116 1,323 ,515 ,900 ,791

   Heterogaam (referentiecategorie)

Migrant (bruidegom) ,718 ,759 ,019

   Rurale migrant ,796 ,633 1,222 ,521 1,954 ,090

   Niet-rurale migrant ,670 ,417 1,205 ,523 ,719 ,289

   Autochtoon (referentiecategorie)

Bruidegom niet sociaal mobiel t.o.v. vader ,736 ,179 ,590 ,001 ,443 ,000

   Bruidegom sociaal mobiel (referentiecategorie)

Constant 1,845 ,263 2,583 ,019 1,980 ,113

Bron Steekproef huwelijken Aalst, Gent en Leuven 1800-1870

In Leuven en Aalst speelt leeftijdshomogamie geen rol. In Gent daarentegen huwen 
leeftijdshomogamen significant meer heterogaam naar sociale origine dan leeftijds-
heterogamen. Het kan eventueel wijzen op een romantische partnerselectie in de 
zin van de Shorter-these, hoewel we dit niet zo waarschijnlijk achten (zie hoger).60 
In Leuven en Gent trouwen ruraal homogamen significant meer binnen de eigen 
klasse dan geografisch heterogamen. Rurale migranten behoren vaak tot SP-level 
4 (sociale origine), waardoor ze automatisch ook qua sociale origine homogamer 
huwen indien ze geografisch homogaam huwen. Er is met andere woorden een 
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bijproduct. Echter, los daarvan hebben rurale migranten in Gent in het algemeen 
meer kans op een heterogaam huwelijk dan autochtonen. Dit bevestigt de rol van 
migratie in het verminderen van de vaderlijke macht. Het feit dat de bruidegom 
zelf mobiel is, is belangrijk in Leuven en in Gent. Dus als de bruidegom erin slaagt 
om een andere positie te verwerven – of een lagere positie niet kan vermijden – 
dan heeft dit gevolgen voor zijn partnerkeuze. In Aalst is dat niet het geval, wat het 
mindere belang van de positie van de bruidegom illustreert.

Samenvattend kunnen we stellen dat heterogamie zoals verwacht groter is in de 
lagere klassen dan in de midden- en de hogere klasse en dat de rol van de vaders 
vooral in Gent beperkt was.

Leeftijdshomogamie

Tabel 6 toont de mate van leeftijdshomogamie naar sociale positie van de bruide-
gom. Het is duidelijk dat de lagere klassen veel minder huwen in een OHM dan de 
midden- en de hogere klasse, en dit zowel in Aalst, Leuven als Gent. Dat kan de 
uitdrukking zijn van een verschillende voorkeur voor een bepaalde huwelijksleef-
tijd (in plaats van voorkeur voor leeftijdsverschil), maar ook in dat geval blijft het 
zo dat de betrokkenen blijkbaar geen probleem hadden met het leeftijdsverschil 
dat dit opleverde. 62

Tabel 6 Percentage ohm, sam, owm’s, naar sp-level bruidegom, Aalst, Leuven, Gent, 1800-1870

SP-level bruidegom Type leeftijdsverschil Aalst Leuven Gent

5-4 OHM 53,6 56,5 57,1

SAM 25,1 22,2 20,9

OWM 21,3 21,3 22,0

N = 610 911 636

3-1 OHM 45,0 41,1 44,3

SAM 28,9 29,8 28,7

OWM 26,1 29,1 26,9

N = 1439 2715 2490

Bron Steekproef huwelijken Aalst, Gent en Leuven 1800-1870

Tabel 7 vat de resultaten van de loglineaire analyse samen. We herhalen dat deze 
parameters moeilijk interpreteerbaar zijn. Het feit dat we ten dele onnodig contro-
leren voor de univariate verdeling van de huwelijksleeftijd van de bruid en de brui-
degom is de oorzaak van de lage scores voor OHM-parameters. Belangrijk is echter 
dat in de drie steden de lagere klasse significant minder in een OHM stapt dan ver-
wacht kan worden indien er geen voorkeur of afkeur voor een bepaald leeftijdsver-
schil is. Voor de hogere en middenklasse is dit niet het geval, tenzij in Aalst.
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Tabel 7 Multiplicatieve ohm-parameters voor Aalst, Leuven en Gent

SP-level Aalst Leuven Gent

5-4 0,74* 0,80 0,94

3-1 0,72* 0,56* 0,62*

* = Significant op het 0,05-niveau

Bron: Steekproef huwelijken Aalst, Gent en Leuven 1800-1870

Tabel 8 Logistische regressie-analyse van de kans om een jongere bruid te huwen, Aalst, Leuven 
en Gent

Variabelen Aalst Leuven Gent

Exp(B) Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) Sig.

Sociale positie bruidegom ,084 ,000 ,000

SP-level 1 ,922 ,572 ,617 ,000 ,671 ,004

   SP-level 2 ,781 ,072 ,636 ,000 ,696 ,004

   SP-level 3 ,721 ,027 ,656 ,001 ,589 ,000

   SP-level 4 en 5 (referentiecategorie)

Periode ,005 ,110 ,013

   Periode 1 ,679 ,002 ,872 ,119 1,079 ,431

   Periode 2 ,769 ,034 ,835 ,048 1,313 ,004

   Periode 3 (referentiecategorie)

Geografische homogamie ,452 ,215 ,385

   Autochtoon homogaam ,919 ,393 1,026 ,745 ,963 ,651

   Ruraal homogaam ,669 ,134 ,913 ,485 1,201 ,277

   Niet-ruraal homogaam 1,031 ,930 1,430 ,059 1,173 ,270

   Heterogaam (referentiecategorie)

Sociale positie bruid ,028 ,000 ,000

   Niet-werkend 1,081 ,653 1,586 ,002 1,778 ,000

   Ongeschoold 1,018 ,933 1,039 ,864 1,187 ,292

   Laaggeschoold ,775 ,100 1,026 ,844 1,277 ,106

   Geschoold, elite ,346 ,074 ,852 ,597 ,532 ,055

   Kleinhandelaars, etc. (ref.cat).

Constant 1,459 ,019 1,099 ,526 ,871 ,421

Bron Steekproef huwelijken Aalst, Gent en Leuven 1800-1870

De afhankelijke variabele in het logistisch model is het al dan niet huwen met een 
jongere bruid (kans op een OHM). In de drie steden toont de lagere klasse een min-
der sterke voorkeur voor huwelijken met een jongere bruid (tabel 8). Belangrijk in 
het licht van de discussie over egalitarisme is verder dat niet-werkende vrouwen 
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in Leuven en Gent een grotere kans hebben om met een oudere man te huwen 
dan vrouwen die min of meer economisch zelfstandig zijn (de referentiegroep). 
De geschoolde en (werkende of bezittende) elitevrouwen in Gent hebben zelfs 
nog minder kans dan de referentiegroep om te huwen met een oudere bruidegom. 
Kortom, ook wat leeftijdshomogamie betreft, worden de vooropgestelde empiri-
sche implicaties bevestigd.

Geografische origine

Ten slotte bespreken we homogamie naar geografische origine. Tabel 9 toont het 
percentage homogame huwelijken. In de drie steden is het percentage homogame 
huwelijken hoger in de lagere klassen. Deze percentages zijn echter niet echt veel-
zeggend, omwille van de sterk contextgebonden groepsgroottes. Uit de loglineaire 
analyse (tabel 0) blijkt dat vooral in Leuven en Gent homogamie bij autochtonen 
en rurale migranten sterk is. Niet-rurale migranten daarentegen huwen heteroga-
mer. Dit verschil binnen de groep migranten werd verwacht omwille van de afkeer 
voor rurale migranten (zie hiervoor). Dit patroon is echter niet enkel geldig voor 
de lagere klassen.63 In Aalst is het patroon minder zichtbaar. In vergelijking tot de 
grotere steden Leuven en Gent waren deze migranten in cultureel opzicht waar-
schijnlijk veel minder verschillend van de autochtone bevolking, wat de minder 
sterke segregatie kan verklaren.

Tabel 9 Percentage homogame huwelijken, naar geografische origine, Aalst, Leuven en Gent, 
1800-1870

SP-level  
bruidegom

Type Aalst Leuven Gent

5-4 Autochtoon homogaam 45,9 38,8 37,3

Ruraal homogaam 3,6 4,5 5,6

Niet-ruraal homogaam 2,4 8,1 13,6

Heterogaam 48,1 48,6 43,5

 N = 582 880 611

3-1 Autochtoon homogaam 54,5 44,3 44,5

Ruraal homogaam 3,3 10,4 5,6

Niet-ruraal homogaam 1,7 3,0 7,2

Heterogaam 40,5 42,3 42,7

N = 1364 2625 2418

Bron Steekproef huwelijken Aalst, Gent en Leuven 1800-1870



 De partnerkeuze van de lagere klassen in een stedelijke context 1800-1870 273

Tabel 10 Multiplicatieve homogamieparameters autochtonen, rurale, en niet-rurale migranten, 
Aalst, Leuven, Gent, 1800-1870

SP-level bruidegom Autochtonen Rurale migranten Niet-rurale migranten

Aalst

5-4 0,96 1,52 1,14

3-1 1,73* 1,09 0,83

Leuven

5-4 1,64* 1,69* 1,60*

3-1 2,66* 2,34* 0,73*

Gent

5-4 2,71* 3,56* 1,37

3-1 3,67* 1,88* 0,81

* = Significant op het 0,05-niveau

Bron: Steekproef huwelijken Aalst, Gent en Leuven 1800-1870

Tabel 11 Logistische regressie, kans om homogaam te huwen naar geografische origine, Aalst, 
Leuven en Gent

Variabelen Aalst Leuven Gent

Exp(B) Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) Sig.

Groepsgrootte 1,062 ,000 1,041 ,001 1,051 ,000

Migrant bruidegom ,279 ,000 ,039

   Rurale migrant 2,351 ,296 1,327 ,575 1,438 ,289

   Niet-rurale migrant 1,829 ,490 ,641 ,440 1,039 ,899

   Autochtoon (referentiecategorie)

Periode ,432 ,772 ,369

   Periode 1 ,853 ,244 1,043 ,650 ,993 ,951

   Periode 2 ,852 ,285 1,070 ,478 ,878 ,193

   Periode 3

SP-level bruidegom ,228 ,464 ,193

   SP-level 1 1,217 ,215 ,946 ,641 ,891 ,393

   SP-level 2 1,121 ,457 1,072 ,482 ,837 ,152

   SP-level 3 ,872 ,405 1,140 ,291 ,779 ,034

   SP-level 4 en 5 (referentiecategorie)

Leeftijdshomogamie ,106 ,000 ,130

   SAM 1,210 ,172 1,507 ,000 1,128 ,240

   OWM 1,391 ,035 1,620 ,000 ,925 ,498

   OHM (referentiecategorie)

Constant ,035 ,001 ,152 ,014 ,172 ,000

Bron Steekproef huwelijken Aalst, Gent en Leuven 1800-1870
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Tabel  toont de resultaten voor de logistische regressie. De afhankelijke variabele 
is het al dan niet homogaam trouwen. De variabele ‘groepsgrootte’ toont duidelijk 
dat het aanbodeffect belangrijk is. Verder zijn er weinig verschillen naargelang de 
sociale positie van de bruidegom, wat ook al uit de loglineaire analyse bleek. In 
Aalst en vooral in Leuven is er een verband met leeftijdshomogamie. Zo zijn de 
bruidegoms die huwen met een leeftijdsgenote of met een oudere bruid, in Leuven 
significant homogamer naar geografische origine dan de bruidegoms die met een 
jongere bruid huwen.

De analyse van homogamie naar geografische origine bevestigt het bestaan van 
een belangrijke breuklijn, voornamelijk in de grote steden Leuven en Gent. Maar 
homogamie naar geografische origine is geen kenmerk van de lagere klasse alleen.

Conclusie

De voornaamste conclusie uit de analyses is dat het partnerkeuzepatroon vooral 
bij de Gentse lagere klasse het meest het model benadert zoals dat in paragraaf 
‘theorie’ werd opgesteld. Er is een tijdelijke heterogamie naar sociale origine, een 
relatief beperkte voorkeur voor huwelijken tussen oudere mannen en jongere brui-
den, en homogamie naar geografische origine, zowel bij autochtonen als bij rurale 
migranten. Ons inziens is dit een uitdrukking van het feit dat in de negentiende-
eeuwse stedelijke context het leven van de lagere klasse zich kenmerkt door vader-
lijke onmacht, relatief egalitaire man-vrouwrelaties en een sterke breuklijn tussen 
autochtonen en rurale migranten. Dit levert een specifiek patroon van sociale 
groepsvorming en man-vrouwrelaties op, net zoals dat ook concubinaat en illegi-
timiteit opleverde.

Het eerste kenmerk, vaderlijke onmacht of achievement, klinkt in zekere zin 
eigenlijk ‘modern’. Toch is het niet gelinkt aan de modernisatie zoals wij ze door-
gaans omschrijven. Het gaat hier om een tijdelijk fenomeen, de homogamie stijgt 
in de tweede helft van de negentiende eeuw, en dus niet om de start van een lang-
durende trend naar meer openheid, wat we zouden verwachten indien het echt 
om moderne, bureaucratische, onpersoonlijke rekrutering ging die de carrièrekan-
sen onafhankelijk maakte van sociale origine. We menen dat eerder de implosie 
van de vaderlijke macht hier de oorzaak is. Het tweede kenmerk, relatief egalitaire 
man-vrouwrelaties64, is ook ‘modern’ te noemen. Het feit dat huwelijken tussen 
een oudere man en een jongere vrouw ook in de andere steden relatief onbelangrijk 
zijn, wijst erop dat dit eerder een algemeen kenmerk van de stedelijke lagere klasse 
is. De sterke breuklijn tussen autochtonen en migranten is waarschijnlijk een ken-
merk van bijna alle grotere steden die de sociale verandering in de negentiende 
eeuw ondergaan, en niet typisch voor Gent alleen.
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De vraag rest hoe tijds- en plaatsgebonden dit patroon is. Sommige aspec-
ten, zoals de heterogamie naar sociale origine, kunnen een tijdelijk gevolg zijn 
van de transities die de steden ondergingen. Andere aspecten zoals homogamie 
naar geografische origine lijken stabieler te zijn.65 Niet gehinderd door enige vorm 
van voorzichtigheid en relativering, zouden we verder kunnen stellen dat ook de 
hedendaagse stedelijke lagere klasse in de niet-westerse landen in zekere zin soort-
gelijke levensomstandigheden kennen, en als we Lewis mogen geloven, ook soort-
gelijke familiekenmerken.66

Noten

  Cloet, ‘Huwelijksleven’; Cooper, ‘Historical’; Fuchs en Moch, ‘Pregnant’.
2  Lynch, ‘European’; Ratcliffe, ‘Classes’; Matovic, ‘Migration’.
3  Voor een gelijkaardige visie, zie Scott, Stratification, 204-5.
4  Voor een meer gedetailleerde discussie: zie Van de Putte en Matthijs, ‘Romantic’.
5  Knodel, ‘Demographic’, 37.
6  McQuillan, ‘Economic’, 34.
7  Mitterauer en Sieder, European, 65; zie ook Schlumbohm, ‘Social’.
8  Mitterauer en Sieder, European, 65.
9  Lewis, Vida, xlvii.
0  Harrison, Culture. 
  Seccombe, Weathering, 59.
2  Seccombe, Weathering, 59.
3  Seccombe, Weathering, 53-7. Het was vooral de middenklasse die deze fenomenen eva-

lueerde in termen van een crisis van de familie. Familiesociologen en -historici zoals 
Laslett en Hareven spreken dit echter met klem tegen, wijzen op de robuustheid van ‘de 
familie’. Seccombe meent dat deze auteurs ‘overcorrigeerden’: ‘There is a world of dif-
ference between peasant mate selection and wedding rituals (with invigilated courtship, 
parental involvement, betrothal and dowry, marital bargaining and the big wedding) and 
their proletarian counterparts’ (Seccombe, Weathering, 58-60).

4  Sewell stelde dat Franse immigranten in Marseille sociaal mobieler waren dan de autoch-
tonen aangezien ze het ‘familial web of social relations’ verlieten, wat waarschijnlijk 
hun ‘commitment’ en identificatie met het vaderlijke beroep deed verdwijnen (Sewell, 
‘Social’).

5  Wall, ‘Beyond’.
6  Alter, ‘Influence’, 58.
7  Kocka, ‘Family’, 428; zie ook Lynch, ‘European’. Er zijn echter ook wel aanwijzingen dat 

dit niet mag overdreven worden. Bijvoorbeeld, fabrieksspinners rekruteerden familiele-
den als helpers en bleven dus zo hun vaderlijke rol spelen.

8  Het is een gerechtvaardigde vraag of dit bovenstaande ook geldig is voor dochters. 
Doorgaans gaat men ervan uit dat de sociale positie van de bruid volkomen door die 
van haar vader bepaald wordt (Alter, ‘Influence’, 27). Maar dit is niet noodzakelijk zo. 
We negeren echter dit aspect, wegens de moeilijke meting van de sociale positie van 
vrouwen met huwelijksakten (problematisch wegens de vele missing values).

9  Segalen, ‘Industrial’, 389.
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20 Burguière en Lebrun, ‘One’, 55. Voor een soortgelijk discours over de vrouwen in het 
hedendaagse Guatemala, zie Ehlers, ‘Debunking’; voor het negentiende-eeuwse Para-
guay zie Potthast-Jutkeit, ‘Ass’.

