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4 
Sociale problemen en statistiek 

Registratie en frequentie van kerkelijk en etnisch gemengde huwelijken 

De vraag naar de frequentie van gemengde huwelijken — 'hoe vaak komt dat nu eigen
lijk voor?' — is eenvoudig, maar de beantwoording allerminst. Een historisch overzicht 
van de ontwikkeling van die aantallen bleek bijna onmogelijk te reconstrueren. Nu eens 
wordt dit geteld, dan weer dat. In de naoorlogse periode veranderde de statistiek van 
kerkelijk en etnisch verschil ingrijpend. Daarmee veranderde ook de definitie van de 
partners in een gemengd huwelijk: het antwoord op de vraag wie bijvoorbeeld als 
rooms-katholiek, als Surinamer of als Nederlander beschouwd en geteld kon worden, 
was niet eenduidig. Wanneer een verschil als probleem gezien wordt, wordt er meer op 
gelet. Dan wordt het ook, althans in de naoorlogse periode, eerder geregistreerd, in de 
vorm van een statistiek. Anders dan de naam suggereert, is de statistiek dan ook niet sta
tisch, maar zeer aan verandering onderhevig. De registratie van kerkelijke gezindte is 
uitgebreid en consequent bijgehouden tot de jaren zeventig, en werd daarna in korte 
tijd veel minder consequent. In dezelfde periode kwam de registratie van nationaliteit 
en etniciteit juist op. In dit hoofdstuk wordt deze geschiedenis kort gereconstrueerd, en 
worden veranderingen in aantallen gemengde huwelijken en echtscheidingen weergege-

De controversiële Volkstelling van 1971 

De landelijke Volkstelling van 1971 was de laatste uitgebreide rapportage van kerkelijke 
gezindte in Nederland, dat wil zeggen, een door individuele respondenten aan de volks
tellers zelfverklaarde kerkelijke gezindte. De laatste Volkstelling was controversieel. In het 
jaar voorafgaand aan de telling ontstond een hevig debat over de wenselijkheid van een 
landelijke telling, en een beweging tegen overheidsregistratie van bevolkingsgegevens. In 
oktober 1970 werd een Comité Waakzaamheid Volkstelling opgericht, dat opriep tot een 
boycot. Onder meer de PSP ondersteunde dat idee, en weekbladen als Vrij Nederland wer
den de spreekbuis van dit protest. De beweging kreeg een extra lading doordat steeds 
werd gerefereerd aan de geschiedenis van de jodenvervolging en het toenmalige misbruik 
van spontaan verstrekte persoonsgegevens aan de Duitse bezetter.1 Recent historisch 
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onderzoek benadrukt dat de veranderingen in 'de' jaren zestig al veel vroeger begonnen, 
vanaf eind jaren veertig en vijftig.2 De geschiedenis van de volkstellingen bevestigt dit 
idee niet: de eerdere naoorlogse volkstellingen van 1947 en i960 riepen geen enkel verzet 
op. Na de Volkstelling van 1971 bleek dat 2,3% van de bevolking (296.000 personen) 
medewerking had geweigerd. Dat maakte de telling volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) tot op zekere hoogte vergeefse moeite. Op grond van deze non-respons 
werd besloten een dergelijke telling voorlopig niet meer te herhalen. Sindsdien verdedigt 
het CBS de handhaving van dat besluit door te stellen dat een volkstelling 'overbodig' is 
geworden; dezelfde informatie zou via de bevolkingsregisters en steekproefonderzoek ver
kregen kunnen worden.3 De statistiek van religieus en etnisch verschil kent sinds de jaren 
zeventig evenwel belangrijke beperkingen. 

In de loop van de jaren zeventig en begin tachtig veranderde kerkelijke gezindte in 
de statistiek van een 'hard' naar een 'zacht' gegeven. De registratie vond steeds minder 
consequent plaats, en werd daardoor steeds minder betrouwbaar. In de bevolkings
administratie werd bij geboorte, huwelijk en sterven, steeds minder consequent 
gevraagd naar de kerkelijke gezindte. Ook viel het het Centraal Bureau voor de Statis
tiek op dat overheid en onderzoekers deze gegevens steeds minder vaak opvroegen. Deze 
factoren leidden in 1984 tot de beslissing van het CBS, de landelijke statistiek van ker
kelijke gezindte voorlopig stop te zetten, aldus J.J. Latten.4 

Etnisch verschil: eerste, tweede, derde generatie en daarna? 

Tegelijkertijd met de verdwijning van de registratie van kerkelijk verschil kwam de sta
tistiek van etnisch verschil op. In de Nederlandse volkstellingen is nooit een vraag naar 
'ras' of etniciteit gesteld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië. Alleen nationaliteit werd geregistreerd.5 Wel groeide de statistiek van 'niet-
Nederlanders' in de naoorlogse periode sterk. In de eerste decennia na '45 was sprake 
van een summiere registratie van ingezetenen met een andere dan de Nederlandse natio
naliteit. Die nationaliteiten werden samengevat in enkele groepen, waarbij tot in de 
jaren zestig Belgen en Duitsers grote categorieën vormden. Bij de eerste naoorlogse 
volkstelling van 1947 werden in totaal 103.872 vreemdelingen geteld op een bevolking 
van totaal 9.625.000 inwoners. Bij de volkstelling van i960 was dat aantal iets gestegen 
tot 107.046 op een totaal van 11.417.254.7 Daarna nam het aantal niet-Nederlanders snel 
toe. In 1970 waren er 212.075 vreemdelingen op een totale bevolking van 12.957.621. 
Deze toename werd met name veroorzaakt door de vestiging van 14,500 Italianen, en 
46.900 inwoners uit andere landen om de Middellandse Zee. Al met al ging het nog 
steeds om niet meer dan ruim 1 procent van de bevolking. 

Behalve door deze Zuid-Europese migranten was de bevolkingssamenstelling van 
Nederland veranderd door de vestiging van aanzienlijke aantallen Nederlandse staats-
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burgers uit voormalig Nederlands-Indië. Tussen 1945 en 1965 ging het om in totaal 
300.000 personen, waarvan ongeveer 180.000 Indische Nederlanders.9 Na 1951 kwam 
ook een groep Molukkers naar Nederland: hun totale aantal wordt geschat op 12.500.10 

Deze groepen vestigden zich in enkele korte perioden in Nederland, en daarna kwam 
de migratie vanuit voormalig Nederlands-Indië vrijwel tot stilstand.11 Na 1965 vestigden 
zich alleen nog kleine aantallen Indonesische vluchtelingen in Nederland, en begon de 
migratie vanuit Suriname langzaam op gang te komen. Maar deze migratie bleef toch 
heel beperkt vergeleken met de grootscheepse vestiging van Surinamers in Nederland 
van 1973 tot en met 1975, en in 1979 en 1980. Het ging toen om ruim 200.000 perso
nen. Daar zijn sindsdien enkele duizenden personen per jaar bijgekomen, voornamelijk 
door gezinshereniging en gezinsvorming. In totaal is ruim een derde van de Surinaam
se bevolking naar Nederland vertrokken.12 In 1990 werden door CBS 237.000 mensen 
van Surinaamse herkomst geteld, waarvan niet meer dan 6 procent de Surinaamse 
nationaliteit had. Gezien het feit dat het overgrote deel van de Surinamers de Neder
landse nationaliteit heeft, is het waarschijnlijk dat van een aantal Surinaams-Neder-
landse huwelijken, de Nederlandse partner ook uit Suriname afkomstig is. Dit geldt 
evenzeer voor de Antilliaans-Nederlandse, Arubaans-Nederlandse, en natuurlijk ook 
voor de Nederlands-Indisch/Nederlandse en Moluks-Nederlandse huwelijken. 

Hieruit blijkt dat nationaliteit een te beperkt criterium is om inzicht te krijgen in de 
aantallen van deze huwelijken, laat staan van de samenwonende paren. Daarom is van
af de jaren negentig het criterium 'geboorteland' en 'geboorteland van tenminste een 
van de ouders' ingevoerd in de bevolkingsadministratie. Volgens deze methode waren er 
in 1990 84.000 personen van Antilliaans/Arubaanse afkomst in Nederland.13 Ook het 
geboorteland-criterium zal in de bevolkingsstatistiek snel minder effectief zijn. Immers, 
van steeds meer in Nederland geboren kinderen zijn de ouders ook geboren in Neder
land: dat geldt voor de laatste generaties Surinamers, Antillianen, Arubanen, Turken en 
Marokkanen. De sterke toename van de jaarlijkse aantallen naturalisaties tot Nederlan
der van met name Marokkanen en Turken heeft ook hen tot Nederlandse staatsburgers 
gemaakt. Alleen door een nog verdergaand criterium in te voeren, zoals 'geboorteland 
van tenminste een van de grootouders' zouden jongeren in de derde generatie nog 
traceerbaar zijn als behorend tot 'etnische minderheden' - en ook dat maar weer tijde
lijk. 