2  Roberts, ‘Women’, 30-3.
22  Segalen, ‘Industrial’, 39.
23   Shorter, Making.
24  Lis, ‘Gezinsvorming’, 39.
25  Lis, ‘Gezinsvorming’, 390.
26  Lis, ‘Gezinsvorming’, 390-39; zie verder ook Segalen, ‘Industrial’, 39; Hareven, ‘Recent’, 

27.
27  Zie ook Segalen, ‘Industrial’, 385-39; Miles, Social, 24.
28  Schlumbohm, ‘Social’, 595.
29  Zie hierover onder meer: de Swaan, Zorg.
30  Zie b.v. Van Molle, ‘Voorstellingen’.
3  Voor een uitgebreidere argumentatie, zie Van de Putte, ‘Homogamy’.
32  Zie b.v. Jacquemin, ‘Alliances’.
33  Segalen, ‘Industrial’, 39.
34  Scholliers, Wages, 4.
35  Decavele, Vreemde, 7.
36  Capiteyn, Gentse, 3, 6.
37  Coppejans-Desmedt, ‘Gent’, 589.
38  Scholliers, Wages, 26.
39  Scholliers, Wages, 6-7.
40  Voor meer informatie omtrent Leuven en Aalst, zie Matthijs, Mateloze.
4  Magits, Demografische, 9.
42  De Hauwere, Vergelijking, 98.
43  Humbeeck, Giftige, 2.
44  Dit is vooral voor Gent een onderschatting, veel fabriekswerkers waren waarschijnlijk 

tewerkgesteld in de textielsector.
45  Van de Putte en Miles, ‘Social’.
46  Van Leeuwen, Maas en Miles, Historical.
47  Matthijs, Mateloze.
48  Een nadeel van deze keuze is het beperken van het aantal observaties. Om deze reden 

gebruiken we wel degelijk alle huwelijken voor de analyse van partnerkeuze naar sociale 
positie (veel missing values door overlijdens van de vaders). Maar aangezien we infor-
matie nodig hebben over het beroep van de vaders, en die niet gegeven wordt indien 
overleden, zijn er relatief weinig hertrouwenden in de selectie.

49  Zie o.a. Miles, Social.
50  Van de Putte en Matthijs, ‘Romantic’, 592-604.
5  Om die reden negeren we ook model fit informatie. De gebruikte modellen zijn heel 

spaarzaam geformuleerd, en negeren tal van nuances.
52  Voor meer informatie over de gebruikte modellen, zie Van de Putte, Belang.
53  Uunk, Who, .
54  Zie bijvoorbeeld Beekink, ‘Changes’.
55  Nu, zelfs indien we een bijproduct vaststellen, hoeft dit niet te betekenen dat de ene 

vorm van homogamie de andere absoluut determineert. Er kan daarnaast nog homoga-
mie zijn omwille van andere redenen.
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56  Bovendien lijkt de invloed van homogamie naar sociale origine op leeftijdshomogamie 
ons op het eerste zicht niet zo vanzelfsprekend. Belangrijker lijkt ons het verband tussen 
sociale positie en huwelijksleeftijd, zie verder.

57  De homogamieparameters bruidegom – vader bruid voor Aalst werden gehaald met een 
model waarbij de sociale positie van de vader van de bruidegom niet is opgenomen (N 
= 922). Strikt gezien is het dus niet vergelijkbaar met de andere resultaten. Deze aanpak 
is gekozen omwille van de lage observaties in enkele cellen in het geval we ook beide 
vaders in het model opnemen. Voor de vergelijking van de vaders deden we dit uiteraard 
wel.

58  Bij de vergelijking van sociale posities van personen met een verschillende leeftijd 
(bruidegom versus schoonvader) is voorzichtigheid geboden (Delger en Kok, ‘Brideg-
rooms’).

59  Hiervoor is een grouping variabele toegevoegd aan de homogamieparameter, namelijk 
periode.

60  Shorter stelt dat leeftijdshomogamen een grotere kans hebben op gemeenschappelijke 
alledaagse contacten en gedeelde levenservaringen, wat noodzakelijk is voor een roman-
tische partnerkeuze (Shorter, Making). Aangenomen dat leeftijdshomogamie alledaagse 
contacten veronderstelt, dan betekent dit enkel dat het huwelijk niet ‘gearrangeerd’ is, 
maar niet noodzakelijk een romantische partnerkeuze. Dit is dus ook te interpreteren als 
een teken van beperkte ouderlijke controle of macht. 

6  Tolerantietesten wijzen niet op problemen met multicollineariteit.
62  Indien bijvoorbeeld de mannen uit de hogere klassen in het algemeen op latere leeftijd 

huwen, en de vrouwen uit deze klasse op relatief jonge leeftijd, dan is het resultaat auto-
matisch een OHM. Maar, dan nog is het de uitdrukking van een houding ten opzichte 
van een bepaald leeftijdsverschil, in die zin dat het leeftijdsverschil als aanvaardbaar 
wordt geacht. Beide verklaringen zijn overigens niet tegenstrijdig, het lijkt zelfs voor de 
hand liggend dat de combinatie van beide factoren van oudsher voor een ‘traditioneel’ 
patroon van OHM zorgen in de hogere klasse. 

63  Het samennemen van Social Power-Level 4 en 5 is hier enigszins misleidend. Uit een 
meer diepgaande analyse blijkt dat de rurale migranten uit de hoge klasse wel degelijk 
een grotere kans hadden om een autochtone bruid te huwen dan rurale migranten uit de 
lagere klasse (Van de Putte, ‘Homogamy’). Het voornaamste punt is dat het belang van 
geografische origine binnen de lagere klasse bevestigd wordt door de analyse.

64  Een toenemend egalitarisme betekent niet noodzakelijk een zeer idealistisch samen-
leven. Over de afwezigheid van romantiek, zie bijvoorbeeld Young en Willmott: “The 
husband was (…) callous with sex (…) He was harsh to his children. He was violent when 
drunk, which was often”. De ‘working-class husband’ was “a sort of absentee husband, 
sharing with his wife neither responsibility nor affection, partner only of the bed.”(Young 
en Willmott, Family, 8-9). 

65  Van de Putte, ‘Homogamy’.
66  Lewis, Vida. Toegegeven, we negeerden tal van nuances zoals verschillen binnen de 

lagere klasse, naar periode en allerlei mogelijke interacties met de plaatselijke omstan-
digheden. We menen dat dit noodzakelijk was om het partnerkeuzepatroon in alle hel-
derheid te bestuderen.
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Appendix Categorisatie van de variabelen

Kort overzicht van de in de analyses gebruikte variabelen en hun categorisatie.

Geografische origine
 = autochtoon
2 = rurale migrant
3 = non-rurale migrant

Om migranten te onderscheiden van autochtonen, gebruiken we de geboorteplaats 
zoals opgegeven in de huwelijksakte. Personen geboren in de plaats waar ze huwen, 
beschouwen we als autochtonen. Dit criterium is natuurlijk rudimentair, maar het 
enig mogelijke bij gebruik van huwelijksakten. Binnen de groep van migranten 
maken worden rurale en niet-rurale migranten onderscheiden. Daartoe gebruiken 
we het inwonersaantal van de geboorteplaatsen. We beschouwen de geografische 
origine als ruraal indien er in 900 (dus ná de bevolkingsgroei van de negentiende 
eeuw) minder dan 4.000 inwoners zijn. Uiteraard is dit een ruw criterium. Analy-
ses op basis van deze indicator leren ons echter dat het onderscheid ‘werkt’, dit wil 
zeggen, dat we significante verschillen merken tussen beide groepen migranten.

Leeftijd
Voor deze indicator gebruiken we de leeftijd aangetroffen op de huwelijksakten. 
Voor de loglineaire analyse hanteren we categorieën van telkens vijf jaar (-20, 20-
24, 25-29, enzovoort).

Sociale positie
We gebruiken de beroepstitels uit de huwelijksakten om een sociale classificatie 
op te stellen. Eerst codeerden we de beroepen volgens het HISCO-schema (Van 
Leeuwen, Maas en Miles, 2002). HISCO is een functionele classificatie die beroe-
pen indeelt volgens de taken die ermee geassocieerd zijn. De HISCO-categorieën 
worden dan gebruikt om een sociale classificatie op te stellen. Hiervoor doen we 
een beroep op het SOCPO-classificatieschema.2 Deze indeling bestaat uit vijf ‘social 
power levels’, waarbij rekening gehouden wordt met scholing, bezit van productie-
middelen, hiërarchische positie binnen een organisatie en statuskenmerken. Social 
power-levels 5 en 4 vormen de hogere en de middenklasse, SP-level 3 (voornamelijk 
geschoolde handwerkers), 2 (voornamelijk laaggeschoolden) en  (ongeschoolden) 
vormen de lagere klassen. We doen dit voor de sociale origine van de huwenden 
(op basis van het beroep van de vader) en voor de sociale positie van de brui-
degom (op basis van het eigen beroep). In sommige analyses herleiden we deze 
variabele tot een dichotome variabele (lagere klasse versus de rest), aangeduid als  
SP-level_2.
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Sociale positie van de bruid
In de logistische regressie van leeftijdshomogamie gebruiken we de variabele ‘soci-
ale positie van de bruid’ om na te gaan of het al dan niet gaan werken een invloed 
heeft op leeftijdshomogamie. Er zijn in de huwelijksakten drie types van moge-
lijk niet-werkende bruiden te onderscheiden: ‘huisvrouw’, ‘zonder beroep’ en deze 
waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn. We sluiten niet uit dat de laatste cate-
gorie ook kan voorkomen wanneer de betrokken ambtenaar of de partijen op de 
huwelijksceremonie de beroepsinformatie van de bruid niet relevant of respecta-
bel vinden terwijl de vrouw wel werkt. Voor de werkende vrouwen, maken we een 
onderscheid op basis van de aard van het werk (geschoold of niet) en het al dan niet 
aanwezig zijn van – eventueel beperkte – economische zelfstandigheid (bruiden 
werkzaam in de kleinhandel, als kleine ondernemers, et cetera).
 = niet werkend (huisvrouw, zonder beroep, geen gegevens)
2 = ongeschoold
3 = laaggeschoold
4 = geschoold, elite (indien de titel verwijst naar werkende of bezittende vrouwen.  

 Niet alle vrouwen uit de hogere klasse hadden een beroep, veel van hen zitten  
 dus ook in groep )

5 = kleinhandel, kleine ondernemers, et cetera

Groepsgrootte
De kans om heterogaam/homogaam te huwen is afhankelijk van het aanbod van 
potentiële partners die men als zijn ‘gelijken’ kan beschouwen. Om voor dit effect te 
controleren, maken we een variabele ‘groepsgrootte’. In het geval van homogamie 
naar sociale origine, krijgt elke bruidegom het percentage sociaal gelijken als score 
op deze variabele. We doen dit voor elke periode van vijf jaar. Voor een bruidegom 
wiens vader behoort tot SP-level 3 en die huwt in de periode 82-825 geven we als 
score het percentage van vaders van bruiden dat behoort tot SP-level 3.

In het geval van homogamie naar geografische origine, nemen we als groeps-
grootte het percentage bruiden met dezelfde geografische origine dat huwt in 
een bepaald lustrum. Dus als in de periode 806-80 ‘60’ procent van de bruiden 
autochtoon is, dan is ‘60’ de score op de variabele groepsgrootte voor autochtone 
bruidegoms die huwen in dat lustrum.

Periodisering
Periode  = huwelijk tussen 800 en 830
Periode 2 = 83-50
Periode 3 = 85-70
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Sociale mobiliteit
We definiëren de bruidegoms die een sociale positie innemen die verschilt van 
deze van hun vaders als sociaal mobiel:
 = mobiel, zoon heeft andere sociale positie dan vader
0 = niet mobiel, zoon heeft zelfde sociale positie dan vader

Leeftijdshomogamie
We maken een onderscheid tussen drie types huwelijken: huwelijken met een 
minimaal twee jaar oudere bruidegom (Older Husband Marriage), huwelijken tus-
sen leeftijdsgenoten (Same Age Marriage) en huwelijken met een minimaal twee 
jaar oudere bruid (Older Wife Marriage).
 = OHM
2 = SAM
3 = OWM

Homogamie naar sociale origine
Indien de sociale positie van de vaders van bruid en bruidegom verschilt, dan defi-
niëren we dit als een heterogaam huwelijk:
 = eterogaam
0 = homogaam

Homogamie naar geografische origine
Bij homogamie naar geografische origine maken we een onderscheid tussen ver-
schillende types van homogame huwelijken:
 = autochtoon homogaam
2 = ruraal homogaam
3 = niet-ruraal homogaam
4 = heterogaam

Noten

  Van de Putte, ‘Homogamy’.
2  Van de Putte en Miles, ‘Social’.





 
Ingedroogde harten? 
Partnerkeuze en sociale reproductie van de Noord-Hollandse boerenstand in 

de negentiende en vroeg-twintigste eeuw

Dirk Damsma en Jan Kok

Op het vlak van de liefde zouden zoons en dochters van boeren tot ver in de twintig-
ste eeuw zich veel ‘berekenender’ hebben opgesteld dan andere jongeren. Althans, 
dat is het beeld dat we krijgen uit beschrijvingen van reizigers en uit streekromans. 
Zo schreef een Fransman in 873 over het liefdesleven van de West-Friezen:

‘De harten zijn door de eenvoudige levenswijze langzamerhand ingedroogd, 
de aandoeningen hebben weinig vat op deze lieden, zelfs de liefde wordt in 
die kalme zielen een veel overwogen, ernstige stelselmatige berekening’.

In een verhaal van Van Spall (832) wordt beschreven hoe de Noord-Hollandse 
plattelandsjeugd is ingeprent ‘(...) dat geld het voornaamste bestanddeel is van een 
gelukkig huwelijk, dat zij hunne genegenheid geheel daaraan onderwerpen en zon-
der op andere deugden te zien, alleen dit als eene maatstaf beschouwen hunner 
keuze’2

Hoe belangrijk was geld en bezit in het boerenbestaan? Was het inderdaad het 
overheersende huwelijksmotief? In veel studies staat de centrale rol van de erfover-
dracht voor het huwelijk van boeren buiten kijf. In de demografische geschiedenis 
van Nederland is het door de demograaf Hofstee geïntroduceerde ‘agrarisch-
ambachtelijke huwelijkspatroon’ gemeengoed geworden. Het gaat hier om een 
stelsel waarbij het aantal huishoudens werd aangepast aan de bestaansmiddelen. 
Zoons konden pas trouwen wanneer ze zich zelfstandig konden vestigen; iets wat 
veelal pas mogelijk was wanneer er door het overlijden van de vader een plaats was 
vrijgekomen. Het late huwelijk had het bijkomende voordeel van een lager kinder-
tal.3 Hofstee’s ‘agrarisch-ambachtelijke stelsel’ sluit naadloos aan bij het in de inter-
nationale literatuur bekendere ‘West-Europese’ huwelijkspatroon. John Hajnal 
heeft laten zien hoe in het gebied ten westen van de lijn Triëst-Leningrad de leef-
tijden bij het eerste huwelijk en het percentage ongehuwden veel hoger lagen dan 
ten oosten van die lijn en misschien wel in de hele wereld. Volgens hem kwam dit 
doordat jongeren alleen dán huwden wanneer ze economisch zelfstandig waren.4 
Dat impliceerde wachten op een erfenis en voor velen zonder erfenis het afzien van 
een huwelijk. Door sommigen wordt dan ook wel gesproken van de ‘ketting tussen 
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vererving en voortplanting’.5 Merkwaardigerwijs gaat de redenering van Hofstee en 
Hajnal vooral op voor het huwelijksuitstel van mannen, terwijl die van de vrouwen 
juist belangrijker is met het oog op de (beperking van) de voortplanting. De part-
nerkeuze ontbreekt in hun betoog, terwijl dit een heel belangrijke rol speelde.

Gezinshistorici en gezinssociologen hebben geconstateerd dat onder boeren 
tot ver in de twintigste eeuw een hoge mate van homogamie bestond.6 Zakelijke 
en praktische overwegingen speelden hierbij een belangrijke rol. Voor een levens-
vatbare boerderij waren doorgaans de erfdelen van beide partners nodig. Uit een 
Franse studie naar huwelijken van boeren is gebleken dat mannen veelal grond 
inbrachten en vrouwen een bruidschat in de vorm van geld. Dat laatste kon dienen 
als bedrijfskapitaal. Door het systeem van gelijke erfdeling, dat sinds het begin van 
de negentiende eeuw in veel Europese landen – waaronder Nederland – bestond, 
dreigde veel kapitaal uit de landbouw weg te vloeien. Een uitgekiende ‘huwelijks-
strategie’ was één van de manieren om dit tij te keren.7 Het spreekwoord ‘bunder 
bij bunder’ geeft aan hoe belangrijk de materiële inbreng voor de boerenhuwelij-
ken was. Uiteraard had de keuze van een boerenzoon voor een boerendochter ook 
praktische voordelen. Haar ervaring (bijvoorbeeld in de zelfkazerij) was van essen-
tieel belang om de boerderij draaiende te kunnen houden.8 Het belang van mate-
riële motieven hield voor de partnerkeuze in dat er weliswaar sprake was van vrije 
keuze, maar alleen uit een beperkt aanbod. Het ouderlijk bedrijf van de beoogde 
partner moest op z’n minst even groot zijn. In de Alblasserwaard gold voor de 
partnerkeuze van boerendochters de leidraad: ‘veel stalraampjes en weinig kouse-
mikken’. Kousemikken waren rekken waarop in de voortuin de sokken te drogen 
hingen, waaraan dus te zien was of er veel of weinig kinderen waren om de erfenis 
onder te verdelen.9 Op de verkering van hun kinderen werd door boerenouders 
waarschijnlijk ook meer toezicht gehouden dan in andere milieus, de hogere burge-
rij uitgezonderd. In delen van het Noord-Hollandse platteland met geringe sociale 
verschillen kwamen verkeringsgebruiken voor met een opmerkelijk vrij en collec-
tief karakter. Met name op de eilanden kregen de jongeren de vrijheid om verschil-
lende partners ‘uit te proberen’, waarbij het toezicht van de groep voorkwam dat 
een bezwangerd meisje in de problemen kwam. 0 Daarentegen was het bij de boe-
renstand de gewoonte dat een vrijlustige jongen eerst op huisbezoek kwam, zodat 
de hele familie hem kon keuren alvorens er van verkering sprake kon zijn. Via aller-
lei rituelen werd hem duidelijk gemaakt of hij wel of niet mocht terugkomen. Voor 
een Noord-Hollandse jongen was de kans verkeken als het meisje de tang pakte 
waarmee het vuur werd uitgedoofd: ‘Voor de tang/Zijn alle vrijers bang’.