Sinds de Volkstelling van 1971 ontbreekt de 'zelfidentificatie' van religieus en etnisch 
verschil op landelijk niveau. Het gevolg hiervan is dat er geen overzicht is van de etni
sche en de religieuze samenstelling van de bevolking van Nederland, gebaseerd op zelf
verklaarde identificatie. Dat de mogelijkheid tot zelfidentificatie echter verrassende 
inzichten kan bieden, bleek uit de laatste Volkstelling. Daarbij lieten 6850 personen als 
hun nationaliteit 'Moluks' registreren: kennelijk beschouwden zij zich ook, of zelfs 
meer, als Moluks. Een Molukse nationaliteit als zodanig bestond echter niet, en in de 
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CBS-tabellen werden zij vervolgens onder 'geen' nationaliteit gerangschikt.14 Niemand 
weet sindsdien, hoeveel inwoners zichzelf bijvoorbeeld als Nederlanders, Turken, 
Molukkers, gereformeerden of als moslims beschouwen. De kerkgenootschappen heb
ben hun eigen registratiewijzen, en er zijn ook steekproefgewijze onderzoeken, maar 
nooit van vergelijkbare omvang als de Volkstellingen.1^ 

Gezien de gebleken beperkte houdbaarheid van elke categorisering die tot nu toe is 
ingevoerd, dringt de vraag zich op of zelfidentificatie ook in Nederland opnieuw moet 
worden ingevoerd. Het CBS meent van niet, en wees onlangs op enkele Scandinavische 
landen die evenmin van Volkstellingen gebruik maken.1" Het Instituut voor Sociolo-
gisch-Economisch Onderzoek stelt daarentegen dat zelfidentificatie nuttig zou kunnen 
zijn ter aanvulling en correctie van de bevolkingsstatistiek. Zelfidentificatie verdient vol
gens ISEO de voorkeur boven het 'grootoudergegeven' GLG (geboorteland van de groot
ouders), onder meer omdat zelfidentificatie herhaalbaar is op de langere termijn. Het 
maakt ook internationaal vergelijkbaar onderzoek beter mogelijk.17 

Registratie van 'ras' en etniciteit is in de volkstellingen in Groot-Brittannië en de 
Verenigde Staten al lang gebruikelijk. In het Verenigd Koninkrijk is de vraag naar de 
etnische en raciale identificatie van de bevolking in de jaren tachtig en negentig omstre
den geworden. Daarop is de vraagstelling enkele keren aangepast en uitgebreid getest. 
Op dit ogenblik lijkt er consensus te zijn bereikt, zowel ten aanzien van het principe van 
de vraag, als van de precieze formulering. De sociale problemen ten aanzien van inter
etnische echtscheiding en de identificatie van kinderen van gemengde paren, zoals die 
werden beschreven in hoofdstuk 3, konden mede opgemerkt worden doordat in Groot-
Brittannië de statistiek van etniciteit de laatste tien jaar uitgebreid is bekritiseerd en in 
detail is veranderd. De kern van de vraag die bij de volkstelling, en ook bij grotere opi
nieonderzoeken zoals British Social Attitudes, wordt gesteld is die naar de eigen keuze 
voor een of meerdere groepen van herkomst: 'To which of these groups do you consider 
you belong?' Doordat allerlei variaties van de categorie 'mixed' zijn uitgetest en uitge
voerd, is in Engeland inmiddels veel gedetailleerder informatie over gemengde relaties 
en hun kinderen beschikbaar.1" 

De geschiedenis van de volkstellingen in de Verenigde Staten weerspiegelt de toege
nomen diversiteit van dit continent. De laatste drie keer zijn ook daar de vragen in de 
volkstelling ten aanzien van ras en etniciteit steeds controversieel geweest. Ergernis over 
de niet adequaat geachte raciale en etnische categorisering in de Volkstelling heeft in de 
Verenigde Staten verschillende onderzoekers gemotiveerd tot studies naar vermenging, 
biracialiteit van kinderen en een herijking van bestaande termen. Elke tien jaar wordt 
de 'race and ethnicity' vraag opnieuw aangepast, wat tot nu toe steeds een uitbreiding 
met meer en andere categorieën inhield.:9 In de Amerikaanse studies duikt de voorlo
pig breedste en meest omvattende term 'multiracial' op. Gezien de enorme variatie aan 
bestaande gemengde paren in de huidige Verenigde Staten roepen deze studies de vraag 
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op, of containerbegrippen als 'multiracial' en 'intercultural' voor de betreffende paren 
wel voldoende herkenbaar zijn.20 Personen van gemengde afkomst eisen erkenning van 
hun meervoudige herkomst. De bestaande categorieën voldoen niet, stellen zij: 'Our 
racial vocabulary provides border markers that are rigid reflections upon our history of 
race relations and racial classification. Without the experience of recognizing race in all 
its manifestations and shades, we can not shift its meaning, deconstruct it, or combine 
it.' Tegelijk zijn deze schrijvers wel optimistisch over de mogelijkheden tot erkenning 
van de bestaande en groeiende diversiteit. Er komt in de Verenigde Staten, denken zij, 
niet nog een volgende eeuw of een volgend millennium van rassenscheiding: 'The 
boundaries among and between races will be the new frontier for changing the direction 
and structure of race relations as we begin the new millennium.'21 

Een belangrijk verschil met de Nederlandse situatie is dat er in de Verenigde Staten 
en Groot-Brittannië veel minder gegevens over kerkelijke gezindte bekend zijn. Dat 
komt omdat in de tienjaarlijkse volkstelling wél naar etniciteit gevraagd wordt, maar 
niet naar godsdienst, omdat dit laatste tezeer privé geacht wordt. Religieuze identiteit 
wordt ook in de Engelse census niet bevraagd. 

De registratie van etniciteit is nog niet vanzelfsprekend. Zij is omstreden en volop in 
ontwikkeling. Het gevolg van deze grillige geschiedenis van de statistiek van etniciteit is 
dat mijn doel, een historisch overzicht van de aantallen etnisch gemengde huwelijken 
in naoorlogs Nederland, maar zeer ten dele haalbaar is gebleken. Elke nieuw ingevoer
de telmethode maakte de resultaten historisch onvergelijkbaar, en grote aantallen 
gemengde paren blijven steeds onzichtbaar en onvindbaar in de statistiek. Het navol
gende overzicht is daarom beperkt tot de aantallen in Nederland gesloten gemengde 
huwelijken naar kerkelijke gezindte en nationaliteit. 

Kerkelijk gemengde huwelijken en echtscheidingen in de statistiek 

In de statistiek van kerkelijke gezindte werden zes groepen onderscheiden: rooms
katholiek, Nederlands-hervormd, gereformeerd, israëliet, andere kerkelijke gezindte, en 
geen kerkelijke gezindte. Met name de categorie 'anders' of 'overig' is, net zoals dat bij 
de statistiek van nationaliteit het geval was, sinds de jaren zestig een verzamelnaam voor 
heel uiteenlopende gezindten geworden. De onkerkelijken of 'geen kerkelijke gezindte' 
zijn de sterkst gegroeide groep en inmiddels zelfs de meerderheid gaan vormen. De 
bezorgdheid over het kerkelijk gemengde huwelijk leidde tot registratie, onderzoek en 
publicaties, zoals hiervoor in hoofdstuk 2 is gezegd, en ook in hoofdstuk 5 wordt 
beschreven. De kerken waren bezorgd over de verkleining en verdwijning van hun 
gezindte.22 De mogelijkheid bestond dat een kerkelijk gemengd paar zich van één of 
van beide kerken zou afwenden, waardoor uiteindelijk het voortbestaan van een kerk-
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Bij de kerkelijke inzegening van een katholiek/protestants huwelijk, 1966. 

[Spaarnestad fotoarchief] 

gemeenschap op het spel kon komen te staan. Om deze reden is het gemengde huwe
lijk ook een bron van bezorgdheid onder joden.25 Trouwt een joodse man met een niet-
joodse vrouw, dan zijn hun kinderen volgens de orthodoxe redenering geen joden meer 
- ook niet wanneer zij religieus actief worden of blijven. Ook in islamitische en hin-
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doeïstische kring is de angst voor verkleining of verdwijning van de groep een reden 
voor verzet tegen gemengde huwelijken.24 

In de landelijke volkstellingen van 1947, i960 en 1971 is gevraagd naar de kerkelijke 
gezindte van de respondent en van diens eventuele huwelijkspartner, en ook of het een 
eerste of een niet-eerste huwelijk betrof. Zo kan een overzicht gemaakt worden van de 
bestaande gemengde huwelijken. 

Tabel 1 Bestaande kerkelijk gemengde huwelijken als percentage van totale aantallen eerste en niet-eerste 

huwelijken per kerkelijke gezindte, 1947, i960, 1971. 