Er is in Nederland nog maar weinig onderzoek gedaan naar de rol van erf-
overdracht en partnerkeuze bij de sociale reproductie van boeren.2 In hoeverre 
bepaalde de omvang van het ouderlijk bezit en van het ouderlijk gezin de kans om 
boer te kunnen worden? Wat is precies de samenhang tussen het overlijden van 
de ouders en het zich vestigen als boer? Als die samenhang er niet is, betekent dit  
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dat de notie van het ‘agrarisch-ambachtelijke huwelijkspatroon’ aanzienlijk moet 
worden bijgesteld. Hoe belangrijk is de partnerkeuze in de kans om boer te kunnen 
worden? Zoals gebruikelijk in historisch-demografisch onderzoek weten we alleen 
iets over de families van de ‘blijvers’ en is er weinig tot niets bekend over boeren-
kinderen die het onderzoeksgebied hebben verlaten. Was hun migratie onderdeel 
van hun sociale neergang als niet-ervende kinderen? Of zagen ze elders mogelijk-
heden om een loopbaan buiten het boerenbedrijf te volgen of juist om toch boer 
te kunnen worden? In dit hoofdstuk proberen we op deze vragen een antwoord te 
geven aan de hand van een case study in de Noord-Hollandse gemeente Akersloot. 
We onderzoeken de huwelijken en de loopbanen van alle kinderen uit ruim hon-
derd boerengezinnen. Deze kinderen zijn geboren tussen 830 en 900 en zijn ook 
buiten Akersloot gevolgd. In de volgende paragraaf bekijken we welke bestaans-
mogelijkheden de gemeente Akersloot te bieden had. Vervolgens proberen we uit 
notariële en andere akten op te maken hoe boerenbedrijven eigenlijk gesticht wer-
den. Wat was de rol van de erfenis en de materiële inbreng van de partner hier-
bij? De vierde paragraaf is een statistische analyse van ons onderzoeksbestand.Wat 
bepaalde de kans van een boerenzoon om boer te worden en voor een boeren-
dochter om met een boer te trouwen? Hoe belangrijk was het ouderlijk bezit, de 
omvang en samenstelling van het ouderlijk gezin en het al dan niet overleden zijn 
van de ouders hierbij?

Akersloot: boeren en bevolking

De gemeente Akersloot is gelegen in de Noord-Hollandse streek Kennemerland.3 
Als we de Stad- en Dorpsbeschrijver van Kennemerland L. Van Ollefen mogen gelo-
ven, dan was het droevig gesteld met Akersloot zo aan het einde van de achttiende 
eeuw.4 Wat eens gehouden werd voor het Hoofd-dorp van geheel Kennemerland 
verkeerde ‘thans in jammerlijk verval’. Handel en scheepvaart speelden niet lan-
ger een rol, hoofdmiddel van bestaan was ‘de boerderij en landbouwerij’. Daarbui-
ten was alleen de schulpvaart nog van enig belang. Die ontwikkeling terug naar 
een puur agrarische samenleving was voor Noord-Holland niet ongewoon. Het is 
zelfs het overheersende beeld zoals dat uit Van der Woude’s standaardwerk over 
het Noorderkwartier naar voren komt.5 Ook in andere opzichten kan de gemeente 
Akersloot als typisch voor Noord-Holland boven het IJ gelden. Het grondgebied 
omvat immers niet alleen delen die tot het Duinkavel kunnen worden gerekend, 
maar ook een belangrijk deel van de Schermerpolder als wel een aantal andere 
kleinere en grotere droogmakerijen zoals de Starnmeer, de Kogerpolder en de 
Oost- en Westwouderpolders. De grootste kern is het eigenlijke dorp Akersloot, 
nog weer te onderscheiden in een aantal buurtschappen als de Sluisbuurt, de Kerk-
buurt en de Molenbuurt. Buiten deze bebouwde kom woonden de meeste mensen 
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verspreid over het boerenland of in een aantal kleinere gehuchten zoals Starting in 
het uiterste zuiden van de gemeente, Boekel in het uiterste noorden, tegen de grens 
met Alkmaar aan, en de aan de overzijde van het Alkmaardermeer (toen meestal 
‘Langemeer’ genoemd) De Woude en Stier(o)p. In totaal woonde zo ongeveer een 
derde van de bevolking buiten het eigenlijke dorp. Zeker voor de bewoners van de 
ten oosten van Alkmaardermeer en Noord-Hollandskanaal gelegen delen van de 
gemeente was de oriëntatie op het dorp Akersloot niet vanzelfsprekend. De kin-
deren gingen er ook niet naar school en zelfs voor veel volwassenen bleek de kerk-
gang op zondag te bezwaarlijk. Voor net iets meer dan de helft gold deze kerkgang 
de Hervormde kerk, de rest was, op een dertigtal doopsgezinden na, aangewezen 
op de katholieke kerk in het dorp.

J. Kuyper Gemeente Atlas



 Ingedroogde harten? 289

Bezien we de ontwikkeling van de bevolking over een langere termijn dan moet al 
rond 650 een sterk verval zijn ingezet. In de loop van de achttiende eeuw vlakte 
de terugloop af, om na 800 te verkeren in een langzame vooruitgang tot 850. 
In die halve eeuw groeide de bevolking van 786 zielen6 in 809 tot 98 in 850.7 
Daarna was er dertig jaar lang wel sprake van flinke groei, zodat in 890 het dorp al 
635 inwoners telde. Dat getal zou tot in de jaren dertig van de volgende eeuw niet 
meer bereikt worden. Pas daarna zette zich een nieuwe groei in, vooral veroorzaakt 
door forensen. De gehele periode overziende concludeerde de Provinciale planolo-
gische Dienst Noord-Holland dan ook terecht dat de bevolkingsgroei ‘(...) bepaald 
is gebleven door de werkgelegenheid in de agrarische sector’.8

Die agrarische sector bestond vooral uit veeteeltbedrijven: ‘Wei- en hooilanden’ 
omvatten in 832 96 procent van het cultuurareaal in Akersloot.9 Meestal waren 
dit bedrijven met 0-20 of 20-30 bunder land (55 van de in totaal 86 in 830 getelde 
‘landhoeven’). Grotere bedrijven kwamen in de Starnmeer en soms ook wel in de 
Binnengeesterpolder voor, maar ze omvatten op een tweetal uitzonderingen na, 
ook dan niet meer dan gemiddeld 32 bunder. Tenslotte telde men ook een aan-
tal van vijftien kleine boeren, waarvan de meesten een bedrijf van net iets minder 
dan 0 bunder hadden.20 Het aantal veehouders is veel groter, en omvat als we de 
opgave van de gemeente uit 840 mogen geloven op drie gezinnen na de gehele 
bevolking. De burgemeester vraagt zich dan ook af of ‘(...) behoeftige personen, 
welke één of twee schapen houden, ook onder de beschrijving van het vee moeten 

Akersloot 1909. Prentbriefkaart uit Provinciale Atlas
Rijksarchief Noord-Holland Haarlem
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worden gebracht’.2 Maar ook later nog blijken er meer dan honderd veehouders te 
zijn waaronder nu ook varkenshouders worden gerekend.22 In de notariële akten 
komen we veel van deze ‘kleinveehouders’ tegen bij de verpachting van de bermen 
en de dijken. Het zullen meest arbeiders zijn geweest, al had ook de timmerman 
en de bakker wel wat vee rondlopen. Een echte boer hield koeien voor de melk en 
zeker ook voor het vlees. Want al stond de kaasbereiding voorop, ook in de fok-
kerij en de handel viel in toenemende mate geld te verdienen.23 Rond 880 diende 
zich een nieuwe tak van landbouw aan: de bloembollenkwekerij. De stoot ertoe 
werd gegeven door hyacintenkwekers uit Haarlem die in eigen omgeving teveel last 
hadden van ziektes. De meeste van de nieuwe bloembollenbedrijven waren klein, 
want van één tot anderhalve hectare kon een gezin al bestaan. Rond 900 telde 
de gemeente al meer dan twintig kwekers die behalve tulpen, waarvoor de grond 
vanwege de hoge zuurgraad minder geschikt was, alle soorten van bollen kweek-
ten: krokus, blauwe druif, scilla, anemoon, ranonkel, gladiool en lelie. Na de Eerste 
Wereldoorlog ging die laatste teelt de boventoon voeren om met de crisis van de 
jaren dertig goeddeels ten onder te gaan.24

De vestiging van deze kleinschalige bedrijven betekende voor het eerst een ver-
lichting van de druk op het land. Tot aan de jaren tachtig van de negentiende eeuw 
was het aantal boeren constant gebleven, wat overigens niet wil zeggen dat de 
bedrijven zelf in dezelfde handen bleven. Er is de hele eeuw door, als we de akten 
volgen, een drukke handel in grond en zelfs in hele boerenbedrijven. Ook uit het 
bevolkingsregister zoals dat tot 860 op huisnummer werd bijgehouden komt een-
zelfde beeld van vaak snelle opvolging per bedrijf naar voren.

Een eigen bedrijf

Het belang voor het boerenbedrijf van voldoende startkapitaal is onmiskenbaar. 
Ongetwijfeld werd een deel van dat kapitaal uit erfenissen verkregen. Maar kwa-
men die erfenissen inderdaad pas vrij wanneer de vader overleed? In de Landbouw-
enquête van 886 werd aan tal van respondenten gevraagd hoe de boeren aan het 
benodigde bedrijfskapitaal kwamen. Wachten tot de ouders hun eigen boerderij 
overdroegen wordt voor Noord-Holland niet gemeld. Integendeel:

‘In deze streken [het Westfriese Grootebroek, DD en JK] beginnen zij die zich 
als land- of bouwman nederzetten met een klein kapitaal, hun door hunnen 
ouders geleend, of van particulieren, onder borgtocht hunner ouders, ver-
kregen’.25

In de welvarende Beemster is er al helemaal geen probleem:
‘Voor het verkrijgen van aanlegkapitaal bestaat voor verreweg de meese land-
bouwers geen bezwaar. Als er een paar in het huwelijk treedt en zich als pach-
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ters gaan vestigen, wordt hun kapitaal voor den aanleg benoodigd, door de 
wederzijdsche ouders, hetzij renteloos, hetzij tegen rentebetaling, voorge-
schoten of ook wordt het hun als bruidschat gegeven’.26

Het lijkt er dus op dat kinderen van welvarende boeren al vroeg zouden kunnen 
trouwen, als de beide ouderparen tenminste het benodigde geld kunnen inbren-
gen. Dat betekende ook adequaat inspelen op geschikte gelegenheden, zoals we 
kunnen lezen in het dagboek van een boer uit de Wieringerwaard (857):

‘Een zeer buitengewoon omstandigheid had op den 20ste April plaats. [D]oor 
het afsterven van de wed Folkert Bakker zoude op den avond van dien dag 
de koorn en Pelmolen aan de Oude Sluis worden verkogt: op den morgen 
van dien dag spreekt Broeder Rens met mij over dit pand: daar mijnen zoon 
Frederik [20 jaar, DD en JK] met zijne dochter Pietertje verkeerde en dit Pand 
voor eene zeer verminderde waarde zou worden vergund zoo beslooten wij 
dien zaak voor Fredrik aan te koopen hetwelk tegen eene som van ongeveer 
6.000 gulden wierd genomen en reeds den 24ste mei huwden de jongelie-
den.’27

De betreffende boer kon kennelijk op korte termijn voldoende middelen vrij maken. 
Interessant is ook dat het geld werd gestoken in een broodwinning buiten de land-
bouw. Met andere woorden, voor boerenkinderen die niet de ouderlijke boererij 
overnamen bestonden voldoende opties, zowel binnen als buiten de landbouw. En 
het niet erven stond evenmin een huwelijk in de weg.

Ook in Akersloot blijkt dat opvolging van vader op zoon ronduit zeldzaam 
was. Om een zoon of schoonzoon aan een bedrijf te helpen was dus actie, of beter 
gezegd geld nodig. Dat geld kon op verschillende manieren worden verworven: 
direct uit eigen besparingen, uit verkoop van onroerend goed of uit leningen. De 
eerste oplossing was, als we de ‘contante penningen’ bezien die volgens de boedels 
in het boerenhuishouden aanwezig waren, onvoldoende. Met een paar honderd 
gulden kwam je ook in die tijd niet erg ver. Veel gebruikelijker was de tweede weg. 
Om hier meer inzicht in te krijgen zijn van een aantal notarissen in Alkmaar voor 
de jaren 840-850, 860-862 en 898-900 alle akten doorgenomen die betrek-
king hadden op boeren uit Akersloot.28 Eruit naar voren komt een druk zakelijk 
verkeer: landerijen worden verpacht, of vaker nog gekocht en verkocht, leningen 
worden afgesloten, testamenten opgesteld en boedels worden verdeeld. Vooral de 
boedelscheidingen bieden interessant materiaal. Bij versterf werden alle bezittin-
gen op waarde geschat en moesten dus ook alle ‘in- en uitschulden’ worden ver-
rekend. Als Arie Huibertsz De Jong in 844 overlijdt, laat hij zijn negen kinderen 
meer schulden dan tegoeden na. Toch was hij tijdens zijn leven een flinke boer 
geweest, want later werd het bedrijf in de Schermerpolder waarop hij als pachter 
lang geboerd had verkocht voor f 8032,-. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn 



292 Genegenheid en gelegenheid

kinderen niet in staat waren zelf een boerenbedrijf te beginnen. Zijn oudste zoon 
was watermolenaar en twee van zijn dochters bleken getrouwd met arbeiders uit 
omliggende dorpen. Nauwelijks met schulden belast was het bedrijf van Arie Groen 
uit de Starnmeer. Hij had dit bedrijf gekocht in 834, kort na zijn tweede huwelijk 
met Cornelia Groot. Ze waren anders dan gebruikelijk was bij tweede huwelijken 
in gemeenschap van goederen getrouwd. Bij de akte van scheiding stond zelfs uit-
drukkelijk vermeld, dat zij ‘meer in bracht’. Cornelia kan dan ook gemakkelijk uit 
haar erfdeel en uit haar eigen grondbezit in de Kogerpolder de twee voorkinderen 
uitkopen, om het bedrijf zelf met die kinderen en haar eigen zeven kinderen voort 
te zetten. Merkwaardig is bij deze scheiding dat er f 50,- wordt gereserveerd voor 
een oom die in 82 naar Rusland is getrokken en waarvan sedertdien ‘(...) niets 
meer werd vernomen’. Net als Arie de Jong hadden ook de families Jan Verduin in 
Boekel en Jan Blokker in Starting geen grondbezit en bleef er na de verdeling niet 
veel geld over voor de erfgenamen. Bij deze kleine pachtboeren, met respectievelijk 
elf en negentien koeien, waren er wel schulden: deels bij familie, deels bij buren, 
maar ook zoals bij Jan Blokker bij een particulier uit Heerhugowaard. Dus voor wie 
de tweede weg van verkoop van onroerend goed onbegaanbaar was, bestond nog 
altijd de mogelijkheid geld te lenen, al of niet onder verstrekking van hypothecaire 
zekerheden. Tot aan het eind van de eeuw waren de verstrekkers van deze leningen 
welgestelde lieden, soms uit Alkmaar, maar ook wel uit verder weg gelegen steden. 
Pas rond 900 gaan de hypotheekbanken, of andere neutrale instellingen zoals het 
Amsterdamse Rooms-Katholieke Armenkantoor die rol van particulieren overne-
men. Maar de buurman, de broer en zelfs de kinderen in een enkel geval traden 
vaker, zij het wel voor geringere bedragen op als geldschieters.