1947 1960 1971 1947 1960 1971 

mannen vrouwen 

eerste h uwelijken 

RK 4,9 3,6 5,2 6,5 5,3 7,2 

NH 10,8 8,5 11,6 12,8 9,8 14,5 

Ger 9,0 5,1 7,5 11,6 6,3 9,0 

EL 52,3 43,9 40,2 67,3 54,8 51,8 

Dps 42,8 35,8 35,4 52,2 47,1 47,6 

Rem - 29,8 34,2 - 41.3 42.6 

Overig 33,7 14,9 15,4 30,7 21,2 20,2 

Geen 22,0 16,1 18,8 12,7 8,2 11,1 

niet-eerste huwelijken 

RK 12,3 13,8 16,1 16,7 18,8 21,5 

NH 21,5 21,2 25,8 23,0 21,9 27,3 

Ger 17,8 16,3 20,8 23,1 19,3 26,1 

EL 66,6 58,1 58,3 80,4 73,3 69,8 

Dps 59,0 57,9 47,1 63,1 62,4 57,8 

Rem - 53,6 63,0 - 59,2 66,7 

Overig 41,1 27,1 24,5 43,0 35,7 37,8 

Geen 27,6 21,9 23,4 16,2 12,2 14,4 

Bron: CBS, 14de Algemene Volksrelling, 28 februari 1971. Deel 2, Bestaande huwelijken en vruchtbaarheid 

van gehuwde en gehuwd geweest zijnde vrouwen. CBS, Den Haag 1981. pp. 43, Staat 9. (RK = rooms-katho

liek, NH = Nederlands-hervormd, Ger = gereformeerd, EL = evangelisch-luthers, Dps = doopsgezind, Rem= 

remonstrants). 
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Allereerst valt op dat het aantal kerkelijk gemengde huwelijken in de eerste naoorlogse 
periode, van 1947 tot i960, duidelijk gedaald is. Hier kan nog niet uit afgeleid worden 
waar het omslagpunt lag: het betrof immers maar twee dagen in 1947 en i960 waarin 
geteld is. De verklaring kan gezocht worden in de sterke verzuiling in deze periode. Ook 
wordt uit deze tabel zichtbaar dat van alle kerkelijke gezindten, de rooms-katholieken 
en de gereformeerden het minst vaak geneigd waren tot een gemengd huwelijk. Voor 
alle gezindten geldt verder dat meer kerkelijk-gebonden vrouwen dan mannen een 
gemengd huwelijk sloten. Alleen mannen met overige' of 'geen' kerkelijke gezindte 
trouwden vaker met een andere gezindte dan vrouwen. De verklaring hiervoor zou kun
nen liggen in het feit dat deze groepen ook uit meer mannen dan vrouwen bestaan. Ver
der blijkt dat bij de kleine kerkgenootschappen van de evangelisch-luthersen, de doops
gezinden en de remonstranten een gemengd huwelijk eerder regel dan uitzondering is. 

Er waren tot 1955 twee gelijktijdige ontwikkelingen: het totale aantal gemengde huwe
lijken daalde, en wie over de grens van zijn kerkelijke gezindte trouwde, deed dat eer
der met een onkerkelijke dan met iemand van een ander kerkgenootschap. Veel minder 
talrijk waren huwelijken van twee verschillende kerkelijke gezindten. Dit duidt op een 
versterking van de homogamie en dus van de verzuiling enerzijds, en op de groei van de 
onkerkelijkheid anderzijds. Dat laatste was een nieuw verschijnsel in Nederland, waar 
het gemengde huwelijk traditioneel katholiek/protestants was. Al in de jaren vijftig 
sprak de katholieke socioloog Van Leeuwen van 'de massale groei van de onkerkelijk
heid in Nederland'.25 

De onopvallende verdwijning van een vanzelfsprekend verschil 

In de jaren negentig werd het kerkelijk gemengde huwelijk in Nederland opnieuw uitge
breid onderzocht, door onder meer John Hendrickx. Nieuwe onderzoeksmethoden 
geven veel meer naar groepsgrootte en regionale concentratie gecorrigeerde cijfers voor de 
ontwikkeling van de gemengde huwelijken van 1938-1986.26 Hendrickx toonde aan dat 
de gereformeerden en de katholieken in hun gemengde danwei ongemengde huwelijken 
gelijksoortige trends volgen. De godsdiensthomogamie, dat wil zeggen de mate waarin 
'ongemengde' gereformeerde danwei katholieke huwelijken werden gesloten, bleef 

'min of meer constant tot het einde van de vijftiger jaren, [vertoonde daarna] een 
sterke afname in de zestiger jaren en een meer geleidelijke afname na 1973.'27 

Voor de Nederlands-hervormden gold deze trend niet: de mate van homogamie schom
melde slechts, zonder een duidelijke trend te vertonen. De provincies waarin de gods
diensthomogamie het meest daalde tussen 1938 en 1963, en dus het aantal gemengde 
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huwelijken het meest steeg, bleken Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht te zijn. 
Verder bleek gemeentegrootte van invloed te zijn: de godsdiensthomogamie was lager 
naarmate de gemeente waarin het huwelijk werd gesloten, groter was. Dit geldt het 
sterkst voor katholieke homogamie tussen 1938 en 1962. Het breukpunt voor de ont
wikkeling van de gemengde huwelijken stelden Hendrickx, Ultee e.a. vast op het einde 
van de jaren vijftig. Nooit waren er minder kerkelijk gemengde huwelijken dan in de 
periode van 1954 tot 1959: 

'Voor Nederland is de kans dat protestanten en onkerkelijken met elkaar huwen 
het kleinst in 1959, in Amsterdam in 1958 en in Utrecht in 1955.' [...] De kansen 
op katholiek-onkerkelijke huwelijken zijn voor Nederland het kleinst in 1957, 
voor Amsterdam in 1955 en voor Utrecht in 1954."28 

Daarna was het afgelopen met de daling van het absolute aantal kerkelijk gemengde 
huwelijken, en met de stabiliteit van de kerkelijke homogamie in Nederland. Tussen i960 
en 1977 was er een spectaculaire groei van het aantal gemengde huwelijken. Van uitzon
dering werd het een zeer veel voorkomend verschijnsel, waarover nog maar weinig Neder
landers zich zorgen maakten. In 1986 waren de percentages ongemengde huwelijken voor 
de katholieken 63%, en voor de protestanten (Nederlands-hervormd en gereformeerd) 
50 procent.29 Niet slechts in de vier grote steden, maar ook in het meer traditionele zui
den van het land trouwden katholieken steeds vaker buiten hun eigen gezindte. 

Een aantal veranderingen ging hand in hand. Tegelijkertijd werden in de jaren zestig, 
met name de tweede helft daarvan, de kerkelijke wettelijke beperkingen voor gemeng
de huwelijken verminderd, lieten de opinieonderzoeken naar de acceptatie van een ker
kelijk gemengd huwelijk een omkering van meerderheid-met-bezwaar naar meerder
heid-zonder-bezwaar zien, en nam het aantal kerkelijk gemengde huwelijkssluitingen 
feitelijk snel toe. In 1971 kwamen de grootste Nederlandse kerkgenootschappen tot 
overeenstemming over het wederzijds erkennen en toelaten van huwelijken.30 

Waarmee werd deze verandering nu ingezet? Sommige auteurs leggen de nadruk op 
de jaren twintig of dertig, anderen (Van Rooden 1996, Vossen 1994) op het einde van 
de jaren veertig of begin jaren vijftig. Blom stelde enerzijds dat de onkerkelijkheid al 
vanaf de jaren twintig begon toe te nemen, maar dat anderzijds na 1945 een verhevigde 
verzuiling zichtbaar werd. Ultee zocht naar een concreet ijkpunt, en nam daarvoor de 
wetswijziging in 1917, waarbij de Nederlandse overheid het bijzonder onderwijs gelijk
stelde aan het openbaar onderwijs. Daardoor kreeg het bijzonder onderwijs meer geld 
ter beschikking, en maakte het een groei door. Toen meer ouders hun kinderen naar 
protestantse dan wel katholieke scholen lieten gaan, nam de omgang tussen mensen van 
uiteenlopende godsdienst af; en men kan aannemen dat hierdoor de kans op gemengd 
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huwen vermindert. Inderdaad blijkt dat al vanaf ongeveer 1935 het aantal gemengde 
huwelijken tussen katholiek en protestant aanzienlijk kleiner werd, en dat bleef zo tot 
halverwege de jaren vijftig.31 

De absolute aantallen gemengde huwelijkssluitingen vormen een interessante trend, 
maar voor een nauwkeuriger beeld moeten zij in verband worden gebracht met de ver
anderende aantallen ongemengde huwelijken. Dit kan met odds ratios, ook wel kruis-
produkten genoemd. In deze berekeningen wordt het produkt van het aantal onge
mengde huwelijken (bijv. de ongemengde Nederlands-hervormde huwelijken maal de 
ongemengde rooms-katholieke huwelijken) gedeeld door het produkt van het aantal 
gemengde huwelijken (bijv. de rooms-katholiek/Nederlands-hervormde huwelijken 
maal de Nederlands-hervormd/rooms-katholieke huwelijken) die in een jaar gesloten 
zijn. De uitkomst is de verhouding tussen gemengde en ongemengde huwelijken. Dit 
kan ook beschouwd worden als de relatieve kans op zo'n huwelijk. Bij het lezen van deze 
gegevens moet steeds bedacht worden dat hoe hoger het cijfer (de odds ratio), hoe lager 
de kans op dit type gemengd huwelijk. Hoe lager het cijfer, hoe hoger de kans op een 
gemengd huwelijk. Een trend naar lagere odds-waarden in de loop van de tijd is een 
trend naar meer vermenging.32 

De berekening van de odds ratio voor kerkelijk gemengde huwelijken gaat als volgt: 

vrouw 

NH RK 

Ned-herv. a b a x d ongemengde huwelijken 

rooms-kath c d b x c gemengde huwelijken 

In de volgende paragraaf kunnen de ontwikkelingen rond kerkelijk gemengde huwelij
ken met deze berekeningen nauwkeuriger gedateerd worden. 