Als er wel sprake was van grondbezit waren de mogelijkheden tot onderlinge 
steun uiteraard groter. Een mooi voorbeeld vormt de verkoop van 37/40 deel in 
zes percelen wei- en zaailand verspreid liggende over verschillende polders in 
Akersloot en Limmen door Maarten Baltus en vier van zijn kinderen aan schoon-
zoon Jan Stierp. Zoon Pieter had eerder al zijn erfdeel aan zijn vader verkocht, om 
net als zijn twee broers en twee zusters een eigen boerenbedrijf te beginnen. Niet 
altijd was het vertrouwen in de schoonzoon zo groot als bij Cornelis van der Vel-
den die zijn beide schoonzoons Jan Kuijs en Dirk Kaandorp renteloos ruim f 330,- 
ieder had geleend en bovendien aan Dirk nog eens f 2350,- tegen een schappelijke 
rente van 3,5 procent. Jan Baltus bepaalde in 900 in zijn testament dat één van 
zijn dochters haar erfdeel kreeg onder de voorwaarde dat ‘het niet zal vallen onder 
de gemeenschap van goederen tussen haar en haren man bestaande (...)’.Voor zijn 
kleinzoon liet hij het geld vast zetten op de Rijkspostspaarbank met de bepaling 
dat deze er niet voor zijn twintigste over mocht beschikken. Meestal echter was het 
niet eens nodig om de onderlinge verplichtingen vast te leggen. Floris Hollenberg 
had bij zijn vader een schuld van f 700,- ‘zonder bewijs’. Diens broer Dirk was twee 
jaar achter met de pacht – de Hollenbergs bezaten naast een bedrijf aan de Zuider-
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vaart in de Schermerpolder een boerderij in Heiloo – maar hoefde over die schuld 
geen rente te betalen. Maar hoe goed de familieverhoudingen ook waren, alles 
werd wel in goed overleg en soms zelfs na het houden van een officiële familieraad 
vastgelegd. Het grote voordeel van die procedure was, dat uiteindelijk ieder van de 
kinderen een gelijk deel uit de erfenis kon krijgen. Wie al door zijn ouders gehol-
pen was bij de stichting van een eigen gezin en bedrijf, kon er op rekenen dat de 
andere kinderen nooit tekort werd gedaan. Het betekende wel dat opvolging op het 
bedrijf van de ouders maar weinig voorkwam. Meestal immers waren de kinderen 
al uit huis en was ook al gezien de spreiding van het bezit, verkoop en deling van 
de opbrengsten een gemakkelijker weg dan uitkoop. Ook uit de Beemster wordt in 
888 gemeld, dat daar ‘de bezittingen nogal in andere handen overgaan’.29

De gehele eeuw door slaagden veel van deze boeren erin om hun kinderen aan 
een eigen bedrijf te helpen. Dat kon, zoals gezegd, vooral door zelf actief op de 
grondmarkt op te treden. Daarvoor was alleen als gevolg van erfenissen die man 
én vrouw gedurende hun leven toevielen, ook alle ruimte voor. Hiertoe behoorden 
immers vaak ver uiteen gelegen percelen en soms zelfs hele boerenbedrijven in 
andere plaatsen. Boeren in het dorp zelf bezaten vaak grond in Heiloo, maar ook 
wel in Limmen of Bergen. Boeren in de Schermer en de Starnmeer hadden bezit-
tingen in Alkmaar, in Noord- en Zuidschermer, of in Marken-Binnen en de Beem-
ster. Mede daarom is het niet verwonderlijk dat we de zoons en dochters vaker 
wel dan niet een boerenbedrijf zien beginnen buiten de gemeente Akersloot. Dat 
er in de eigen gemeente zelf ook onvoldoende ruimte was, blijkt niet alleen uit de 
snelle verbreiding van de bloembollenteelt, maar ook uit de rond 900 opnieuw 
gehoorde roep om drooglegging van het Alkmaardermeer. In dat jaar werd met 
subsidie van het gemeentebestuur een Commissie tot Drooglegging opgericht met 
als argument de grote behoefte aan landbouwgrond.30 Het is er uiteindelijk, net als 
bij eerdere plannen uit 864 nooit van gekomen. Maar dat de landhonger groot was 
blijkt uit de grote prijsstijgingen sedert de jaren veertig van de negentiende eeuw. 
Toen kostte een bunder weiland tussen de f 75,- en f 350,-, een prijs die in 860 al 
gestegen was tot rond de f 600,- en in 900 tot ongeveer f 2000,-. Een heel boe-
renbedrijf in de Starnmeer of Schermerpolder met zo’n twintig bunder land was 
in de jaren veertig nog te koop voor f 8000,-tot f 0.000,-, maar moest rond 900 
meer dan f 45.000,- opbrengen. In het dorp zelf werd op 4 mei 843 een boerderij 
met ruim 22 bunder land verkocht voor f 7000,- en in 900 met dan wel 28 ha voor 
f 44.000,-. Die prijsexplosie was niet bijzonder, want ook uit de Beemster werden 
soortgelijke prijsstijgingen voor weiland gemeld: van f 700,- tot f 800,- rond 840 
tot een hoogste prijs van f 2500,- rond 878.3

Het was dus de hele eeuw overziende niet gemakkelijker geworden een eigen 
bedrijf op te zetten. De beschikbare grond in de eigen omgeving was schaars en 
nieuwe mogelijkheden deden zich wel voor, maar waren onvoldoende om aan de 
nog sterker stijgende vraag naar grond te voldoen. Des te meer reden zo kan men 
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concluderen om bij de partnerkeuze om te zien naar een jongen of meisje met een 
behoorlijk eigen vermogen. Wat betekende dit nu concreet voor de levenslopen 
van Akerslootse boerenkinderen?

Akerslootse boeren en hun kinderen

Alvorens na te gaan hoe belangrijk de partnerkeuze was voor het kunnen vast-
houden aan het agrarisch bestaan bespreken we kort de opbouw van ons onder-
zoeksbestand. Het Akerslootse bestand is aangelegd vanuit de huwelijksakten uit 
de periode 830-879.32 Hierbij gold de vuistregel dat het voor beide partners hun 
eerste huwelijk was en dat in ieder geval de bruidegom in Akersloot woonde. Het 
ging in totaal om 298 huwelijken. Voor dit onderzoek zijn alleen die bruidsparen 
gekozen waarvan de man bij zijn huwelijk opgaf een boer te zijn en die tevens kin-
deren hebben gekregen. Deze ‘eerste generatie’ bestaat uit 2 boerengezinnen. De 
mannen van de eerste generatie zijn voor zover mogelijk getraceerd in archieven 
die een indicatie geven van hun welstandspositie. We hanteren een indeling in wel-
varende, middelgrote en kleine boeren. Onder ‘welvarende’ boeren verstaan we 
grote boeren, met vijftien bunder of meer grond in bezit. Vaak waren ze ook actief 
als zetters van de belasting, wethouder en dergelijke. Daarnaast hadden ze per-
soneel en kregen ze een meer dan gemiddelde aanslag in de personele belasting. 
De middelgrote boeren hadden minder dan vijftien bunder, meest geen personeel, 
vaak een nevenberoep, en werden laagaangeslagen in de belastingen. De kleine 
boeren of keuters tenslotte werden doorgaans vrijgesteld van de belastingen. Van 
drie boeren is de welstandpositie onbekend gebleven.

Zoals verwacht was de Akerslootse boerenbevolking vaker autochtoon dan de 
overige inwoners. Bij de mannen was 64,3 procent van de boerenbruidegoms in 
Akersloot zelf geboren, tegen 43 procent van de andere bruidegoms. Bij de vrou-
wen gaat het om respectievelijk 39,3 procent en 33,9 procent. De rijkste boeren 
waren het vaakst autochtoon: maar liefst 74 procent van de bruidegoms was in de 
gemeente geboren. De belangrijkste kerkelijke denominaties waren in Akersloot 
gelijkelijk vertegenwoordigd. Van de bruidegoms was 48,4 procent Nederlands-
Hervormd en 4,6 procent Rooms-Katholiek. Voorts waren er kleine aantallen 
Gereformeerden en Doopsgezinden. Er waren echter wel sociale verschillen; de 
rijkste boeren waren in meerderheid Nederlands-Hervormd (54,3 procent), de 
keuterboeren waren daarentegen vaker Rooms-katholiek (5,3 procent). Wat ver-
der direct opvalt zijn de lage huwelijksleeftijden van de meest welvarende boeren. 
Ze waren gemiddeld al gehuwd op 24-jarige leeftijd (24, jaar, N=39). Daarentegen 
trouwden de middelgrote boeren pas met 26,7 jaar (N=29). Nog langer wachtten 
de keuterboeren (27,7 jaar, N=4) en de overige Akerslootse bruidegoms (27,9 jaar, 
N=86). Bij de vrouwen zijn de verschillen minder uitgesproken, maar volgen het-
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zelfde patroon van respectievelijk 22,; 23,6; 23,3 en 25,5 jaar. Die vroege huwelijken 
waren niet ‘gedwongen’ door een vroegtijdige zwangerschap. Integendeel, slechts 
tien procent van de bruiden van welvarende boeren kreeg binnen negen maanden 
een kind. Bij de middelgrote boeren gaat het al om 27,6 procent en bij de keuters 
maar liefst om 36,6 procent. Bij de overige huwelijken was 24,7 procent van de 
bruiden in verwachting. Kennelijk namen de jongeren uit de welvarende boeren-
stand geen risico tijdens hun verkering. Ze hoefden dan ook niet lang te wachten. 
Konden zij op hun beurt hun welstand én hun huwelijkspatroon aan hun kinderen 
doorgeven?

De 2 boeren van de eerste generatie hebben in totaal 708 kinderen gekregen, 
waarvan 649 uit hun eerste huwelijk en 59 uit een volgend huwelijk. Zoals gezegd, 
werden de echtparen ook na hun vertrek uit Akersloot gevolgd. Reeds 86 of 26,3 
procent van de kinderen waren buiten Akersloot geboren, hoofdzakelijk in de buur-
gemeenten Graft, Limmen en Uitgeest maar ook in Alkmaar en de Zaanstreek. Bij 
hun trouwen woonde reeds 44,5 procent van de boerenkinderen buiten Akersloot. 
Hun actieradius was dus wel vergroot, maar ze woonden zelden buiten de provin-
cie Noord-Holland. Tabel  laat zien dat de grote boeren gemiddeld genomen 5,8 
kinderen kregen, tegen 6,2 bij de middelgrote en maar liefst 7,3 bij de kleine boe-
ren. De middelgrote boeren lijken enerzijds relatief vaak te zijn getroffen door de 
dood van hun partner; anderzijds hertrouwden ze vaker en kregen ze ook meer 
kinderen uit tweede huwelijken dan de andere groepen. Ook waren er verschillen 
in de huwelijksvruchtbaarheid.

Als we alleen kijken naar de ‘voltooide’ huwelijken (die waarin de vrouw min-
stens 45 jaar is geworden), dan blijkt dat welvarende boeren gemiddeld 6 kinde-
ren kregen (N=8), middelgrote boeren 6,7 (N=2) en kleine boeren gemiddeld 
7,3 (N=30). Dit verschil kan niet worden toegeschreven aan een verschil in huwe-
lijksleeftijd van de boerinnen. We hebben immers gezien dat de vrouwen in de 
hoogste welstandsgroep ruim een jaar jonger huwden dan vrouwen van minder 
bemiddelde boeren. Mogelijk was er sprake van enige geboortebeperking bij de 
rijkste boeren. Het uiteindelijke aantal nazaten werd, behalve door de vruchtbaar-
heid en levensduur van de partner en het eventuele hertrouwen, uiteraard ook 
bepaald door de zuigelingen- en kindersterfte. Omdat de kindersterfte in de ver-
schillende welstandsgroepen even groot was, hadden de grootste boeren uiteinde-
lijk de kleinste gezinnen (zie tabel ). De grote boeren hoefden gemiddeld slechts 
3,4 kinderen te helpen een bestaan op te bouwen, terwijl de andere boeren nog een 
kind extra onderdak hadden te brengen.
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Tabel 1 Kindertal naar welstandsgroep, Akerslootse boeren gehuwd tussen 1830 en 1880

Welvarende 
boeren

Middelgrote 
boeren

Kleine  
boeren

Aantal geboorten uit eerste huwelijk 5,4 5,2 7,0

Aantal geboorten uit tweede huwelijk 0,4 1,0 0,3

Aantal geboorten  alle huwelijken 5,8 6,2 7,3

Aantal kinderen dat minimaal 15 jaar is geworden 3,4 4,5 4,5

N tweede huwelijken 7 6 5

N boeren 39 29 41

Bron Release hsn-gbw.02

Hoe verging het deze kinderen? In totaal zijn er 460 kinderen minimaal vijftien jaar 
geworden. Deze kinderen volgen we tot hun huwelijk of – wanneer ze niet huw-
den – tot hun dertigste levensjaar. Een aantal ongehuwde kinderen ‘raakten zoek’, 
emigreerden of overleden vóór hun dertigste. Het gaat hierbij om 36 mannen en 2 
vrouwen. Hun levenslopen zijn dus niet in de analyse betrokken.

Zoals verwacht kan worden, traden de meeste boerenkinderen in het huwelijk en 
ze deden dat grofweg tussen hun 23ste en 29de jaar. Er bestaan echter interessante 
verschillen naar de welstandspositie van de ouders. In tabel 2 zijn de percentages 
nooit-gehuwden alsmede de huwelijksleeftijden van Akerslootse boerenzoons en 
-dochters weergegeven.

Tabel 2 Percentage blijvend ongehuwden en gemiddelde huwelijksleeftijden onder Akerslootse 
boerenzoons en -dochters naar welstandsgroep van de ouders

Zoons Dochters

% ongehuwd Huwelijksleeftijd % ongehuwd Huwelijksleeftijd

Welvarende boeren 7,2 (69) 25,7 (64) 7,5 (53) 23,7 (49)

Middelgrote boeren 13,2 (53) 27,2 (46) 1,9 (52) 25,1 (51)

Kleine boeren 17,1 (76) 28,6 (63) 12,0 (92) 24,8 (81)

N is het getal tussen haakjes

Bron Release hsn-gbw.02

De tabel laat zien dat zoons en dochters van kleine boeren veel vaker ongehuwd 
bleven dan kinderen van rijkere boeren. Zoons van grote boeren huwden niet 
alleen vaker, ze huwden – net als hun vaders – ook nog eens op jongere leeftijd dan 
kinderen van middelgrote en kleine boeren. De dochters van middelgrote boeren 
hadden een heel grote kans om te trouwen, terwijl de dochters van rijke boeren in 
de voetsporen van hun moeders traden door jong te huwen. In het algemeen slaag-
den de grote boeren er in om voor veel van hun kinderen het huwelijk mogelijk te 
maken en dat al op jonge leeftijd. Hadden die kinderen bij hun huwelijk inderdaad 
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al een eigen boerderij? In tabel 3 kijken we nog eens naar de huwende boerenzoons 
en dochters en vragen we ons af hoeveel daarvan (vermoedelijk) een eigen boerde-
rij had en of dat samenhing met de huwelijksleeftijd.

De kansen om boer te worden blijken zeer ongelijk verdeeld. Zoons van rijke 
boeren hadden een meer dan tweemaal zo grote kans op een eigen boerderij dan 
zoons van arme boeren. Arme boerenzoons die er toch in slaagden om boer te wor-
den hadden daar kennelijk lang voor moeten sparen of moeten wachten. Met ruim 
dertig jaar was hun huwelijksleeftijd bijna vijf jaar hoger dan de zoons uit gegoede 
families die boer werden. De kans op een eigen boerderij was voor (huwende) 
dochters kleiner dan voor zoons. Dochters van rijke boeren hadden zelfs 25 pro-
cent minder kans dan hun broers. Toch geldt ook dat dochters van welvarende 
boeren tweemaal zo vaak met een boer trouwden als de dochters van kleine boeren 
en ook nog eens ruim twee jaar jonger.

Tabel 3 Beroepspositie en huwelijksleeftijd van zoons en dochters van boeren naar welstands-
groep van de ouders

Zoons

% zelf boer Huwelijksleeftijd % niet zelf boer Huwelijksleeftijd

Welvarende boeren 87,5 (64) 25,4 (56) 12,5 (64) 28,1 (8)

Middelgrote boeren 60,8 (46) 26,5 (28) 39,1 (46) 28,2 (18)

Kleine boeren 36,5 (63) 30,1 (23) 63,5 (63) 27,2 (40)

Dochters

% huwt met 
een boer

Huwelijksleeftijd % echtgenoot  
geen boer

Huwelijksleeftijd

Welvarende boeren 62,0 (49) 23,2 (31) 38,0 (49) 24,9 (18)

Middelgrote boeren 48,1 (52) 25,8 (25) 51,9 (52) 24,5 (26)

Kleine boeren 30,9 (81) 25,5 (27) 69,1 (81) 24,5 (53)

N is het getal tussen haakjes. Van enkele personen is de huwelijksdatum niet bekend.

Bron Release hsn-gbw.02

Wat gebeurde er met de kinderen die de boerenstand verlieten? Vulden zij de ran-
gen van de loonarbeiders of konden zij zich, wellicht met financiële steun van de 
ouders, in de middenstand handhaven? Het materiaal laat geen eenduidige con-
clusies toe. We komen maar weinig middenstanders tegen onder de gehuwde boe-
renzoons die een ander beroep hebben gekozen; meestal vinden we ze terug als 
arbeider. Welvarende boeren waren kennelijk doorgaans goed in staat om hun 
zoons op een boerderij te plaatsen, als dat niet lukte waren er weinig andere opties. 
Soms waren er gewoon te veel kinderen en daarmee een te grote aanslag op het 
bedrijfskapitaal. Zo hadden de welvarende bloemkweker Cornelis van den Oord 
en zijn vrouw Trijntje Mienis (gehuwd in 877) veertien kinderen, waarvan er tien 
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volwassen werden. Slechts één zoon werd zelf tuinder, twee anderen werden vis-
ser, een werd kaasmaker, één gemeentearbeider en één spoorwegarbeider. De vier 
dochters trouwden respectievelijk met een visser, een spoorwegarbeider, een mon-
teur en een wegwerker.

De welstandspositie was dus van groot belang in de sociale reproductie. Rijke 
boeren hadden weliswaar vrij weinig kinderen, ze slaagden erin hen vrijwel allen 
op jonge leeftijd aan een eigen boerderij te helpen. Trouwen en het verkrijgen van 
een eigen boerderij vormden twee kanten van dezelfde medaille. Maar hoe belang-
rijk was de inbreng van de bruid in dit proces? Dat wil zeggen, maakte het veel 
uit of haar vader óók boer was (geweest)? En hoe belangrijk was de endogamie in 
ruimtelijke zin? Was de kans op sociale reproductie groter als de bruid uit dezelfde 
plaats kwam of moest ze juist daarbuiten gezocht worden? Andere vragen hebben 
betrekking op de achtergrond van de bruidegom. Welke rol speelde het in leven 
zijn van de ouders voor het verkrijgen van een eigen boerderij? Werd de kans gro-
ter als de vader al was overleden of juist niet? En werden de kansen op een eigen 
boerderij kleiner als er meer broers en zusters waren? Dergelijke vraagstellingen 
komen het best tot hun recht in een multivariate analyse. Hierbij wordt naar het 
effect van verschillende variabelen gekeken, waarbij steeds voor andere variabelen 
wordt gecontroleerd.

In tabel I en II (zie de Appendix) bekijken we een aantal belangrijke stappen 
in het leven van boerenzoons en dochters: het al dan niet trouwen en het al dan 
niet verwerven van een eigen boerderij. De eerste kolom van tabel I gaat na welke 
boerenzoons het meest in aanmerking kwamen voor het huwelijk. Het al dan niet 
huwen had meer met individuele kenmerken dan met het ouderlijk huishouden te 
maken, want het model heeft slechts een geringe verklarende waarde. Alleen oud-
ste zoons en mannen met veel oudere zusters hebben een significant lagere kans 
om te trouwen. Uit een studie naar de levenslopen van Amerikaanse boerenzoons 
rond 900 kwam eveneens naar voren dat jongere zoons vaker thuis bleven wonen 
wanneer het huishouden hoofdzakelijk uit vrouwen bestond.33 Boerenbedrijven 
kenden een sexe-specifieke taakverdeling; er waren zowel mannen als vrouwen 
nodig om het bedrijf draaiende te kunnen houden.

In de tweede kolom bekijken we welke zoons de meeste kans hebben om rond 
hun dertigste een boer te zijn. We gaan uitsluitend af op het beroep vermeld in 
het bevolkingsregister. Vergrootte het huwelijk de kans om dezelfde beroepstitel 
als de vader te hebben? Of kon men evengoed als boer vermeld staan, terwijl men 
ongehuwd alleen leefde of bij verwanten inwoonde? Het kwam trouwens ook wel 
voor dat mannen bij hun huwelijk nog als boer stonden vermeld, maar al spoedig 
daarna als arbeider moesten zien rond te komen. Het model laat zien dat het huwe-
lijk geen (significante) bijdrage leverde aan de beroepscontinuïteit. Veel belang-
rijker was de welstandspositie van de ouders; zoons van rijke boeren hadden een 
veel grotere kans dan zoons van kleine boeren. Een interessant nieuw gegeven is 
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dat het in leven zijn van de vader voor beroepscontinuïteit van groot belang was. 
De kans om zelf boer te worden van een boerenzoon van wie (alleen) de vader was 
overleden was 85 procent lager dan van zoons van wie beide ouders nog leefden. 
We hebben zojuist gezien dat het hebben van een veel oudere zuster de kans om te 
trouwen verlaagde, het blijkt ook de kans om boer te worden te verhogen. De mid-
delste zoons hadden een grotere kans om boer te worden dan de oudste en jong-
ste zoon, terwijl uiteraard enigste zoons de meeste kans hadden. Over het geheel 
genomen echter was de betekenis van de positie in de rangorde opvallend gering. 
Tenslotte blijkt dat katholieke boerenzoons vaker zelf ook boer werden dan protes-
tantse boerenzoons. Was de leefwereld van de Akerslootse katholieke boeren meer 
besloten en zagen ze minder alternatieven buiten de landbouw?

In vrijwel alle gevallen hield het huwelijk van een Akerslootse boer een zelfstan-
dige vestiging in. Dit impliceerde dat hij over voldoende grond en bedrijfskapitaal 
moest kunnen beschikken. Voor de werkelijke sociale reproductie van de boeren-
stand moeten we ons dus concentreren op de gehuwde boerenzoons. Het model in 
de derde kolom van tabel I is sterker dan het vorige model, met name door toevoe-
ging van kenmerken van de bruid. Haar boerenafkomst was van enorme betekenis. 
Kennelijk waren haar ervaring en materiële inbreng van cruciaal belang voor het 
nieuwe bedrijf. Ook hier valt op dat dit het sterkst geldt wanneer haar vader nog 
in leven was. Interessant is ook dat de kans op een eigen bedrijf groter wordt wan-
neer de bruid buiten de gemeente woonde. De pool van geschikte kandidaten in 
het eigen dorp was waarschijnlijk te klein.34 De afkomst van de bruid was een stuk 
belangrijker dan de omvang en samenstelling van het ouderlijk gezin van de brui-
degom. Wachten met trouwen verhoogde de kans van een boerenzoon om boer te 
worden niet; we vinden geen samenhang met de huwelijksleeftijd. Wel is opmerke-
lijk dat het overlijden van zijn moeder een ‘positief ’ effect had; waren er door haar 
dood extra middelen vrijgekomen?

Het huwelijk van de boerendochters wordt onderzocht in tabel II. Ook hier 
blijkt (in de eerste kolom) dat het model de trouwkansen nauwelijks kan voor-
spellen. Zoals ook uit andere studies is gebleken, zien we dat jongste dochters de 
meeste kans liepen om ongehuwd te blijven. Vaak waren zij degenen die thuis ble-
ven om de ouders ‘aan het eind te brengen’.35 Katholieke meisjes bleven eveneens 
vaker ongehuwd, een gegeven dat ook in ander onderzoek naar voren is gekomen. 
Katholieken zouden langer dan protestanten hebben vastgehouden aan traditio-
nele huwelijksrestricties. Daarnaast boden katholieke instellingen tal van arbeids-
mogelijkheden voor ongehuwde vrouwen.36 De tweede kolom geeft de berekening 
van de kans van een huwende vrouw om een boer als partner te hebben. Deels 
worden de uitkomsten van tabel I weerspiegeld. Dochters van kleine boeren had-
den een veel kleinere kans dan dochters van middelgrote en welvarende boeren. 
Ook bij haar bruidschat gaat het niet om hulpbronnen die pas na de dood van 
haar ouders vrijkwamen. Integendeel, als de ouders (vooral de vader) nog leefden, 
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was de familie het meest in staat een boerendochter middelen mee te geven die 
voor de vorming van een eigen bedrijf noodzakelijk was. Ook hier geldt dat sociaal 
homogame met geografisch exogame huwelijken samengingen. Tenslotte trouw-
den katholieke boerendochters vaker met een boer dan protestantse, wellicht een 
aanwijzing dat het om een meer gesloten sociale groep ging.

De statistische analyse laat zien dat welvarende boeren goed in staat waren hun 
kinderen aan een eigen boerderij te helpen. Voor zoons gold dit sterker dan voor 
dochters. Er was echter geen voorkeursbehandeling naar positie in de rangorde; 
het lijkt erop dat vrij strikt de hand werd gehouden aan de gelijke erfdeling. Erg 
belangrijk voor het boer kunnen blijven was de overdracht bij leven van de vader. 
Dit impliceert dat makkelijk gelden beschikbaar gesteld konden worden zonder dat 
het ouderlijk bedrijf daar onder leed. Met andere woorden, dit patroon sluit aan bij 
een levendige kapitaals- en grondmarkt. Daarnaast dienden boeren over een uit-
gebreid netwerk te beschikken om in te kunnen spelen op kansen die zich voorde-
den op de grondmarkt. De huwelijksmarkt sloot daarbij aan. Niet toevallig waren 
de meest ‘succesvolle’ (dus sociaal endogame) huwelijken tevens huwelijken tussen 
partners die niet in dezelfde plaats woonden.

Discussie

Gedurende de negentiende en het begin van de twintigste eeuw groeide de bevol-
king van Kennemerland snel. Het aantal boerenbedrijven kon hiermee geen gelijke 
tred houden, al waren er mogelijkheden tot specialisatie, zoals in de bloemkwe-
kerij. Hoe zorgden de boeren ervoor dat hun kinderen goed terecht kwamen, dat 
wil zeggen dat ze minimaal de levenstandaard en de sociale status kregen waar ze 
aan gewend waren? En hoe zorgden de kinderen daar zelf voor? Voor deze ‘sociale 
reproductie’ waren allereerst geld en goed van de ouders nodig. Bijna negentig pro-
cent van de zoons van rijke boeren waren zelf boer bij hun trouwen, terwijl bijna 
tweederde van de dochters met een boer trouwde. Daarentegen waren kinderen 
van keuterboeren meestal gedwongen om de landbouw te verlaten. Als ze al trouw-
den deden keuters dat opvallend laat, wat er op wijst dat ze lang hadden moeten 
sparen. De erfdelen die ingezet konden worden voor een nieuwe boerderij kwamen 
niet pas vrij bij het versterven van de ouders. Integendeel, de vader kon veruit het 
beste zélf de zelfstandigheid van zijn zoons regelen. Kennelijk stelden rijke boeren 
er een eer in als hun zoons al vroeg een eigen boerderij bezaten en hadden ze hun 
arbeidskracht niet nodig. Op hun beurt moesten de zoons de juiste huwelijkspart-
ner vinden. Ook hier gold dat het enorm hielp als de schoonvader een boer was 
en hij nog leefde. De erfdelen die de schoonvader kon vrijmaken werden bij het 
bedrijfskapitaal gevoegd. Vaak waren zulke gunstige huwelijken niet mogelijk met 
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alleen Akerslootse partners. De boeren konden echter bouwen op hun uitgebreide 
regionale netwerk om te zorgen dat ‘bunder bij bunder’ gevoegd kon worden.

Ons onderzoek heeft laten zien dat de klassieke beeldvorming rond het ‘agra-
risch-ambachtelijke’ huwelijkspatroon bijstelling verdient. De betekenis van 
welstandsverschillen bínnen de boerenstand blijkt veel groter dan tot dusver is aan-
genomen. Alleen de (kinderen van) keuterboeren volgden het restrictieve patroon 
van het laat en niet huwen. De rol van de erfoverdracht was totaal anders dan is 
aangenomen door zowel Hofstee als Hajnal. Het was niet zo dat pas door het over-
lijden van de oudere generatie een plaats (of ‘niche’) vrijkwam. In dat beeld past 
lang wachten met trouwen of zelfs ongehuwd blijven. Maar we hebben gezien dat 
levende vaders actief bemiddelden bij het vroeg zelfstandig worden van hun zoons 
en ook voor hun dochters gunstige huwelijken regelden. Op basis van geaggre-
geerde gegevens heeft Van Poppel al laten zien dat de door Hofstee aangenomen 
samenhang tussen sterfte en huwelijken niet bestond.37 Recent onderzoek in Mid-
den-Europa laat zien dat ook op het microniveau er hooguit een zwakke samen-
hang bestond tussen het overlijden van de ouders, de erfoverdracht en het huwelijk 
van de kinderen. De ‘ketting tussen vererving en voortplanting’ heeft veel van z’n 
mythische kracht verloren.38

Het door ons gevonden patroon kan met enige goede wil gezien worden als 
een ‘kapitalistische’ variant van het West-Europese huwelijkspatroon.39 In sterk 
gecommercialieerde regio’s met een uitgebreide grond- en kapitaalmarkt waren 
boeren in staat om veel kinderen aan een eigen of gepachte boerderij te helpen, 
waarbij sociale endogamie wel een voorwaarde was. Ook in de nabijheid van Parijs, 
waar de boeren goed konden verdienen door hun leveranties aan de metropool, is 
een dergelijk patroon aangetroffen.40 Zeker is dat aan dergelijke boerenhuwelijken 
de nodige rekensommen vooraf gingen. Het was ook zaak om vroegtijdige zwan-
gerschappen te voorkomen. Voor buitenstaanders kwam dit alles als ‘berekenend’ 
over en waren de plattelanders qua emoties zelfs ‘ingedroogd’.
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Appendix

Voor de multivariate analyse van een keuze (ja/nee) is de binaire logistische regres-
sie een geschikte techniek. De kans (p) dat de afhankelijke variable ‘ja’ is wordt 
berekend in termen van odds, dat is de kans op een ‘ja’ gedeelde door de kans op 
een ‘nee’ (p/(-p). De regressie coefficiënten van de onafhankelijke variabelen zijn 
de natuurlijke logarithmen van de odds. Door ze the exponentiëren verkrijgen we 
zogenaamde odds ratios. Deze geven aan in welke mate de odds dat de afhankelijke 
variabele ‘ja’ is toeneemt als gevolg van de toename (per eenheid) van de onafhan-
kelijke variabelen. Dit wordt weergegeven in verhouding tot een referentie catego-
rie.

Noot

  Menard, Applied logistic regression.
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Tabel I Relatieve kansen van boerenzoons om te huwen en om zelf ook boer te worden

Kans op 
trouwen

Kans om boer te  
zijn op 30-jarige 
leeftijd (allen)

Kans om boer te 
worden (alleen 

gehuwden)

Aantal jongere zusters 0,962 1,050 0,849
Aantal oudere zusters 0,626** 1,549** 1,231

Middelste zoon (ref.) 1,00 1,00 1,00

Jongste zoon 0,381 0,820 0,765

Oudste zoon 0,288* 0,832 0,953

Enige zoon 0,417 1,105 1,277

Beide ouders leven nog (ref.) 1,00 1,00 1,00

Vader overleden, moeder leeft nog 0,794 0,142**** 0,307*

Moeder overleden, vader leeft nog 1,744 1,422 3,910***

Beide ouders overleden 0,571 0,340* 0,567

Ouders middelgrote boeren (ref.) 1,00 1,00 1,00

Ouders welvarende boeren 1,719 6,131*** 9,745***

Ouders kleine boeren 0,731 0,324* 0,419

Welstand ouders onbekend 0,163 0,748 2,814

Geboren in Akersloot (ref.) 1,00 1,00 1,00

Niet geboren in Akersloot 0,504 2,048 1,257

Blijft ongehuwd (ref.) 1,00

Trouwt 1,243

Huwelijksleeftijd 1,023

Bruids vader leeft en is geen boer (ref). 1,00

Bruids vader leeft en is boer 24,188****

Bruids vader overleden en was boer 6,449**

Bruids vader overleden en was geen boer 1,520

Bruid woont elders (ref.) 1,00

Bruid woont in dezelfde gemeente 0,392*

Protestants (ref.) 1,00 1,00 1,00

Rooms-Katholiek 0,480 3,352*** 2,772

Geboren 1830-1865 (ref.) 1,00 1,00 1,00

Geboren 1865-1900 0,895 0,700 0,419

N 204 188 173

Chi kwadraat model 19,15 63,18**** 102,10****

Nagelskerkes r2 0,16 0,38 0,60
* = significantieniveau p<0,1; ** = significantieniveau p<0,05; *** = significantieniveau p<0,01;  
**** = significantieniveau p<0,001

Bron Release nsn _gbn.02
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Tabel II Relatieve kansen van boerendochters om te huwen en om een boer als partner te 
hebben

Kans op trouwen 
(alle dochters)

Kans om met een boer te trouwen 
(huwende dochters)

Aantal jongere broers 0,285 1,089

Aantal oudere broers 0,788* 0,826

Middelste dochters (ref.) 1,00 1,00

Jongste dochter 0,043*** 1,282

Oudste dochter 0,287 1.063

Enige dochter 0,372 0,564

Beide ouders leven nog (ref.) 1,00 1,00

Vader overleden, moeder leeft nog 2,942 0,152****

Moeder overleden, vader leeft nog 5,358 0,658

Beide ouders overleden 0,650 0,241

Ouders middelgrote boeren (ref.) 1,00 1,00

Ouders welvarende boeren 0,228 2,178

Ouders kleine boeren 0,226 0,378**

Welstand ouders onbekend 0,163 0,002

Geboren in Akersloot (ref.) 1,00 1,00

Niet geboren in Akersloot 1,184 1,398

Blijft ongehuwd (ref.) 1,00

Huwelijksleeftijd 1,077

Bruidegom woont elders (ref.)

Bruidegom woont in dezelfde gemeente 0,475*

Protestants (ref.) 1,00 1,00

Rooms-Katholiek 0,274* 3,156***

Geboren 1830-1865 (ref.) 1,00 1,00

Geboren 1865-1900 0,393 0,849

N 199 182

Chi kwadraat model 36,12*** 50,74****

Nagelskerkes r2 0,27 0,33

* = significantieniveau p<0,1; ** = significantieniveau p<0,05; *** = significantieniveau p<0,01;  
**** = significantieniveau p<0,001

Bron Release nsn_gbn.02





 
Partnerkeuze in de hoge Rotterdamse burgerij 1815-1890 

Thimo de Nijs

‘Een goed en fatsoenlijk huwelijk’: de keuze van een partner

‘Men trouwt zijne positie veel meer als zijnen man, en bijgevolg is het de pligt 
eens vader zijne dochter steeds van elk huwelijk, in strijd met deze grondstel-
ling, terug te houden. Met geld komt de liefde, zonder geld sterft zij in eenige 
dagen.’

Deze woorden legde de koopmanszoon Thomas van Stolk in de mond van Needel, 
de bekrompen koopman in het door hem geschreven blijspel Een dag op kantoor. 
Het verhaal van dit toneelstuk is snel verteld. Needels dochter Grace raakt tijdens 
een bezoek aan Amsterdam verliefd op Walter, de brave en hardwerkende eerste 
bediende in het handelshuis Hopal & Co. uit Amsterdam. Tijdens een bezoek van 
Walter aan het kantoor van Needel te Londen, blijkt dat de liefde wederzijds is. De 
opvattingen van de vader en Walters gebrek aan middelen lijken een huwelijk van 
de jonge geliefden echter in de weg te staan. Strong, de uiterst schijnheilige chef 
de bureau van Needel, moedigt zijn baas hierin aan, niet in de laatste plaats omdat 
hij zelf een gunstige partij ziet in Grace. De keer ten goede komt als Walter zijn 
patroon kan overhalen hem tot zijn compagnon te maken. Needel die wel voorde-
len ziet in een door een huwelijksband bekrachtigde verbintenis met het handels-
huis Hopal & Co., staat Walter nu zonder dralen de hand van zijn dochter toe.

Als literair werk heeft dit toneelstuk weinig om het lijf, maar het maakt wel het 
een en ander duidelijk over de heersende moraal ten aanzien van de keuze van een 
huwelijkspartner. Een huwelijk mocht niet alleen op geld, maar moest ook op liefde 
gegrondvest zijn. De hierboven geciteerde woorden van Needel waren ongetwijfeld 
bedoeld om een komisch effect op te roepen en het lijkt nauwelijks waarschijnlijk 
dat woorden van deze strekking ook daadwerkelijk zo expliciet werden uitgespro-
ken in de kringen waaruit Thomas van Stolk afkomstig was. Toch moet de bekri-
tiseerde mentaliteit, het zwaar laten meewegen van economische factoren bij de 
keuze van de huwelijkspartner, gedurende de gehele negentiende eeuw nog steeds 
van belang zijn geweest. In de adviesliteratuur werd rijkdom misschien niet nood-
zakelijk geacht, maar een solide positie om te kunnen voorzien in het eigen levens-
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onderhoud was voor de man een onontbeerlijke voorwaarde om de hand van een 
vrouw te vragen.2 Huwelijken die alleen op liefde waren gebaseerd, zouden immers 
geen stand kunnen houden. De oplossing voor het probleem van Grace en Walter 
– de zakelijke verbetering in de positie van de hardwerkende en waarheidlievende 
kantoorbediende waardoor hij aanvaardbaar werd als huwelijkspartner – past wat 
dit betreft geheel in het negentiende-eeuwse denken over het huwelijk.