Trends in aantallen kerkelijk ingezegende gemengde huwelijken als indicator voor 
aanvaarding 

Behalve over de aantallen gemengde danwei ongemengde huwelijken beschikken we 
voor de huwelijken naar kerkelijke gezindte ook over het gegeven of die huwelijken al 
dan niet kerkelijk ingezegend werden. In 1971 werd, doordat de grote kerkgenoot
schappen tot formele erkenning van eikaars huwelijken kwamen, de hindernis voor ker
kelijk gemengde huwelijkssluitingen in deze kerken opgeheven. De geschiedenis van 
een en ander wordt in hoofdstuk 5 uitgebreider gereconstrueerd. In de jaren zestig was 
het kerkelijk gemengde huwelijk onderwerp van veel discussie. Er ontstond een krach-
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tig pleidooi voor meer toegeeflijkheid, en er werd ook met kerkelijk gemengde huwe
lijkssluitingen geëxperimenteerd. De ene pastoor of dominee was de andere niet; in de 
ene plaats was er meer ruimte dan in de andere. Aan de landelijke cijfers van de kerke
lijk ingezegende huwelijken kunnen we nu aflezen in welke jaren tussen 1951 en 1986 het 
proces van aanvaarding, gedogen en praktisch mogelijk maken van een kerkelijk 
gemengd huwelijk in een stroomversnelling raakte. De volgende tabel laat zien wanneer 
daar verandering in kwam. 

Tabel 2 Kerkelijk gemengde en ongemengde huwelijken, kerkelijk ingezegend of nier, 1951-1986. Odds 

rarios: hoe lager de waarde, hoe meer gemengde huwelijken. 

jaar NH+ NH + NH+ NH + NH+ NH + Gereff Geref+ Geref+ 

Geref. Geref. Geref. RK RK RK RK RK RK 

roraal ingez. niet ing. roraal ingez. niet ing. totaal ingez. niet ing. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1951 59 74 14 164 2499 7 5690 87749 43 

1956 69 86 14 215 2521 8 7070 125058 32 

1960 58 68 14 178 1288 7 5319 40315 36 

1961 57 65 14 152 1085 6 5566 48237 32 

1962 58 69 12 154 953 7 4681 28493 31 

1963 50 52 14 138 689 7 3302 18195 25 

1964 49 52 12 139 581 6 3496 19826 19 

1965 50 50 14 126 466 7 3562 15039 27 

1966 46 n.b.* n.b.* 109 n.b.* n.b.* 2288 n.b.* n.b.* 

1967 37 38 11 99 256 8 2067 6057 29 

1968 32 31 10 75 176 7 1495 3286 35 

1969 27 26 9 62 136 7 996 2266 24 

1970 27 26 11 51 109 8 742 1583 30 

1971 23 22 8 44 91 7 645 1327 27 

1972 20 19 8 39 79 7 455 971 20 

1973 17 15 9 31 62 7 315 651 24 

1974 16 15 7 30 56 7 288 578 22 

1975 15 14 7 27 47 7 227 464 17 

1980 15 14 8 26 48 8 230 451 25 

1986 15 15 8 27 56 12 170 377 30 

Bron: CBS, Huwelijken naar wederzijdse kerkelijke gezindte van de huwenden, 1951-1986.33 

* n.b.: niet beschikbaar. Voor 1966 zijn alleen de totale aantallen bekend.34 

63 



GEMENGDE HUWELIJKEN, GEMENGDE GEVOELENS 

Elke kolom geeft een trend in de tijd weer. Alle trends laten een daling zien, maar de 
ene groep daalt sneller dan de andere, en tussen sommige jaren is de daling scherper dan 
tussen andere. Uit de kolommen i, 4 en 7 blijkt dat de totale aantalllen kerkelijk 
gemengde huwelijken tot 1956 daalden (de odds ratio stijgt dan), zich weer herstellen, 
en dan vrij spectaculair gaan toenemen (scherpe daling in odds waarden). 

Uit de kolommen 2, 5 en 8 blijkt dat er van de kerkelijk ingezegende huwelijken 
altijd minder gemengde huwelijken zijn, maar dat de kans op een kerkelijk ingezegend 
gemengd huwelijk spectaculair toenam. 

Uit de kolommen 3, 6 en 9 blijkt dat er van de kerkelijk niet-ingezegende huwelij
ken veel meer gemengde huwelijken waren, maar dat zich hierin weinig ontwikkeling 
in deze periode voordeed. De kans op een ingezegend gemengd huwelijk nam veel ster
ker toe dan de kans op een niet-ingezegend kerkelijk gemengd huwelijk. 

De tabel laat zien dat in de eerste helft van de jaren vijftig een kerkelijk gemengd huwe
lijk zeer ongebruikelijk was. Het kerkelijk laten bevestigen van een kerkelijk gemengd 
huwelijk was in die jaren een zeldzaamheid. De aantallen kerkelijk ingezegende 
gemengde huwelijken vertonen na 1956 een spectaculaire stijging, wat tot uitdrukking 
komt in de even spectaculaire daling van de odds-waarden. Zo zien we de sterk toene
mende kansen op een kerkelijk ingezegend huwelijk tussen Nederlands-hervormden of 
gereformeerden met rooms-katholieken. Bovendien zien we dat meer kerkelijk ingeze
gende huwelijken gemengd zijn, en dat dit al vroeg, in het begin van de jaren zestig het 
geval was. Dit laatste is wel opmerkelijk, gezien de toen nog aanzienlijke barrières: er 
was moed en doorzettingsvermogen voor nodig om in die jaren toch over te gaan tot 
kerkelijke bevestiging van een katholiek/protestants huwelijk. Die hindernis blijkt toch 
vaak en al veel vroeger dan het toegestaan was, te zijn genomen in Nederland. Nu weten 
we niet in welke kerk deze gemengde huwelijken zijn ingezegend. Waarschijnlijk is wel, 
dat een van beide partners om zo'n kerkelijke bevestiging mogelijk te maken, was over
gegaan naar de kerk van zijn of haar aanstaande. Nieuw was dat gemengde paren toch 
in de kerk trouwden, en noch zij, noch hun pastoors en dominees in die jaren een ker
kelijke bevestiging meer uit de weg gingen. Na 1971 was het niet meer nodig om 'over 
te gaan' naar een ander kerkgenootschap. De afwezigheid van deze cijfers voor het jaar 
1966 is opmerkelijk: juist in die jaren was het kerkelijk gemengde huwelijk immers sterk 
omstreden. Dit is een uitzondering op mijn stelling dat in de naoorlogse periode pro
blematisering en registratie samen opgaan. 

Het kerkelijk homogene huwelijk was niet, zoals achteraf wel gedacht werd, in 
Nederland al eeuwenlang gebruikelijk. De kracht van vanzelfsprekendheid verkreeg het 
ongemengde huwelijk pas vanaf het einde van de negentiende eeuw, en als meest inten
sieve periode kunnen de twee decennia van ongeveer 1935 tot 1955 bepaald worden.35 

Daarna verdween, na ongeveer een halve eeuw verzuiling, in minder dan twintig jaar de 
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perceptie van een groot en onoverkomelijk verschil tussen de kerkelijke gezindten. Uit 
de gegevens blijkt duidelijk dat deze grote verandering zich heel snel, in enkele jaren 
vanaf eind jaren vijftig tot begin jaren zestig, begon te voltrekken. Interessant is dat juist 
in diezelfde jaren ook, opmerkelijk gelijktijdig, een aantal studies over kerkelijk 
gemengde huwelijken is verschenen. Achteraf kunnen we zeggen, dat deze onderzoekers 
destijds snel gehandeld hebben bij het in kaart brengen van de actuele ontwikkelingen. 

De toename van diversiteit. Etnisch gemengde huwelijken in de statistiek 

De vooroorlogse bevolkingsstatistiek van niet-Nederlanders is beperkt. Uit de jaren 1917 
en 1936 zijn enkele gegevens bewaard gebleven over binationale huwelijken en huwelij
ken met 'Rijksgenoten' uit de koloniën. In 1917 werden er in Nederland enkele duizen
den etnisch gemengde huwelijken geteld, in 1936 minder dan tweeduizend. De her
komst van de niet-Nederlandse partners werd niet nader aangeduid dan dat zij afkom
stig waren uit het 'buitenland of de koloniën'. Daarnaast waren ook huwelijken tussen 
niet-Nederlanders die zich in Nederland bevonden geteld: daarbij ging het in 1917 om 
in totaal 484 ongemengde huwelijken tussen niet-Nederlanders. Het ging hier vermoe
delijk om een telling van de op dat moment bestaande huwelijken. 

Enkele vroege absolute cijfers: etnisch gemengde huwelijken in 1917 en 1936 

a Bestaande etnisch gemengde huwelijken in 1917: 
Nederlandse vrouwen, getrouwd met mannen uit 'buitenland of koloniën': 962. 
Nederlandse mannen, getrouwd met vrouwen uit 'buitenland of koloniën: 1200.3° 

b In 1917 gesloten huwelijken: 
Nederlandse vrouwen, huwend met niet-Nederlandse mannen: 387. 
Nederlandse mannen, huwend met niet-Nederlandse vrouwen: 213.37 

Twintig jaar later werd al iets meer onderscheid in de landen van herkomst gemaakt. 
c Bestaande etnisch gemengde huwelijken in 1936.̂  Geteld werden 411 Nederlandse 

mannen, gehuwd met vrouwen uit: Duitsland: 73%; België: 13%; de overzeese 
gewesten: 2%; en andere landen: 12%. Geteld werden daarnaast 766 Nederlandse 
vrouwen, die waren gehuwd met mannen uit: Duitsland: 16%; België: 20%; de over
zeese gewesten: 44%; en andere landen: 20%. 

Net als in de volkstellingen werd ook in de huwelijksstatistieken van 1947 tot en met 
1965 slechts een handvol nationaliteiten onderscheiden: België en Luxemburg, Duits
land, Groot-Brittannië, Frankrijk, USA, en een restcategorie 'overig/onbekend/zonder'. 
Vanaf 1951 werden de Frans/Nederlandse huwelijken niet meer apart genoemd, en ver-
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vangen door een categorie 'overig Europa'. Vanaf 1966 zijn gegevens over veel meer ver
schillende nationaliteiten geteld: o.a. Spanje, Italië, Griekenland, Portugal worden dan 
apart vermeld, wat de categorie 'overig Europa' aanzienlijk beperkt. Verder worden dan 
Turkije, Indonesië, Marokko en de vs apart vermeld. De restcategorieën worden dan 
'overige landen buiten Europa', 'zonder' en 'onbekend'. Het CBS verdeelt Europa in 
tweeën: een categorie 'Europa 6' met daarin België, de Bondsrepubliek Duitsland, 
Frankrijk, Italie, Spanje en Groot-Brittannië. De andere categorie heet 'Europa -6', en 
omvat alle overige Europese landen. Vanaf 1976 werd 'Suriname' een aparte categorie, 
en vanaf 1975 werd de rest van de wereld ook weer anders ingedeeld. Onderscheiden 
worden dan 'Amerika (zonder Suriname en de v.s.)', Azië (zonder Turkije), Afrika (zon
der Marokko) en Oceanië. Over blijft een categorie 'zonder/onbekend'. De categorie 

Tabel5 Veranderingen in de categorisering 1 

1996. 

1 binationale huwelijken in de bevolkingsadministratie, 1947-

1947- 1951- 1966- 1975/76 

België en Luxemburg 

Duitsland 

Groot-Brittannië 

Frankrijk 

USA 

België en Luxemburg 

Duitsland 

Frankrijk 

Italië 

Spanje 

België en Luxemburg 

Duitsland 

Groot-Brittannië 

Overig Europa 

USA 

overig/zonder/onbekend overig/zonder/onbekend Verenigd Koninkrijk 

Portugal 

Griekenland 

Overig Europa 

Turkije 

USA 

Indonesië ('65) 

Marokko 

overig buiten Europa 

zonder/onbekend 

Europa 6: 

(België en Luxemburg) 

Duitsland 

Frankrijk 

Italië 

Spanje 

Verenigd Koninkrijk 

Europa -6 

(Overig) 

Marokko 

Turkije 

Suriname 

USA 

Rest van de wereld: 

Amerika (zonder vs, 

Suriname) 

Azië (zonder Turkije) 

Afrika (zonder Marokko) 

Oceanië 

zonder/onbekend 

Bron: CBS, files huwelijken, 1947-1996. 
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'overig', of'rest van de wereld' wordt in de loop der jaren steeds minder anoniem: steeds 
meer landen van herkomst worden met name genoemd. De meest recente verandering 
was een andere categorisering van 'Turkije: dat wordt vanaf 1994 uit 'Azië' gehaald, en 
sindsdien onder 'Europa gerekend. Deze opvolging en uitbreiding van categorieën 
maakt de gegroeide diversiteit duidelijk. 

Steeds wanneer de categorie 'overig' te groot geacht werd, werd de indeling veranderd. 
Dat was bijvoorbeeld het geval bij de 'overige Europeanen' die met Nederlanders trouw
den, in de loop van de jaren vijftig, begin zestig. Deze groep groeide toen zo snel, dat 
de statistici overgingen tot het benoemen van wat meer nationaliteiten binnen een cate
gorie. 

Met behulp van deze cijfers is een overzicht mogelijk van de binationale huwelijken 
met Europeanen uit enkele omliggende landen enerzijds, en met Europeanen uit ande
re Europese landen anderzijds. Om de tijdreeks zo lang mogelijk te maken is een onder
scheid gemaakt tussen vier omliggende landen enerzijds (Eu4 = België, Duitsland, 
Frankrijk en Engeland), en de overige Europese landen anderzijds (Eu-overig). 

Er zijn in totaal wat meer binationale huwelijken door Nederlandse vrouwen dan 
door Nederlandse mannen gesloten. De enige nationaliteit waarmee aanvankelijk meer 
Nederlandse mannen dan vrouwen trouwden, was de Duitse. In de direct-naoorlogse 
periode was dit verschil het grootst.39 Een huwelijk met een Duitse man was voor 
Nederlandse vrouwen een flink taboe: de term 'moffenmeid' sprak boekdelen.^0 Voor 
Nederlandse mannen was dit taboe kennelijk minder groot. Ook was de ontmoetings
kans van Nederlandse mannen met Duitse vrouwen anders en groter. Dit kwam onder 
andere door de gedwongen tewerkstelling van Nederlandse mannen in Duitsland tij
dens de oorlog. Bovendien gingen na de oorlog veel Nederlandse mannen in Duitsland 
werken aan de wederopbouw van de steden, waar veel Duitse vrouwen hun man had
den verloren. Uit deze ontmoetingen ontstonden veel huwelijken. In de grafiek zien we 
dat de Nederlandse vrouwen hun achterstand bij huwelijken met Duitsers in de loop 
van de jaren vijftig en zestig snel inhaalden. In de jaren 1963-1975 waren er zelfs meer 
Nederlandse vrouwen die met Duitse mannen trouwden. Sindsdien trouwden weer 
meer Nederlandse mannen met Duitse vrouwen. In de gehele naoorlogse periode, tot 
nu toe, zijn er meer Nederlandse mannen dan vrouwen met Duitsers getrouwd. 

Voor de overige omringende West-Europese landen (België, Groot-Brittannië, Frank
rijk) gold lange tijd dat meer Nederlandse vrouwen dan mannen met inwoners daarvan 
trouwden. Daarin kwam pas verandering vanaf 1978, en als eerste in de Nederlands-
Franse huwelijken. Sinds dat jaar zijn er meer huwelijken van Nederlandse mannen met 
Franse vrouwen (ongeveer 110 per jaar) geweest dan van Nederlandse vrouwen met 
Franse mannen (ongeveer 80 per jaar). Nog iets later was hetzelfde verschijnsel zichtbaar 
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voor Nederlands-Spaanse huwelijken. Ook hier haalden de Nederlandse mannen de 
vrouwen als het ware in: ze sloten vanaf 1982 meer huwelijken met Spaanse vrouwen 
dan Nederlandse vrouwen met Spaanse mannen. Eenzelfde, maar nog veel voorzichti
ger inhaalmanoeuvre van Nederlandse mannen zien we in huwelijken met Italiaanse 
vrouwen. Ook deze aantallen stegen geleidelijk vanaf 1980, maar ze bleven toch nog 
achter bij de huwelijken van Nederlandse vrouwen met Italiaanse mannen. Tenslotte 
trouwden in de jaren tachtig en negentig steeds meer Nederlandse mannen met vrou
wen uit andere Europese landen dan de hiervoor genoemde: dat betreft voornamelijk 
Oost-Europese landen. Het ligt voor de hand een verklaring voor deze laatste, recente 
Zuid- en Oost-Europees-Nederlandse trends te zoeken in de toegenomen ontmoetings
kans door de steeds internationaler wordende arbeidsmarkt en door het toerisme. 