Welke eisen werden in de praktijk aan huwelijkspartners gesteld? Welke over-
wegingen speelden een rol bij de partnerkeuze? Meer dan literaire bronnen of 
adviesliteratuur, waarmee de onderzoeker steeds het risico loopt om vooral ide-
aalvoorstellingen en maatschappelijk aanvaarde normen te achterhalen, kunnen 
egodocumenten licht werpen op de praktijk. Uiteraard bieden ook zij geen directe, 
ongekleurde toegang tot het gedachteleven van dé negentiende-eeuwse burger.3 
Juist echter in conflictsituaties en andere van normale patronen afwijkende gebeur-
tenissen blijken egodocumenten veel informatie te bevatten over maatschappelijke 
conventies. Waar de historische subjecten deze met voeten traden, vond er een 
thematisering plaats en schreef men ook over anders volslagen vanzelfsprekende 
en dus niet nader genoemde motieven en overwegingen.

Laten we echter beginnen met het relaas van een oppassende jongeman. In het 
voorjaar van 838 schreef Willem Cornelis Mees, een van Marten Mees’ oudere 
broers, een belangrijke brief aan zijn ouders.4 Hij was verliefd geworden op Truitje 
Goudoever, de zus van zijn kort tevoren overleden vriend Enno Goudoever en de 
jongste dochter van de professor in de bespiegelende wijsbegeerte Antonie Gou-
doever (785-857). Aangezien hij door de aanwezigheid van een rivaal meende snel 
te moeten handelen, trachtte hij zijn vader Rudolf Adriaan Mees in zijn brief uit te 
leggen waarom Truitje Goudoever een geschikte vrouw voor hem zou zijn en gaf 
hij tevens een inschatting van zijn eigen kansen. Dit leert ons het nodige over welke 
criteria men in de vorige eeuw aanlegde bij de keuze van een huwelijkspartner. Hij 
omschreef zijn geliefde met enig gevoel voor understatement als niet van schoon-
heid ontbloot en in het bezit ‘van eene reine, Godsdienstige ziel’. Zijn overleden 
vriend Enno had haar altijd beschouwd als een ideale huwelijkskandidate: ‘gecul-
tiveerd, Godsdienstig, zedelijk en eenvoudig opgevoed, zonder verzuim der uiter-
lijke vormbeschaving’.5 Als enig nadeel zag hij dat de familie Goudoever niet zeer 
bemiddeld was en hij in financieel opzicht bijna alles zelf zou moeten bijdragen. In 
zijn brief meende hij echter over dit bezwaar heen te kunnen stappen, omdat hij 
zich in staat zag voldoende inkomen te verwerven. Wat zijn kansen betreft, ver-
moedde hij dat die nog niet verkeken waren. Hoewel zijn rivaal zich door ‘welge-
vallige discoursen’ had ingelikt bij de familie Goudoever, liet zijn gezondheid door 
bloedspuwingen te wensen over en was zijn financiële positie evenmin rooskleu-
rig. Zelf verkeerde Mees op ‘familiaren voet’ met de familie Goudoever en had hij 
‘genoegzame blijken van zeer in gunst te zijn’ ontvangen. Zijn gedrag en studie 
hadden hem naar zijn eigen inschatting een goede reputatie verschaft: ‘En wat aan-
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zien van stand, geld en famille betreft, geloof ik, dat, daar wij altijd vrij fashionable 
geleefd hebben, men eerder te hoog dan te laag van mij denkt.’

Uit de drie brieven, die zijn vader met korte tussenpozen over deze kwestie 
schreef, blijkt hoeveel gewicht hij aan de huwelijksplannen van zijn zoon hechtte. 
Rudolf Adriaan Mees vond het jammer dat hij het gezin Goudoever en met name 
het meisje zelf niet kende, zodat hij zich slecht een oordeel kon vormen. De infor-
matie die Adriaan, zijn oudste zoon, hem verschafte was weliswaar gunstig, maar 
hij zou toch liever zelf naar Utrecht komen. Volgens de vader was het duidelijk dat 
de familie Goudoever respectabel was, maar graag zou hij toch meer weten over de 
verdere verwanten, omdat dit toch ook van belang kon zijn. De financiële kant van 
de zaak belichtte vader Mees met een overzicht van de middelen die Willem zou 
kunnen ontvangen uit het erfdeel van onder meer zijn moeders nalatenschap. De 
toon van de brief was vriendelijk en gaf blijk van medeleven. Tegelijkertijd was de 
vader ook bezorgd en drong hij er op aan dat zijn zoon vooral niet overhaast zou 
handelen. Bij de keuze van een huwelijkspartner moest men niet over één nacht 
ijs gaan.6

Uiteindelijk zou Willem Mees niet met Truitje Goudoever trouwen. Het is 
onwaarschijnlijk dat de bovengenoemde rivaal met haar aan de haal is gegaan, aan-
gezien Mees het in een dagboekaantekening van 4 januari 839 nog voor waar-
schijnlijk hield dat zij het jawoord zou geven, indien hij haar hand vroeg. Dezelfde 
aantekening lijkt er echter op te wijzen dat hij twijfelde aan de oprechtheid van 
zijn liefde. Hij had weliswaar grote behoefte aan warmte en wenste ook zijn sociale 
positie te verbeteren door een huwelijk, maar al met al had hij ‘zoo min uitstekende 
voortreffelijkheden als bijzondere gebreken in haar ontdekt’. Daar het romantische 
liefdesvuur bij hem ontbrak, heeft de twijfel vermoedelijk de overhand gekregen en 
heeft Mees er van afgezien om zich te declareren.7 Helaas komen wij uit de bewaard 
gebleven documenten weinig te weten over welke motieven hem hebben bewogen 
bij de keuze voor zijn latere vrouw, de domineesdochter Jacoba Claudina van den 
Ham. De vraag of hij deze stap met zijn hart, zijn verstand, of met beide tegelijk 
heeft gezet, moet derhalve onbeantwoord blijven. Zeker is wel dat het een geluk-
kig huwelijk was en de partners elkaar liefhadden. Na het vroege overlijden van 
zijn ziekelijke echtgenote hertrouwde Mees in tegenstelling tot de meeste andere 
negentiende-eeuwse weduwnaars niet.

De lotgevallen en de gevoelens van twijfels van Willem Mees vestigen de aan-
dacht op een belangrijke dimensie van de partnerkeuze. Een huwelijk gebaseerd 
op romantische liefde bleef gedurende de negentiende eeuw een ideaal om naar 
te streven. In de praktijk kwam er echter meestal niet al te veel van terecht. In een 
van zijn vele sombere buien twijfelde Willem Mees eraan of een ‘inclinatiehuwelijk’ 
voor hem wel weggelegd zou zijn. Ook Jan Bastiaan Molewaters verzuchting dat hij 
wellicht te veel eisen stelde aan een huwelijkspartner is een indicatie voor het veelal 
ontbreken van romantische liefde. In zijn dagboek maakte Jacob David Mees ver-
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schillende malen melding van verlovingen, waarbij het liefdesvuur nu niet bepaald 
verzengend leek te zijn. De snelheid waarmee veel huwelijksverbintenissen wer-
den beklonken, zonder dat de partners in spé in de gelegenheid waren geweest om 
elkaar ook maar iets beter te leren kennen, doet evenmin vermoeden dat romanti-
sche gevoelens allesbepalend waren bij de keuze van een huwelijkspartner.

Iemand die wel heel weinig last had van dergelijke gevoelens was de rederszoon 
Daniël Theodoor Ruys. Tijdens zijn stages in Antwerpen en Londen zette hij flink 
de bloemetjes buiten. Nadat hij zich in België vooral in bordelen had uitgeleefd, 
beperkte hij zich in de Engelse hoofdstad tot een relatie met een maîtresse. Dat 
het niet de bedoeling was dat koopmanszonen zich aan dergelijke vrouwen ‘ver-
gooiden’ blijkt uit het volgende fragment van een brief die Daniël Ruys samen met 
Louis Gleichman aan hun gemeenschappelijke vriend Frits Ebeling schreef:

‘En trouwen, Frits, kunt gij ze niet; gij zoudt uwe gehele carrière missen, die 
nu zoo schitterend voor uwe oogen schijnt, en in plaats van chef te worden 
van het geachte huis A.F. Ebeling & Co. te Rotterdam, zoudt gij gedoemd zijn 
met weinig of niets op eene kleine plan te moeten bekrimpen, en uwe geboor-
teplaats, alwaar uwe familie geacht & bemind is, voor eeuwig mijden, terwijl 
gij later een goed & fatsoenlijk huwelijk kunt doen. Wij vragen het u opregt 
af, als man van eer ofdat verwijtingen die uwe geheele familie u met regt zou 
doen, en waaronder gij zelve het meeste zoudt lijden niet tiendubbeld opwe-
gen tegen een twijfelachtig genoeglijk tezamenleven met Alice?????
Dat gij u met meiden amuseert is niets, dat doen wij allemaal, maar werp u 
niet weg, en zorg voor later. Amuseer u met Alice zooveel als gij wilt, maar 
maak haar niet tot uwe huisvrouw, daar ze geen regt op heeft; uwe maîtresse 
d.i. geheel iets anders, en kunt gij van af, zoodra zij u verveelt, maar als huis-
vrouw zijt gij aan haar gebonden, is het niet in het werkelijke, dan toch zeker 
moralisch.’8

Deze zaak werd door beide briefschrijvers dermate belangrijk geacht, dat zij Ebe-
ling nadrukkelijk vroegen om de ontvangst van hun brief schriftelijk te bevestigen. 
In het geval dat Frits Ebeling zijn plannen toch zou doorzetten, wilden zij blijk-
baar kunnen aantonen dat zij in ieder geval al het mogelijke gedaan hadden om 
hun vriend voor een stommiteit te behoeden. Slechts meisjes uit gegoede kringen 
– waarvan men ook zeker kon zijn dat zij geen seksuele contacten hadden gehad 
– golden als mogelijke huwelijkspartners.9 Dat kuisheid andersom bij de keuze 
van toekomstige schoonzonen niet of nauwelijks een selectiecriterium was, moge 
inmiddels duidelijk zijn. Mannen werden in de wijdverbreide adviesliteratuur dan 
ook afgeschilderd als wezens die hun driften nauwelijks in bedwang konden hou-
den. Slechts de natuurlijke kuisheid van eerbare jongedames bood soelaas.0

Behalve dat hij als beschermengel fungeerde voor zijn vriend Frits Ebeling – 
uiteindelijk zou deze overigens niet met de bovengenoemde Alice trouwen – gaf 
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Daniël Theodoor Ruijs in brieven aan zijn oudste broer Jan Daniël ook het nodige 
commentaar op het huwelijk van zijn tweede broer Willem, die zich in het najaar 
van 86 had verloofd met Maria Cankrien, de dochter van de zeehandelaar en 
assuradeur Bernardus Ewoud Cankrien:

‘Indien ik de familie de Perey met Cankrien vergelijk, de eerste liefde, aan-
genaam en alle charmante hoedanigheden, dan heeft de andere in mijn oog 
alleen de hoedanigheid duiten te bezitten.
Ook is er geen huwelijk, waarover in Rotterdam zooveel gesproken is dan dit; 
men zeide de familie Ruijs was geen familie voor Cankrien, dat is eene flaauwe 
grap want Hobokens hebben waarachtig zoo’n mooije afkomst niet.’

In dit citaat komt het huwelijk niet primair naar voren als een verbintenis tussen 
twee individuen, maar als een uitruil van sociaal, economisch en cultureel kapitaal 
tussen twee families. Een individu zou dus iemand moeten trouwen die het econo-
misch en/of sociaal kapitaal van de eigen familie vergrootte of in ieder geval geen 
schade deed aan de reputatie. Voor de familie Ruys was het bijzonder gunstig dat 
Willem een dochter van de Cankriens aan de haak had geslagen, aangezien deze 
familie tot de weinige aanzienlijke patriciërgeslachten behoorde die de stad nog 
rijk was. Vader Willem Ruys was van relatief eenvoudige, kleinburgerlijke komaf en 
had als echte selfmade man de basis gelegd voor een onderneming die in de tweede 
helft van de negentiende eeuw zou uitgroeien tot de grootste Rotterdamse rederij, 
de Rotterdamsche Lloyd. Het huwelijk van zijn tweede zoon betekende zoveel als 
een sociale acceptatie door de Rotterdamse elite. Daniël Theodoor bespotte in zijn 
brieven weliswaar de partnerkeuze van zijn oudere broer – deze had zijn ‘stand-
beeld’ alleen maar lief vanwege haar ‘duiten’ – maar tegelijkertijd ergerde hij zich 
aan de roddels dat een Ruys niet met een Cankrien zou kunnen trouwen. Tenslotte 
waren de Hobokens, de familie van de moeder van de bruid, ook niet erg chique. 
De grootvader van de bruid, Anthony van Hoboken, was weliswaar de grootste 
reder van zijn tijd, maar zijn afkomst was niet bepaald chique. Bovendien droeg 
het gedwongen huwelijk met zijn voormalige dienstbode niet bij aan zijn sociale 
status.2

De brieven van Daniël Theodoor Ruijs onderstrepen dat rijkdom en sociale sta-
tus ondanks alle lippendiensten aan het romantische ideaal van twee versmolten 
zielen criteria waren die bij de partnerkeuze zwaar meewogen. Het ‘publiek’, dat 
wil zeggen de families die er toe deden, was bovendien prominent aanwezig. In een 
brief aan zijn zoon Michiel Marinus keurde Engel Pieter de Monchy het tweede 
huwelijk van Johannes Theodorus Wilkens’ oudste zoon Jean (809-845) met zijn 
huishoudster, een vijftien jaar oudere weduwe, ten zeerste af: ‘Het is bespottelijk 
maar niettemin zeer te beklagen voor de ouders. Dat hij zeer over de tong loopt 
spreekt wel vanzelf.’3 Ironisch genoeg zou Michiel Marinus in 857 trouwen met 
Cunera Cornelia Wilkens (83-94), de oudste dochter van Jean Wilkens.4
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Ook de belangen van de familiefirma waren soms een belangrijke overweging 
om een huwelijk te sluiten. Door een huwelijk konden zakelijke banden tussen 
twee bedrijven worden versterkt, een bedrijfskapitaal (de bruidsschat) worden 
verkregen of een opvolger voor het familiebedrijf worden gevonden. Zo vond de 
dichtende verfkoopman Hendrik Tollens een opvolger in zijn latere schoonzoon 
Cornelius Laurentius Kolff. Zijn eigen zonen waren overleden op jonge leeftijd of 
hadden gekozen voor andere carrières.5

Naast zakelijke belangen, sociale status en als het meezat liefde was ook de 
gezondheid van de huwelijkskandidaten een belangrijk criterium bij de partner-
keuze.6 Toen in december 873 de tuberculose zich bij Jacob David Mees open-
baarde, was deze er zich bewust van dat alle kansen om zich te verloven en te 
trouwen voor hem verkeken waren. Terwijl hij vóór zijn ziekte geregeld melding 
maakte van gezellige conversaties met zijn buurmeisje Marie van Vollenhoven, 
was hiervan na zijn eerste bloedspuwing geen sprake meer.7 Toen Hendrika Adri-
ana Kolff, dochter van de makelaar Johannes Kolff, zich in 868 verloofde met de 
oudere en ziekelijke Duitse ritmeester Eugen Carl von Vietsch, werd dit door haar 
oom David Dunlop als zeer onverstandig beschouwd:

‘Vanmiddag was Jane Kolff met haar Liebhaber bij ons, zij gaan morgen met 
Mama Kolff naar Dusseldorff, om over het huwelijk te spreken, dat voor 
Nov. zal plaats hebben. Ieder in de stad, is verwonderd over haar keus. Heer 
von Vietsch is zeker [een] fatsoenlijk man en men zegt vermogend, maar hij 
is bijna blind, en [heeft] een zeer naar uiterlijk. Hij kan niet lezen, wel wat 
schrijven, maar weinig. Toen ik hem in den gang bij ons uit liet, zag ik dat zij 
hem geleidde onder den arm. Onbegrijpelijk is dit geval en het spreekwoord 
is hier bewaarheid, “de liefde is blind”’.8

Behalve dat huwelijkspartners gezond en niet al te lelijk moesten zijn, dienden 
zij ook tot de juiste religie te behoren, met dien verstande dat de leden van de 
protestantse denominaties onderling wel met elkaar huwden. Huwelijken tussen 
katholieken en protestanten waren in de welgestelde kringen van het negentiende-
eeuwse Rotterdam weliswaar niet uitgesloten, maar kwamen uiterst zelden voor. 
Gezien de moeizame verhoudingen tussen katholieken en protestanten is dit ook 
niet verwonderlijk. Huwelijken tussen joden en niet-joden kwamen in de gegoede 
burgerij overigens in het geheel niet voor.9

Ten slotte mochten huwelijkspartners niet te oud of te jong zijn. In de prak-
tijk betekende dit in het algemeen dat mannen niet te jong mochten trouwen en 
vrouwen niet te oud. Toen Dirk Kolff zich in 840 op 2-jarige leeftijd met Coosje 
Rouffaer verloofde, schreef Engel Pieter de Monchy aan zijn zoon Michiel Marinus 
dat dit veel te jong was. ‘Gij moogt er zoo vroeg niet aan denken’, voegde hij zijn 
zoon er waarschuwend aan toe.20 Niet voor niets moest de 2-jarige Paul François 
Hubrecht (829-902) ruim tien jaar later al zijn overtuigingskracht aanwenden om 
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toestemming van zijn vader te krijgen voor zijn huwelijk met de zes jaar oudere 
professorendochter Marie Pruys van der Hoeven. Deze alliantie was uiterst onge-
woon, te meer daar de man doorgaans duidelijk ouder was dan de vrouw en niet 
omgekeerd. Hoewel zijn vader na enig wikken en wegen zijn goedkeuring zou ver-
lenen, moest Paul François zich zijn vaders bemoeienis met zijn financiële besog-
nes laten welgevallen.2

Kortom, de keuze van een huwelijkspartner was verre van eenvoudig. Zij was 
afhankelijk van verschillende criteria, die bovendien strijdig met elkaar konden 
zijn. Voor de ouders kwam het erop aan dat de romantische gevoelens bij hun kin-
deren zoveel mogelijk synchroon liepen met de economische en maatschappelijke 
belangen van de familie.22 De talloze verlovings- en huwelijksrituelen vervulden 
hierbij een belangrijke functie.