Grafiek 1 Huwelijken van Nederlandse mannen of vrouwen met Europeanen, 1947-1996 (totalen, absolu

te cijfers). 
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Bron: CBS, 'Mannen en vrouwen die een huwelijk sloten met een man of vrouw van vreemde nationaliteit'. 

File H22JW47-65, en overige files huwelijken. 

Aanvankelijk groeide het aantal Nedetlandse vrouwen dat met Europeanen trouwde 
snel, van rond de 300 per jaar van 1947 tot en met 1957, tot 1243 in 1965. De piek in de 
jaren zestig werd gevormd door Duits-Nederlandse huwelijken enerzijds, en Italiaans-
Nederlandse (en in mindere mate ook andere Zuid-Europees-Nederlandse: Spaanse, 
Joegoslavische, Griekse en Portugese) huwelijken andetzijds. De Nederlandse mannen 

68 



SOCIALE PROBLEMEN EN STATISTIEK 

trouwden tot i960 meer met Europese vrouwen dan Nederlandse vrouwen met Euro
pese mannen. Dat veranderde rond i960. Dit verschil werd voornamelijk veroorzaakt 
door het geringe aantal huwelijken van Nederlandse vrouwen met Duitse mannen. 
Daarna bleven de aantallen huwelijken van Nederlandse mannen met Europese vrou
wen lager, maar ze groeiden wel langzaam, totdat zij vanaf 1980 de Nederlandse vrou
wen 'inhaalden'. De stijging werd met name veroorzaakt door huwelijken met Europe
se vrouwen van andere dan de zes omliggende West-Europese landen, namelijk met 
Oost-Europese en Zuid-Europese nationaliteiten. 

Van intern-Europese naar internationale huwelijksmarkt 

In 1966 begon het CBS meer nationaliteiten binnen Europa te onderscheiden bij de 
huwelijksstatistieken. Dan wordt zichtbaar uit welke Europese landen de meeste huwe
lijkspartners afkomstig zijn: na België en Duitsland waren de acht populairste landen 
van herkomst de volgende. 

Tabel 4 Acht populairste landen van herkomst bij binationale huwelijken van Nederlandse mannen en 

vrouwen, 1966. 

land van herkomst Nederlandse vrouw Nederlandse man 

1 Italië (466) Indonesië (120) 

2 Spanje (213) Spanje ( 73) 

3 Verenigde Staten (203) Verenigde Staten ( 48) 

4 Indonesië (145) Italië ( 45) 

5 Griekenland (116) Griekenland ( 24) 

6 Turkije ( 98) Portugal ( 7) 

7 Marokko ( 47) Turkije ( 0) 

8 Portugal ( 30) Marokko ( 0) 

9 Overige Europese lander 1 (278) Overige Europese landen (177) 

Bron: CBS, files huwelijken, 1966. 

Het percentage huwelijken met Europeanen daalde, en dat van huwelijken met niet-
Europeanen is sinds 1966 bijgevolg gestegen. Wanneer we de samenstelling naar natio
naliteit nauwkeuriger bekijken, blijkt dat de sterkst gestegen aantallen binationale 
huwelijken met niet-Europeanen voor de Nederlandse vrouwen worden gevormd door 
huwelijken met Marokkanen, Turken, Surinamers, Afrikanen en Aziaten; en voor 
Nederlandse mannen met Surinaamse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische vrouwen, en in 
veel mindere mate ook met Turkse en Marokkaanse vrouwen. 
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72 69 47 34 

28 31 53 66 

00 100 100 100 

In minder dan dertig jaar is de situatie bij gemengde huwelijken naar nationaliteit dus 
volledig omgekeerd: van een vrijwel uitsluitend West-Europees verschijnsel, dat de 
Nederland omringende landen betrof, tot een situatie waarin het aandeel van West-
Europeanen (Belgen, Duitsers, Fransen en Engelsen) sterk gereduceerd is, en bijvoor
beeld kleiner is dan het aandeel van Afrikanen. De volgende tabel illustreert deze ver
andering voor de jaren 1966, 1976, 1980, 1992. 

Tabel ƒ Huwelijken van Nederlanders met Europeanen en met niet-Europeanen, in percentages van alle 

binationale huwelijken: 1966-1992. 

Huwelijken (%) 1966 1976 1980 1992 

Nederlander met Europeanen 

Nederlander met niet-Europeanen 

totaal 

Bron: CBS, Files huwelijken, 1966-1993. 

De internationalisering van de huwelijksmarkt wordt hierin zichtbaar; bij binationale 
huwelijken worden huwelijken met Europeanen naar verhouding een minderheidsver
schijnsel. De statistieken van huwelijkssluitingen naar nationaliteit laten echter maar 
een beperkt beeld van alle etnisch gemengde huwelijken en verhoudingen zien. Dat 
komt ten eerste omdat nationaliteit een beperkt criterium is. Ten tweede zijn lang niet 
alle gemengde paren gehuwd. Naast het huwelijk is het samenwonen vanaf de jaren 
zeventig een steeds vaker gekozen leefvorm geworden. Samenwonende paren blijven in 
de statistieken onzichtbaar, en de vraag naar de etnische herkomst van levenspartners 
werd in grotere onderzoeken onder bijvoorbeeld verschillende groepen migranten tot 
nu toe helaas evenmin gesteld. Ten derde zijn de huwelijksstatistieken naar nationaliteit 
niet compleet, omdat de registratie van huwelijkssluitingen buiten Nederland instabiel 
is. 

Een aantal van de huwelijken met een niet-Nederlander wordt gesloten in het bui
tenland: in het land van herkomst van de niet-Nederlandse partner, of op een consulaat 
of ambassade. De registratie van die huwelijken in de Nederlandse bevolkingsstatistie
ken is onvolledig. Voor de jaren 1947-1966 zijn er wel cijfers bekend, maar van 1967-
1979 niet. Vooral de overgang van 1980 naar 1981 is ingrijpend. Omdat dan wel gege
vens bekend worden voor in het buitenland gesloten huwelijken tussen twee mensen 
van dezelfde nationaliteit, leidt dit voor sommige nationaliteiten tot enorme toenames. 
Bijvoorbeeld het aantal Turks-Turkse huwelijken stijgt dan in één jaar van 18 naar 375, 
dat van Marokkaans-Marokkaanse huwelijken van 6 naar 175. Deze veranderingen zijn 
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echter het gevolg van andere registratiemethodes en nauwere samenwerking met de 
bevolkingsadministratie van de betreffende landen, en mogen dus niet gezien worden 
als werkelijke toenames. 

Dergelijke schommelingen beïnvloeden ook verhoudingsgegevens die met behulp 
van deze cijfers berekend worden, zoals de reeds genoemde odds ratios (de verhouding 
tussen de aantallen gemengde en de ongemengde huwelijken per jaar). De berekening 
van odds ratios voor etnisch gemengde huwelijken blijkt dus problematisch, omdat ver
anderingen in aantallen gemengde huwelijken deels het gevolg zijn van veranderingen 
in de registratie van nationaliteit. Andere factoren die deze veranderingen beïnvloeden 
zijn de groepsgrootte, en de specifieke migratiegeschiedenis van die groep. Deze facto
ren beïnvloeden de ontmoetingskans tussen Nederlanders en niet-Nederlanders, en die 
ontmoetingskans beïnvloedt op zijn beurt het mogelijke aantal gemengde paren in een 
bepaalde stad of gebied, in een bepaalde periode. De migratiegeschiedenis heeft vaak 
een grillig karakter. Van belang is ook de burgerlijke staat van de migranten op het 
moment van vestiging: wie al elders gehuwd was, kon in Nederland niet trouwen.41 

Het verruimen van de mogelijkheid tot gezinshereniging leidde in de jaren zeventig 
tot de vestiging van grote aantallen Turkse en Marokkaanse vrouwen en kinderen. De 
verruiming van de mogelijkheden tot gezinshereniging en gezinsvorming heeft vermoe
delijk geleid tot meer ongemengde (Turks/Turkse, of Marokkaans/Marokkaanse) en 
minder met Nederlanders gemengde huwelijken van Marokkanen en Turken. Ruim 40 
procent van de Turkse en Marokkaanse immigranten die in 1992 naar Nederland kwa
men, deden dat op grond van gezinsvorming.42 In de jaren vijftig en zestig leidden wer
vingsovereenkomsten in Italië, Spanje, Griekenland en Joegoslavië tot de vestiging van 
flinke groepen alleenstaande mannen of (alleen in het geval van Joegoslavië) vrouwen 
uit die landen in Nederlandse dorpen of steden: dat deed dan lokaal de trefkans van het 
ene op het andere jaar zeer sterk toenemen.43 Deze grilligheden zijn kenmerkend voor 
de migratiegeschiedenis, en ze beïnvloeden de mogelijke en de werkelijke aantallen 
etnisch gemengde huwelijken. Daarmee verschilt de statistiek van etnisch gemengde 
huwelijken aanzienlijk van die van kerkelijk gemengde huwelijken.44 

Met de zojuist geschetste beperkingen en eigenaardigheden van de cijfers voor naar 
nationaliteit gemengde huwelijken in het achterhoofd, kan nu toch een overzicht gege
ven worden. Hieronder volgt de ontwikkeling van de absolute aantallen van enkele veel 
voorkomende combinaties, alsmede de odds ratios voor in Nederland gesloten gemeng
de huwelijken, vanaf 1966 of (voor Surinaams-, Aziatisch- en Afrikaans-Nederlandse) 
vanaf 1975/76. 
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Grafieken 2 a,b,c,d,e In Nederland gesloten huwelijken naar nationaliteit huwelijkspartners, 1966-1996. 

(Bron: Files Huwelijken, CBS, 1966-1996.) 

Grafiek la.i Nederlands-Nederlandse huwelijken 1966-1996. 

120000 

110000 

70000 

1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 

Ned-Ned 

Grafiek 2a.2 Nederlands-niet-Nederlandse huwelijken 1966-1996. 
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Grafiek 2b Italiaans-Nederlandse en Spaans-Nederlandse huwelijken 1966-1996. 

500r 

200 

-Nm-Sp 

1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 
jaar 

~m~ Nm-It - * - Nv-It - ° - Nm-Sp - « - Nv-Sp 

Grafiek 2c Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse huwelijken 1966-1996. 
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Grafiek 2d Surinaams-Nederlandse huwelijken 1976-1996. 
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Grafiek 2e Aziatisch-Nederlandse en Afrikaans-Nederlandse huwelijken 1975-1996. 
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Enkele observaties naar aanleiding van deze grafieken. De algemene trend vanaf halver
wege jaren zeventig is stijgend. De etnisch gemengde huwelijken blijven een kleine 
minderheid van alle huwelijken. De hoogste aantallen gemengde huwelijken werden 
gesloten tussen 1985 en 1992. Er is een gelijktijdige sterke toename van aantallen huwe
lijkssluitingen met Turkse en Marokkaanse mannen (en, zij het in veel bescheidener 
aantallen, vrouwen), met Surinaamse mannen en vrouwen, met Aziatische vrouwen, en 
met Afrikaanse mannen, allemaal het sterkst vanaf 1985-87. Het grote aantal Surinaams-
Nederlandse huwelijken met een Nederlandse man valt op, direct vanaf het begin van 
de registratie in 1976. Hierin lijkt Nederland zich sterk te onderscheiden van bijvoor
beeld de vs. Daar is steevast het aantal zwart/witte huwelijken voor het overgrote deel 
tussen blanke vrouw met zwarte man, en andersom niet of nauwelijks. Kalmijn 
beschreef de voorzichtige veranderingen hierin.45 

In de jaren negentig daalden in Nederland de aantallen gemengde huwelijken gedu
rende enkele jaren sterk. De verklaring hiervoor wordt gezocht in de immigratiebeper-
kende maatregelen ten aanzien van huwelijksmigratie, zoals de eisen t.a.v. gezinshereni
ging en gezinsvorming, en in 1994 de wet tegen schijnhuwelijken. Van deze maatrege
len gaat een ontmoedigend effect op voorgenomen huwelijken uit. De aantallen 
gemengde huwelijken in 1995 en 1996 vertoonden voor alle categorieën al weer een dui
delijk herstel, dus toename. 

Net als hiervoor beschreven bij de kerkelijk gemengde huwelijken, kan ook voor de 
binationale huwelijken de verandering in de verhouding tussen gemengde en onge
mengde huwelijken berekend worden met odds ratios. In deze berekeningen word het 
product van de etnisch ongemengde huwelijken (het aantal Nederlands-Nederlandse 
huwelijken maal het aantal bijvoorbeeld Spaans-Spaanse huwelijken) gedeeld door het 
product van de etnisch gemengde huwelijken (bijv. het aantal huwelijken van Neder
landse mannen met Spaanse vrouwen maal het aantal huwelijken van Spaanse mannen 
met Nederlandse vrouwen) dat in een jaar gesloten is. De uitkomst hiervan, de odds 
ratio, kan ook beschouwd worden als de relatieve kans op zo'n huwelijk. Bij het lezen 
van deze gegevens moet steeds bedacht worden dat hoe hoger het cijfer (de odds ratio), 
hoe lager de kans op dit type gemengd huwelijk. Hoe lager het cijfer, hoe hoger de kans 
op een gemengd huwelijk. Een trend naar lagere odds-waarden in de loop van de tijd is 
een trend naar meer vermenging.4 

De berekening van de odds ratio voor binationale huwelijken gaat als volgt: 

vrouw 

Ned. niet-Ned. 

Ned. a b a x d ongemengde huwelijken 

man = = odds ratio 

niet-Ned. c d b x c gemengde huwelijken 
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Grafieken s a,b,c Odds ratios voor in Nederland gesloten gemengde huwelijken naar nationaliteit, 1966-

1996 (Bron: Files Huwelijken, CBS, 1966-1996). 

Grafiek 3a Odds-ratio's huwelijken met Europeanen 1966-1996. 
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Grafiek 3b Odds-ratio's Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse huwelijken, 1972-1996. 
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Grafiek y Odds-ratios Surinaams-Nederlands/Aziatisch-Nederlands/Afrikaans-Nederlandse huwelijken, 

1976-1996. 
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De ontwikkeling van de aantallen etnisch gemengde huwelijken aan de hand van deze 
odds ratios laat grillige pieken en dalen zien, die worden veroorzaakt door sterk varië
rende waarden van een of meerdere componenten van de berekening. Om dit effect te 
ondervangen zijn de aantallen huwelijken hier beperkt tot de in Nederland gesloten 
huwelijken. Alle buiten Nederland gesloten huwelijken blijven daarmee buiten be
schouwing; met name veel Turkse en Marokkaanse ongemengde huwelijken worden in 
de landen van herkomst of op de consulaten gesloten. De registratie daarvan in de 
Nederlandse statistieken begon zoals gezegd echter pas in 1981, wat een vergelijking met 
eerdere jaren eigenlijk onmogelijk maakt. 

Met deze beperkingen worden uit deze gegevens de volgende trends zichtbaar: de kans 
op een huwelijk met een Europeaan/se uit een van de vier West-Europese landen nam 
af maar is nog steeds groot, en de kans op een huwelijk met iemand uit een ander Euro
pees land dan de vier West-Europese is duidelijk toegenomen, vooral voor Nederland
se mannen. 

Voor de huwelijken met andere dan Europese nationaliteiten laten de odds ratios het 
volgende zien. De kans op een huwelijk met een Surinamer/Surinaamse is sterk 
gegroeid. Er ontstond een evenwicht tussen het aantal Nederlandse mannen en het aan
tal Nederlandse vrouwen die een huwelijk met een Surinaamse/Surinamer sluiten. Ver
der is van belang dat het aantal ongemengde Surinaams/Surinaamse huwelijken laag is. 
De geringe huwelijksgeneigdheid beïnvloedt deze cijfers. Er worden meer Surinaams/ 
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Nederlandse huwelijken gesloten dan Surinaams/Surinaamse huwelijken. Ook de kans 
op een huwelijk met een Aziatische of met een Afrikaanse man of vrouw is sterk toege
nomen. Deze stijging is het gevolg van de toegenomen aantallen Aziatisch/Aziatische en 
Afrikaans/Afrikaanse huwelijken, en een gelijktijdige sterke stijging van het aantal 
huwelijken van Nederlandse mannen met Aziatische vrouwen, en van Nederlandse 
vrouwen met Afrikaanse mannen. De verklaring voor de gestegen ontmoetingskansen 
voor deze paren zoek ik in de toename van toerisme naar Azië' (en in mindere mate naar 
Afrika), en de toename van migratie vanuit Afrika (en in mindere mate vanuit Azië). 