‘Een bespottelijke comedie’: de werking van de huwelijksmarkt

‘Maar hoe zal hij het geliefde voorwerp naderen? Wie zal hem toegang tot 
haar bezorgen? Ware hij een vreemde blagueur, dan kon hij de vernederende 
rol van indringer te baat nemen, en men zoude hem ontvangen. Doch hij 
heeft hier familie, welke geen aanspraak op voornaamheid kan maken, en zijn 
hart zit te hoog, om zich bloot te stellen aan eene afwijzing, welke hij voor-
uit reeds kan berekenen, en ofschoon hem zulks ook veel kost, moet hij zijn 
liefde opgeven.’23

Bitter was het lot van het niet-rijke Fatsoenlijk Jongmensch zoals dat door de auteurs 
van de Physiologie van Rotterdam wordt beschreven. Hoewel zijn afkomst niet 
zodanig was, leken zijn opvoeding en manieren in alles op die van de voorname 
lieden. Gewend als hij was om zijn blik omhoog te richten, was hij verliefd gewor-
den op een in alle opzichten bekoorlijke koopmansdochter, maar als pretendent 
wist hij zich al bij voorbaat kansloos. Hij was immers nauwelijks in staat om con-
tact te krijgen met zijn geliefde. Veel verder dan een haastige groet of een smach-
tende blik naar een loge waarin het voorwerp van zijn liefde zich ophield, bracht 
hij het normaal gesproken niet.24 Zijn lotgevallen wijzen er op dat de families uit 
de gegoede burgerij in staat waren om het hele proces van kennismaking, hofma-
kerij, verkering en verloving in hoge mate te reguleren en te controleren. De poten-
tiële spanning die er bij de keuze van een huwelijkspartner bestond tussen liefde en 
affectie enerzijds en overwegingen ten aanzien van geld en status anderzijds, kon 
het beste worden weggenomen door er voor te zorgen dat zonen en dochters op 
iemand vielen die in sociaal en economisch opzicht acceptabel was. Het ideaal van 
het liefdeshuwelijk kon zo worden verenigd met de familiebelangen.25
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In zijn studie over verlovings- en huwelijksgebruiken in het negentiende-eeuwse 
Canada gebruikt Peter Ward de notie van de cultuursocioloog Erving Goffman dat 
mensen de grenzen van hun sociale wereld kunnen controleren door sommigen 
toe te laten in hun omgeving en anderen niet. Niet alle sociale contacten en ont-
moetingen worden als wenselijk gezien, vooral niet bij mannen en vrouwen in de 
huwbare leeftijd.26 De in de negentiende eeuw sterk heersende normen ten aan-
zien van sekse maakten het mogelijk om het sociale leven van jonge vrouwen uit 
de betere standen te reguleren. Zij konden slechts op bepaalde plaatsen en tijden 
jonge mannen ontmoeten en nog minder waren zij in de gelegenheid om hen zon-
der het toeziend oog van een moeder, vader, broer of ander familielid te spreken. 
Liaisons met ongewenste pretendenten waren hierdoor vrijwel uitgesloten.27

Ontmoetingen die konden leiden tot een verbintenis waren onderworpen aan 
een streng toezicht en duidelijke regels. Klassieke gelegenheden waren de al dan 
niet besloten danspartijen, feestjes in huiselijke kring, concerten, toneel- en ope-
ravoorstellingen en publieke vermakelijkheden als de beroemde Rotterdamse ker-
mis,28 het ijsvermaak op de Maas29 en andere grootschalige feestelijkheden. Was 
een pretendent reeds bekend met de families in de betere kringen, dan kon hij 
ook tijdens visites, diners of avondjes bij gemeenschappelijke familie en vrienden 
trachten kennis te maken met het meisje van zijn dromen. Uitstapjes per diligence, 
per roei- en zeilboot boden vaak informele mogelijkheden tot intensiever contact, 
maar dan moest men elkaar al iets beter kennen. Vakanties, en in het bijzonder de 
verblijven in kuuroorden, stonden ook vaak aan de basis van latere verbintenis-
sen.30

Verkenningen van de huwelijksmarkt

De omstandigheden waaronder mannen en vrouwen elkaar ontmoetten varieerden 
naar de fase waarin de hofmakerij verkeerde. Het hele proces verliep doorgaans 
volgens een voorspelbaar patroon en in iedere fase golden andere gedragsregels en 
verschilde de mate en de aard van het toezicht. Als jonge mannen zich op vrijers-
voeten begaven, verkenden zij uitgebreid de huwelijksmarkt. Het satirische gedicht 
‘Een zondagmorgen in de Boompjes’, een lyrische beschrijving van de Rotterdamse 
pantoffelparade omstreeks 820, geeft hiervan een goed voorbeeld. In welgeteld 
24 regels trekken de huwbare meisjes uit voorname families aan het oog voorbij. 
Dit overduidelijk door een ingewijde geschreven gedicht3 toont aan dat jonge wel-
gestelde mannen een redelijk goed overzicht hadden van de huwelijksmarkt. Op 
ontmoetingsplaatsen als deze – de straat, het park, tijdens concerten – konden de 
beide seksen elkaar waarnemen en een eerste inschatting maken van elkaars uiter-
lijke hoedanigheden, manieren en, voor zover mogelijk, karaktereigenschappen. 
Met name voor de meisjes kwam het er op aan om zich te laten zien en zich voor 
te doen als een aantrekkelijke – maar ook weer niet al te aantrekkelijk – huwelijks-
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kandidate. Dergelijke plaatsen waren echter minder geschikt om verder te gaan 
dan een eerste marktverkenning, zoals de ik-figuur uit het gedicht tot zijn schade 
moest ondervinden: zijn beleefde groet werd met bakvisachtig gegiechel beant-
woord.32

Opvallend is voorts de beschrijving van enkele joodse meisjes op het einde van het 
gedicht. Niet alleen hadden zij zwarte ogen waarmee zij het ‘heerendom’ wat al te 
nadrukkelijk bekeken, maar één van hen was volgens het gedicht dermate dik dat 
zij glom van het vet en bijkans uit haar vel barstte. Door middel van een negatieve 
stereotypering werden joodse meisjes blijkbaar al bij voorbaat uitgesloten als moge-
lijke huwelijkspartner voor niet-joden. In de praktijk bleek dit echter nauwelijks 
nodig: de rijkere joodse families in Rotterdam waren in religieus opzicht volstrekt 
endogaam. Joden huwden nooit met protestanten en katholieken, maar vonden 
geschikte huwelijkspartners binnen de eigen kring. Aangezien die in Rotterdam 
beperkt van omvang was, hoeft het niet te verbazen dat veel huwelijksrelaties met 
joodse families in Amsterdam en Den Haag ontstonden.33 Het familienetwerk van 
de illustere Lodewijk Pincoffs illustreert dit treffend.

Buitenlandse studies suggereren dat de moeders van de huwbare meisjes een 
belangrijke machtsfactor op de huwelijksmarkt vormden. Door selectiviteit te 
betrachten bij het versturen van hun uitnodigingen en het groeten op straat, kon-

De zondagmiddagwandeling, paneel 1861, Charles Rochussen
Historisch Museum Rotterdam
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den zij bepalen welke jonge mannen wél en welke niet tot de kennissenkring van 
hun dochters werden toegelaten. Door de grote invloed die zij uitoefenden op het 
kleedgedrag van hun dochters, konden zij ook hun attractiviteit vergroten. Vol-
gens Maureen Montgomery’s analyse van de New Yorkse huwelijksmarkt verkre-
gen vrouwen dankzij deze cruciale rol van huwelijksmakelaarster enige autonomie 
voor zichzelf ondanks hun ondergeschikte positie binnen het huwelijk.34 Hoewel 
deze redenering plausibel klinkt, is het niet werkelijk mogelijk om hier uitspraken 
over te doen op basis van het Rotterdamse bronnenmateriaal.

Hoe moeilijk het was om vrijuit met meisjes te kunnen spreken, ondervond 
de volgens eigen zeggen onhandige Willem Mees. Bij zijn eerste ontmoeting met 
Truitje Goudoever had hij haar reeds aantrekkelijk gevonden, maar door het terug-
getrokken leven van haar familie was hij, op een paar schaarse visites aan huis en 
enkele concertbezoeken na, nauwelijks in staat geweest nader kennis met haar te 
maken, zonder direct de indruk te wekken in de dochter des huizes geïnteresseerd 
te zijn. Pas het ziekbed en het overlijden van zijn vriend Enno had hierin een jaar 
later verandering gebracht en ‘bij het sterfbed te zamen gezeten, was ik voorzeker 
wel in de gelegenheid haar te leeren kennen’. Zoals hij zijn verraste ouders schreef, 
had hij tedere gevoelens voor haar opgevat, maar was hij ervoor teruggeschrokken 
om ‘in de treurende famille Goudoever zulk eenen geheel anders sprekenden snaar 
aanteroeren’. In een brief aan zijn vader benadrukte hij dat hij nog geen definitieve 
stap gezet had. Het was tot nu toe slechts een verliefdheid en van een engagement 
of zelfs maar een uitgesproken sympathie was nog geen sprake. Daar het publiek 
er niets van hoefde te weten, drong Willem Cornelis Mees bij zijn vader aan op 
discretie.35

De rol van het meisje was bij deze gelegenheden doorgaans beperkt tot een 
onaangenaam, lijdzaam afwachten tot een of andere jongeman de moeite nam om 
‘werk van haar te maken’. Het was in ieder geval niet de bedoeling dat zij zelf het 
initiatief zou nemen.36 Deze gedwongen passiviteit was uiteraard vooral voor min-
der bevallige muurbloempjes weinig plezierig, maar omgekeerd was ook de man-
nenrol niet altijd aangenaam. Willem Mees miste naar eigen zeggen geheel en al de 
‘art de plaire’ als het op de omgang met meisjes aankwam en was zich er steeds van 
bewust gemakkelijk ‘een figuur te slaan’.37

Wanneer jonge vrouwen schoonheid of andere aantrekkelijke hoedanigheden 
als een grote bruidsschat ontbeerden of jonge mannen sociaal niet erg handig 
waren, was de hulp van familie, vrienden en kennissen soms noodzakelijk om de 
potentiële huwelijkspartners met elkaar bekend te maken. De ontmoeting van 
Marten Mees met zijn latere echtgenote Anna van Teutem was zorgvuldig door 
zijn schoonzuster Joanna van Stolk gearrangeerd:

‘In dien tijd kwam ik veel aan huis bij mijn broeder Jan en zijn allerliefste eer-
ste vrouw, Joanna van Stolk. Wij waren alle drie zeer intiem. Daar ik nooit van 
“uitgaan” gehouden had, was ik in gezelschap van dames niet op mijn gemak. 
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Joanna gaf mij daaromtrent goeden raad. Eens vroeg zij mij, of ik haar en haar 
nichtje Anna van Teutem naar de Opera wilde begeleiden, omdat Jan geen 
tijd had. Ik kende Anna in ’t geheel niet en zag haar voor het eerst toen wij 
haar met de vigilante in de Baan afhaalden.
Dien avond werd ik op haar verliefd. Kort daarna in het najaar 854 was er 
een avondfeest bij den Heer Nottebohm, die toenmaals “de Heuvel”, het bui-
ten dat thans een deel van het Park uitmaakt, bewoonde. Dáár maakte ik dat 
ik ook geïnviteerd werd. En tusschen de dansen met Anna in den tuin wan-
delend declareerde ik mij. Zij zeide het in bedenking te willen nemen. Later 
nam zij het aan, maar haar Vader maakte allerlei bezwaren. Per slot kwam het 
klaar en ging mijn Vader formeel accès vragen.’38

Dit citaat maakt tevens duidelijk dat de gehele vrijage soms verbazingwekkend 
weinig tijd in beslag nam en de partners elkaar niet heel goed hoefden te leren ken-
nen, voordat zij samen in het huwelijksbootje stapten. Marten Mees had zijn latere 
vrouw slechts twee keer ontmoet voordat hij zich declareerde. Enkele gesprekken 
in de opera in het bijzijn van een schoonzus en een ontmoeting op een danspartij 
volstonden voor hem om een toch uiterst belangrijke keus te kunnen maken.39 Op 
basis van een zo mogelijk nog oppervlakkiger ontmoeting kwam de verloving van 
Mathilda Nolst Trenité met de koopmanszoon Joh. Aug. van Oordt tot stand. Op 
7 maart 852 vroegen de ouders van de laatste acces voor hun zoon bij de effecten-
handelaar Antoine Nicolas Nolst Trenité. ‘Dit voorstel verraste ons uittermate’, zo 
schreef hij in het door hem bijgehouden familieboek, ‘daar ons vroeger niets was 
voorgekomen ’t welk aanleyding gaf zulks te veronderstellen veelmin te verwach-
ten’. Na enig beraad, waarbij Nolst Trenité zijn dochter polste over haar gevoelens 
en informatie inwon over de jongeman, was een ontmoeting van een half uur vol-
doende voor Matilda Nolst Trenité om haar jawoord te geven.40

De ouders van de bruidegom vroegen daarna acces aan de ouders van de bruid. 
Indien de ouders overeenstemming wisten te bereiken over de hoogte van de 
bruidsschat, de hoogte van de vooruit betaalde erfdelen, de financiële en maat-
schappelijke toekomst van de man en, in geval van verschillende denominaties, 
ook de zaken ten aanzien van de religie waren geregeld, ging men doorgaans over 
tot het publiek maken van het engagement. Indien de huwelijkspartners nog te 
jong waren om binnen afzienbare tijd in het huwelijk te treden, kon men er toe 
overgaan om het engagement stil houden.

Het engagement

Het engagement, dat doorgaans ongeveer een jaar duurde, had alle kenmerken van 
een ‘rite de passage’. Het begin was gemarkeerd door het uitspreken van de zegen 
door de ouders, feestelijkheden, het uitwisselen van verlovingsringen, een bekend-
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making in de kranten, het rondzenden van schriftelijke annonces en het afleggen 
van talloze verplichte visites die door de betrokkenen als zeer vermoeiend werden 
ervaren:

‘Zulk een felicitatie is een bespottelijke comedie, waarbij niemand haast denkt 
aan de gelukwensch die hij uitspreekt. Het is een van de produkten der maat-
schappelijke conventie, even vervelend voor degeen die de visite maakt, als 
voor degeen die ze afwacht.’ 4

Hoe conventioneel en ontbloot van werkelijke inhoud deze rituelen ook waren, 
ze hadden een belangrijke functie. Het publieke karakter van veel van de rituelen, 
maakte voor de eigen sociale groep duidelijk dat de status van twee jonge men-
sen veranderd was en zij niet meer beschikbaar waren voor de huwelijksmarkt. 
Het publiek raakte tevens op de hoogte van een verbintenis tussen twee fami-
lies, waarop de goegemeente, getuige het huwelijk van Willem Ruys met Maria 
Cankrien, soms ook het nodige commentaar leverde.42 In familiecorresponden-
tie behoorden verlovingen tot de favoriete nieuwtjes. Verlovingen, aantekenpar-
tijen, de huwelijksaankondigingen en de daarop volgende felicitatierondes waren 
er expliciet op gericht om de eigen sociale groep bekend te maken met de nieuwe 
verbintenis.43

Voor de direct betrokkenen kon er ook al weinig twijfel over bestaan dat spoedig 
een nieuwe levensfase met nieuwe verantwoordelijkheden zou beginnen. Hieraan 
ging een gedragsverandering gepaard, zoals goed zichtbaar was in het geval van 
Gregorius Mees, een van de negen broers van Marten Mees:

‘Het engagement van Goris & Saar Ledeboer is publiek. Hij heeft nieuwe 
kleederen laten maken, doet al het mogelijk om zijn aangezigt van puisten te 
reinigen, is geparfumeerd enz., alles tot groote verheuging en bespotting van 
Jan [een jongere broer van Goris, TdN].’44

Uiteraard bleef een dergelijke gedragsverandering niet tot het kleedgedrag beperkt. 
Van de man werd verwacht dat hij zich voortaan als een solide persoon deed ken-
nen, de aandacht richtte op zijn werk en zijn aanstaande, het uitgaan drastisch 
beperkte en afzag van de eventuele vroegere seksuele escapades. Daniël Ruys 
beklaagde zich over zijn broer Willem die tijdens zijn verlovingstijd een bezoek 
aan Londen bracht en vrijwel geen cent wenste te spenderen. Hij verwonderde zich 
nog meer over een vriend die van een rokkenjagende feestvierder was veranderd in 
een oppassende huisvader in de dop.45

Het engagement gaf het paar tevens de gelegenheid om zich emotioneel en 
materieel voor te bereiden op het huwelijkse leven. Van verloofden werd verwacht 
dat zij wandelingen in ‘het heerlijk ontluikende groen’ maakten en innige gesprek-
ken met elkaar voerden.46 Dit gesanctioneerde samenzijn en de brieven die men 
bij afwezigheid van een der partners aan elkaar schreef, boden de gelegenheid om 
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elkaar beter te leren kennen. Peter Ward interpreteert in zijn studie over liefde, 
verlovings- en huwelijksrituelen in het negentiende-eeuwse Canada dergelijke uit-
stapjes als een uiting van een groeiende behoefte aan privacy. Waar in Canada 
grote tochten per slee gebruikelijk waren, leefden verloofden in Rotterdam zich 
eerder uit in wandelingen, boottochtjes en uitstapjes per diligence.47

Toch was ook tijdens de verloving de privacy van verloofden beperkt. In de eti-
quetteboeken en andere adviesliteratuur wordt er op gewezen dat een alleenzijn 
van de verloofden zo veel mogelijk vermeden moest worden. De moeder van de 
bruid of een andere chaperon moest bij bezoeken van de bruidegom aanwezig zijn. 
Ook bij optredens in het openbaar mochten verloofden niet met zijn tweeën ver-
schijnen. Slechts als het huwelijk naderbij kwam, mocht men de verloofden toe-
staan om elkaar vaker alleen te zien.48 Zij moesten echter oppassen om niet in een 
al te grote staat van opgewondenheid te geraken. Deze was niet alleen onbetame-
lijk, maar kon bovendien allerlei schadelijke gevolgen voor de gezondheid met zich 
meebrengen.49

Een ander verlovingsritueel naast bezoeken, wandelingen en corresponden-
tie was de uitwisseling van geschenken. Ook hier is weer de symbolische beteke-
nis belangrijker dan de eigenlijke handeling. Door hun wederzijdse geschenken 
konden verloofden uitdrukking geven aan hun liefde. Wat was er nu een duidelij-
ker teken van verbondenheid dan de beeltenis van de toekomstige partner in een 
amulet op het hart te dragen? Aangezien een zekere mate wederkerigheid op zijn 
plaats was, kon men hiermee ook een bepaalde reactie van de geliefde min of meer 
afdwingen. Het geven van een kostbare broche met diamanten, moest bijna wel 
worden beantwoord met een paar fraaie manchetknopen. Vanwege deze morele 
verplichting tot wederkerigheid, mochten geschenken niet te groot zijn en moes-
ten zij op de juiste momenten worden gegeven.50 De zeer gefortuneerde Elie van 
Rijckevorsel gaf zijn verloofde jkvr. Cécile van Hogendorp een rijtuig met paard, 
waardoor deze zich gekwetst voelde en de relatie beëindigde.5

Het samenzijn en de uitwisseling van kostbare en intieme geschenken moesten 
de band tussen de beide verloofden versterken en verdiepen. Tegelijkertijd kon-
den de geïdealiseerde voorstellingen van de romantische liefde echter een grote 
druk leggen op het samenzijn van de verloofden. De romantische verwachtingen 
die men van elkaar en elkaars nabijheid had, strookten niet altijd met de realiteit. 
Niet voor niets twijfelden scherpe waarnemers als Willem Cornelis Mees en Jan 
Bastiaan Molewater aan de mogelijkheid om zelf een huwelijk gebaseerd op liefde 
aan te gaan en overwogen zij een ‘beredeneerd huwelijk’, waarbij niet zozeer een 
versmelting van twee zielen voorop stond, maar praktische overwegingen de over-
hand hadden. Jacob David Mees schreef in zijn dagboek dat verloofden dikwijls op 
elkaar uitgekeken raakten.52 Slechts zelden werden verlovingen verbroken en wan-
neer dit al gebeurde dan vormde een scherp afkeurende reactie van het publiek 
een belangrijke sanctie.53 In de meeste gevallen werd er ook bij het ontbreken van 
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romantische passie tussen de huwelijkspartners overgegaan tot de voltrekking van 
het huwelijk.

‘Eén groote familie’: het huwelijkspatroon

Afgaande op de observaties van de tijdgenoten slaagden welgestelde families er 
zeer goed in de huwelijksmarkt te reguleren. De schrijvers van de in 844 gepubli-
ceerde Physiologie van Rotterdam constateerden dat een Fatsoenlijk Jongmensch 
doorgaans een van zijn nichtjes huwde, ‘want het nepotismus is zoo groot in onze 
voorname familiën, dat zij allen in elkander sluiten als klitten’.54 Van de families 
Mees en Van Stolk beweerde men zelfs dat er elke vijf jaar wel een Mees met een 
Van Stolk trouwde.55 Klopt dit door de tijdgenoten opgeroepen beeld?

In haar studie over de Rotterdamse politieke elite komt Maureen Callahan tot 
dezelfde conclusie als de Physiologie. Zij heeft onderzocht met wie de dochters van 
de Rotterdamse gemeenteraadsleden en de leden van de Kamer van Koophandel 
huwden. Het bleek dat het hierbij vooral ging om mannen die zelf ook uit deze poli-
tieke elite afkomstig waren of er nauw mee waren verwant (zie tabel ).

Zijden bruidsjapon, 1882

Historisch Museum Rotterdam
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Tabel 1 Schoonvaders van elitedochters naar geboortecohort en sociale herkomst schoonvader, 
kolompercentages

Cohort
Sociale groep

1800-1829
%

1830-1859
%

1860 en later
%

Totaal
%

Elite  64,5  55,0  39,0  54,8 

Verwant met elite  15,1  15,0  20,3  16,2 

Binnen elite  79,6  70,0  59,3  71,0 

Buiten elite  19,4  29,2  39,0  27,9 

Buitenlands  1,1  0,8  1,7  1,1 

Totaal percentage  100,0  100,0  100,0  100,0 

Absolute aantallen 93 120 59 365

Bron Herberekening van Callahan, The harbor barons I, 227.56

Het is jammer dat Callahan geen nadere uitsplitsing heeft gemaakt van de beroe-
pen en woonplaatsen van de schoonvaders. Ook laten haar cijfers waarschijnlijk 
een lichte ondervertegenwoordiging van huwelijken met niet-eliteleden zien door 
het niet meetellen van de missing valves. Desondanks laat de tabel er weinig mis-
verstand over bestaan dat de Rotterdamse voorname families er goed in slaag-
den om de meeste huwelijken binnen de eigen kring te doen plaatsvinden. Meer 
dan zeventig procent van de schoonvaders was zelf lid van de gemeenteraad of de 
Kamer van Koophandel of nauw met de elite verwant. Dit beeld van een in elkaar 
klittende elite wordt verder bevestigd door het niet geringe aantal huwelijken tus-
sen familieleden.57

Een langzaam groeiende minderheid van schoonvaders behoorde niet zelf tot de 
Rotterdamse politieke elite of waren ook niet nauw met elitefamilies verwant. Toch 
ging het hier zeker niet om arme sloebers. Het betrof hier in verreweg de meeste 
gevallen respectabele en welvarende ondernemers, ambtenaren en vrije beroeps-
beoefenaren als artsen en dominees die zich of niet mengden in het lokale politieke 
leven of niet in Rotterdam woonachtig waren. Ook in deze gevallen huwden de eli-
tedochters dus in de eigen sociale groep, zij het dat hier wel vaak buiten de lokale 
grenzen werd getreden.

Een blik op tabel 2 bevestigt dit beeld van een grote, doch langzaam afnemende 
endogamie. Ook de eliteleden zelf en hun zonen trouwden in de meeste gevallen 
met iemand die afkomstig was uit een elitefamilie of tenminste daar nauw mee 
verwant was. Toch lag het percentage partners afkomstig uit families van buiten de 
elite hier iets hoger, hetgeen mogelijk te maken heeft met de grotere bewegingsvrij-
heid van mannen voor het huwelijk, waardoor zij in vergelijking met jonge vrou-
wen vaker in contact kwamen met potentiële huwelijkspartners buiten de eigen 
kring. In sommige gevallen was er zelfs sprake van een gedwongen huwelijk, zoals 
dat van Anthony van Hoboken met zijn hoogzwangere dienstbode Maria van den 
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Heuvel en wellicht ook dat van Jean Wilkens met zijn vijftien jaar oudere huishoud-
ster.58

Tabel 2 Schoonvaders van eliteleden of zonen van eliteleden naar cohort en sociale herkomst 
schoonvader, kolompercentages

Cohort
Sociale groep

1800-1829
%

1830-1859
%

1860 en later
%

Totaal
%

Elite 39,9  36,6  23,9  35,0 

Verwant met elite 27,2  18,7  20,1  23,4 

Binnen elite 67,2  55,3  44,0  58,5 

Buiten elite 31,3  39,0  46,3  37,0 

Buitenlands  1,5  5,7  9,7  4,6 

Totaal percentage  100,0  100,0  100,0  100,0 

Absolute aantallen 268 123 134 525

Bron Herberekening van Callahan, The harbor barons I, 227.59

Zoals gezegd, werd het huwelijkspatroon van eliteleden en hun zonen minder 
endogaam naarmate de negentiende eeuw verstreek. Eliteleden en hun zonen 
trouwden vaker met vrouwen die niet uit Rotterdam kwamen. De keuze van de 
huwelijkspartner krijgt vanaf het derde kwart van de negentiende eeuw geogra-
fisch een steeds groter bereik.60

In een innovatief artikel heeft Erika Brandes het huwelijkspatroon van enkele 
patricische families in Bremen geanalyseerd. Door middel van zogenaamde 
geschlossene Heiratskreisen bleven bestaande zakelijke relaties in stand en rekru-
teerde men zonodig nieuw leidinggevend personeel voor de familiefirma.6 Beter 
nog dan cijfers kunnen enkele voorbeelden verduidelijken hoezeer de voorname 
families uit het negentiende-eeuwse Rotterdamse door huwelijksrelaties met 
elkaar verbonden waren. De familie Mees was een zeer uitgebreid Rotterdams 
bankiersgeslacht. De grondlegger van de bank, Rudolf Mees (728-8), kreeg tot 
900 meer dan 8 (!) nakomelingen die de naam Mees droegen. Aan de hand van 
de genealogie in de 67e jaargang van het Nederland’s Patriciaat (983) heb ik voor 
deze personen onderzocht of, wanneer en met wie zij trouwden. Het bleek dat 28 
in ieder geval één keer in het huwelijk waren getreden. Van de mannen huwde 
ongeveer negen procent niet, bij de vrouwen lag dit percentage met bijna vijftien 
procent nog wat hoger. Van degenen die trouwden, huwde ruim 45 procent met 
een partner van andere Rotterdamse elitefamilies.62 De overigen huwden vaak met 
dochters van dominees, vrije beroepen en ambtenaren, die overigens vaak langs 
andere weg verwant waren met de Rotterdamse elite. Mezen die na 860 in Rotter-
dam waren geboren, huwden vaker met een niet-Rotterdamse partner. De helft van 
de huwelijkspartners van deze cohort Mezen is in een andere plaats dan Rotterdam 
geboren. In de decennia rond de eeuwwisseling werden de lokale wortels van de 
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Rotterdamse gegoede burgerfamilies dus minder belangrijk. De Mezen vlogen uit 
en dit gold ook voor andere families.

Op welke leeftijd trouwden mannen en vrouwen uit de Rotterdamse gegoede 
burgerij? Uit de gegevens van Maureen Callahan blijkt dat mannen op aanmerke-
lijk latere leeftijd trouwden dan vrouwen. Mannen trouwden in de meeste gevallen 
tussen de 26 en dertig jaar, terwijl de vrouwen meestal tussen de 23 en 24 jaar in 
het huwelijk traden. Volgens Callahan was er verder sprake van een relatief grote 
mate van stabiliteit.63 Jammer genoeg heeft zij geen gemiddelde huwelijksleeftijden 
berekend, maar gelukkig kunnen we beschikken over de onderzoeksgegevens die 
de eerste directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek, C.A. Verrijn Stuart, 
en de Duitser F. Prinzing begin deze eeuw over huwelijkssluitingen in Dordrecht 
en Rotterdam in de periode 877-88 presenteerden in het Zeitschrift für Sozial-
wissenschaft. Uiteraard zijn hier de gegevens voor welstandsklasse IV het meest 
relevant, die in Verrijn Stuarts onderzoekspopulatie bijna zes procent uitmaakte 
(zie tabel 3 en 4). De overige welstandscategorieën maken een vergelijking moge-
lijk.

Tabel 3 Huwelijksleeftijd mannen van in 1877-1881 gesloten huwelijken in Dordrecht en Rotter-
dam naar welstandsgroep, in procenten

Welstands- Huwelijksleeftijd gem. huwelijks-

Groep <20 20-24 25-29 30-34 35-49 ≥ 50 N leeftijd.

I 3,5 39,2 29,9 12,8 12,3 2,2 2878 28,2

II 1,6 40,3 31,4 11,5 13,4 1,9 1081 28,3

III 0,8 30,6 34,4 16,4 15,9 1,9 517 29,5

IV 1,1 16,3 39,4 22,0 20,6 0,7 282 30,7

gem. % 2,6 37,2 31,3 13,5 13,4 2,0 4758 28,5

Bron Verrijn Stuart, ‘Untersuchungen’, 656 en Prinzing, ‘Heiratshäufigkeit’, 546-559

Tabel 4 Huwelijksleeftijd vrouwen van in 1877-1881 gesloten huwelijken in Dordrecht en Rotter-
dam naar welstandsgroep, in procenten

Welstands- Huwelijksleeftijd gem. huwelijks-

Groep <20 20-24 25-29 30-34 35-49 ≥ 50 N leeftijd

I 9,5 42,1 25,6 11,6 10,1 1,1 2.878 26,9

II 6,8 46,0 26,3 9,1 10,9 1,0 1.081 26,8

III 5,8 45,3 25,7 13,0 9,5 0,8 517 26,9

IV 6,7 48,2 28,4 9,6 7,1 0 282 26,0

gem. % 8,3 43,7 26,0 11,1 10,0 1,0 4.758 26,8

Bron Verrijn Stuart, ‘Untersuchungen’, 656 en Prinzing, ‘Heiratshäufigkeit’, 546-559

Hoewel niet geheel duidelijk is op welke wijze Verrijn Stuart tot zijn onderver-
deling in welstandsgroepen is gekomen, laten de tabellen 3 en 4 er weinig twijfel 
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over bestaan dat de gemiddelde huwelijksleeftijd van mannen steeg naarmate men 
hoger op de sociale ladder stond. Voor vrouwen valt een dergelijke tendens niet 
waar te nemen. Slechts de huwelijksleeftijd van vrouwen in de hoogste welstands-
groep week af, maar in tegengestelde zin als die van de mannen. Vrouwen uit wel-
gestelde kringen trouwden gemiddeld juist jonger dan vrouwen uit lagere sociale 
groepen. Deze bevindingen van Verrijn Stuart en Prinzing sluiten aan bij de onder-
zoeksresultaten van zowel Frans van Poppel als Boudien de Vries. Van Poppel con-
stateert dat de gemiddelde huwelijksleeftijd van mannen uit de grote burgerij en 
intellectuelen ongeveer dertig jaar was en van vrouwen ongeveer 26 jaar. De Vries 
komt tot lagere gemiddelde huwelijksleeftijden voor de Amsterdamse elite, maar 
verklaart dit uit het relatief grote aandeel jonghuwende joden.64

Gemiddeld was de welgestelde Rotterdammer die in de periode 877-88 huwde 
volgens de cijfers van Verrijn Stuart bijna vijf jaar ouder dan zijn vrouw. Ook deze 
cijfers lopen aardig in de pas met de onderzoeksresultaten van Van Poppel en De 
Vries. Uiteraard gingen er grote verschillen schuil achter deze gemiddelde cijfers 
en waren er natuurlijk enkele uitzonderingen waarbij de vrouw ouder was dan 
haar man. Boudien de Vries heeft voor de Amsterdamse elite van belastingbetalers 
berekend dat het hierbij ging om slechts twintig procent van alle gesloten huwelij-
ken.65 Nog veel uitzonderlijker was een huwelijk waarbij de vrouw meer dan twee 
jaren ouder was dan haar echtgenoot, hetgeen mede verklaart waarom Paul Fran-
çois Hubrecht zo zijn best moest doen om zijn vaders toestemming te krijgen voor 
het huwelijk met de zes jaar oudere Marie Pruys van der Hoeven.

Conclusie

Omdat bij het huwelijk zoveel verschillende belangen bij elkaar kwamen, was ook 
de keuze van een geschikte huwelijkspartner verre van eenvoudig. Het romanti-
sche ideaal, zoals dat sinds het einde van de achttiende eeuw steeds meer opgeld 
deed, legde er de nadruk op dat een huwelijk alleen gesloten diende te worden tus-
sen twee personen die op zijn minst wederzijdse affectie, of, nog mooier, werkelijk 
liefde voor elkaar voelden. Maar ook in de negentiende eeuw bleef het huwelijk in 
de voorname families meer dan een verbintenis tussen twee individuen: met een 
huwelijk gingen ook twee families een band met elkaar aan, hetgeen betekende dat 
de sociale status en de economische positie van de partner criteria waren bij de 
partnerkeuze. Ten slotte waren nog enkele praktische overwegingen van belang bij 
de partnerkeuze: de gezondheid, de leeftijd en de godsdienstige gezindte.

Verkering, verloving en huwelijk waren in de hogere Rotterdamse kringen sterk 
gereglementeerd en geritualiseerd. Deze rituelen dienden drie met elkaar in ver-
band staande doelen. In de eerste plaats waren zij uiterst functioneel in de regule-
ring van de huwelijksmarkt. Aangezien de plaatsen waar geliefden elkaar konden 
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ontmoeten beperkt waren, konden gewenste huwelijkspartners worden toegela-
ten tot de sociale kring en ongewenste pretendenten worden buitengesloten. Het 
werd sociaal niet acceptabel geacht om huwelijken te arrangeren, maar ‘toevallige 
ontmoetingen’ kon men wel arrangeren en er dan het beste van hopen. Daarnaast 
markeerden de verlovings- en huwelijksrituelen de overgang van de ene levensfase 
naar de andere. Voor de direct betrokkenen werd het duidelijk dat de jeugd defi-
nitief was afgelopen en de volwassenheid met alle verplichtingen en een nieuwe 
sociale status was begonnen. Voor de mannen betekende dit de afsluiting van de 
adolescentiefase. De vrouwen moesten afscheid nemen van hun ouderlijk huis en 
zich voorbereiden op hun nieuwe taak als huismoeder. In de derde plaats smeed-
den rituelen een band tussen de twee betrokken families of op zijn minst tussen de 
huwelijkspartners en hun schoonfamilies. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting in het 
taalgebruik. Uitdrukkingen als ‘zoon’, ‘dochter’, ‘nieuw lid van de familie’ werden 
legio gebruikt.

De verlovings- en huwelijksrituelen bleken zeer effectief in het reguleren van 
de huwelijksmarkt. Slechts zelden huwde een Rotterdamse gegoede burgerzoon of 
-dochter met iemand buiten zijn of haar sociale kring. Ook de religieuze endoga-
mie was groot, zij het dat leden van de kleine protestantse denominaties onderling 
wel met elkaar huwden. Wel nam gedurende de negentiende eeuw de geografische 
spreiding bij de partnerkeuze geleidelijk toe.
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Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Zijn meest recente boek, geba-
seerd op interviews, is Huishouden, huwelijk, gezin. Huiselijk leven in de 20e eeuw 
(2002). 
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