Tenslotte de Turks-Nederlandse en Marokkaans/Nederlandse huwelijken. Deze odds 
ratios verschillen sterk. Het kleinst was de kans op een huwelijk met een Turkse man of 
vrouw in de jaren tachtig; dat werd veroorzaakt door de toen grote aantallen Turks-
Turkse huwelijken in Nederland. De absolute aantallen van deze gemengde huwelijken 
laten een sterke stijging zien. Voor beide geldt wel dat de laatste jaren, vanaf 1991, de 
kans op zo'n gemengd huwelijk is toegenomen. De meeste zijn huwelijken met een 
Nederlandse vrouw, maar de Nederlandse man is ook hier bezig met een inhaal
manoeuvre. Daarbij moet echter aangetekend worden dat het mogelijk en waarschijn
lijk is, dat onder de Nederlandse partners ook tot Nederlander genaturaliseerde Turkse 
of Marokkaanse mannen of vrouwen zijn. Het aantal naturalisaties is immers sterk 
gestegen, en ook wie een dubbele nationaliteit heeft, werd in de bevolkingsstatistiek 
gewoonlijk als Nederlander geregistreerd. De criteria 'geboorteland' en 'geboorteland 
van tenminste een van de ouders' leiden tot een correctie van de cijfers, zoals blijkt uit 
de recente Amsterdamse gegevens. Wanneer met deze gegevens de aantallen etnisch 
gemengde huwelijken worden berekend, blijken de aantallen Marokkaans/Nederland
se, Turks/Nederlandse, Surinaams/Nederlandse en Afrikaans/Nederlandse huwelijken 
inderdaad aanzienlijk minder te zijn gestegen. Toch blijft ook dan staan dat deze 
gemengde huwelijken vanaf de tweede helft van de jaren tachtig steeds vaker voorko
men. Ook met deze gecorrigeerde gegevens blijft er sprake van een reële stijging. De 
duidelijkste trend is die van een sterk toegenomen diversiteit. Hoewel de aantallen bina
tionale huwelijken sinds 1966 flink zijn toegenomen, is er geen sprake van een grote 
groei van de etnisch gemengde huwelijken. Al met al neemt in Nederland de kans op 
een etnisch gemengd huwelijk wel licht toe. 

Recente ontwikkelingen. Effecten van recente wetswijzigingen op aantallen 
etnisch gemengde huwelijken 

De grote steden hebben hun eigen bevolkingsadministratie. Voor Amsterdam en Den 
Haag kan ik enkele recente trends weergeven. De aantallen binationale huwelijken zijn 
in Amsterdam en Den Haag het sterkst gestegen na 1985. In de tweede helft van de jaren 
tachtig nam het aantal Marokkaans-Nederlandse, Turks-Nederlandse, Surinaams-
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Ghanees-Nederlands echtpaar in Amsterdam, getrouwd sinds 1983. 

[Foto: Joost van den Broek, Amsterdam] 
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Nederlandse, Aziarisch-Nederlandse en Afrikaans-Nederlandse huwelijken elk jaar sterk 
toe. In de jaren negentig was sprake van een stagnatie, die naar het zich laat aanzien tij
delijk is geweest. Er was sprake van een daling van de absolute aantallen etnisch 
gemengde huwelijken na 1993. Weliswaar werd er de laatste jaren in het algemeen iets 
minder vaak getrouwd, maar de afname van de etnisch gemengde huwelijken is scher
per. In Den Haag daalde het aantal niet-Nederlanders dat met Nederlanders trouwde 
van 782 in 1994 naar 236 in 1995, dat wil zeggen met 70 procent.47 

Tabel 6 Huwenden in Den Haag, 1990-1997. Niet-Nederlanders die met Nederlanders huwden, naar meest 

voorkomende landen van herkomst. 

jaar 1990 1991 1992 
f" 

1993 1994 1995 1996 1997 

totaal huwenden 5574 5512 5212 5290 4548 2870 n.b. n.b. 

Ned. huwenden 4631 4471 4261 4228 3766 2634 2658 2826 

niet-Ned. huwenden 943 1041 951 1062 782 236 n.b. n.b. 

Suriname 326 344 379 488 269 30 80 74 

Turkije 95 159 106 79 46 23 AG 84 

Marokko 46 73 79 70 48 13 30 33 

Egypte 57 61 48 49 27 7 18 17 

Ghana 65 44 54 57 60 1 7 5 

Bron: Gemeente Den Haag, Jaarverslagen en statistieken Dienst Burgerzaken, 1990-1997. 

De gemeente Den Haag vermoedt dat de daling van de aantallen huwelijkssluitingen 
van of met niet-Nederlanders het gevolg is van haar maatregelen tegen mogelijke schijn
huwelijken. Bij de afdeling Burgerzaken is sinds eind 1994 het Landelijk Bureau Schijn
huwelijken ondergebracht. Dat heeft als voornaamste taak het adviseren over inschrij
ving in het bevolkingsregister van huwelijken die in het buitenland zijn gesloten, waar
van tenminste één partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft.4 

Ook in Amsterdam blijkt het aantal etnisch gemengde huwelijken sinds 1993 te 
dalen. Anders dan in Den Haag wordt de bevolking van Amsterdam sinds ruim vijftien 
jaar onderverdeeld in zogenaamde bevolkingscategorieën, die de voornaamste groepen 
migranten omvatten. Nationaliteit was hiervan de belangrijkste component, totdat net 
als in heel Nederland ook in Amsterdam in 1993 is overgegaan op een telling naar 
geboorteland van de persoon, en geboorteland van tenminste een van de ouders. Er zijn 
nog duidelijk meer Marokkaanse of Turkse mannen dan vrouwen die een huwelijk slui
ten met een Nederlander. Er is nog lang geen evenwicht tussen de seksen bij dit type 
gemengde huwelijken, zoals wel het geval is bij de Surinaams/Nederlandse en de Antil-
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liaans/Nederlandse. De verklaring hiervoor kan deels gezocht worden in de geringe ont
moetingskans. Van veel alledaags contact in open ontmoetingen, bijvoorbeeld in het 
onderwijs, op de arbeidsmarkt, in het uitgaansleven en dergelijke tussen ongehuwde 
Turkse of Marokkaanse vrouwen en Nederlandse mannen is nog geen sprake. De weer
stand tegen een gemengd huwelijk voor Turkse en Marokkaanse vrouwen is nog aan
zienlijk. Van groot belang is ook dat Turkse en Marokkaanse mannen en vrouwen die 
legaal in Nederland gevestigd zijn, onder druk staan van familieleden en kennissen in 
Marokko en Turkije, voor wie een huwelijk nagenoeg de enige mogelijkheid is om zich 
legaal in Nederland te vestigen. Tabel 7 laat de absolute aantallen huwelijken in Amster
dam zien, naar etnische groep (nationaliteit/geboortelandcombinatie) zoals gedefinieerd 
door de gemeente Amsterdam. 

Opmerkelijk is de ontwikkeling van de Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse huwe
lijken. Er zijn in de jaren negentig beduidend meer huwelijken van Surinaamse vrou
wen met Nederlandse mannen, dan andersom. In Amsterdam ontstond in de loop van 
de jaren tachtig eerst een evenwicht, en in de jaren negentig overtreft het aantal Neder
landse mannen het aantal Nederlandse vrouwen dat een huwelijk sluit met een Suri
naamse of een Antilliaanse vrouw of man. De tabel laat een afname zien van de aantal
len gemengde huwelijken van Nederlanders met alle etnische groepen behalve de Antil-
lianen en de geïndustrialiseerde landen. Ook scherp gedaald zijn de aantallen niet-
gemengde huwelijken van Surinamers, Turken, Marokkanen en zij die afkomstig zijn 
uit een niet-geïndustrialiseerd land. Ook in Amsterdam blijkt het aantal etnisch 
gemengde huwelijken sinds 1993 te dalen. Zo trouwden in 1992 nog 102 Marokkaanse 
mannen met Nederlandse vrouwen, en in 1995 nog slechts 20. In 1993 trouwden nog 541 
Surinamers met Surinamers, tegen slechts 217 in 1995. 

De verklaring van deze recente afname wordt gezocht in het effect van de Wet Voor
koming Schijnhuwelijken, die per 1 november 1994 in werking is getreden. Dat effect is 
kennelijk een ontmoediging op huwelijkssluiting in Nederland.49 Wanneer is een 
huwelijk een schijnhuwelijk? Volgens een officiële definitie: 'Een huwelijk dat wordt 
aangegaan met als enig oogmerk de (nog) niet (meer) tot Nederland toegelaten buiten
landse partner een verblijfsrecht te verschaffen.'50 Daarnaast zijn enkele andere maatre
gelen van tenminste evenveel, zo niet meer invloed: nieuwe regels voor gezinshereniging 
en gezinsvorming, die sinds september 1993 zijn ingevoerd.51 Kern van de Wet Voorko
ming Schijnhuwelijken is een verruiming van de mogelijkheden voor ambtenaren van 
de burgerlijke stand om een huwelijk te sluiten of nietig te verklaren.52 

De daling van de aantallen etnisch gemengde huwelijkssluitingen in Den Haag en 
Amsterdam laat zien dat de nieuwe wet in 1994 en 1995 het aantal huwelijken met niet-
Nederlanders heeft beperkt. Er zijn echter maar weinig schijnhuwelijken ontmaskerd, 
zoals blijkt uit de evaluatie van de wet na vier jaar. Slechts in enkele tientallen gevallen 
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Tabel 7 Amsterdam: Huwelijken naar etnische groep, 1992-1997. 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Totaal 

Ned./Ned. 

Surinaamse man + Ned. vrouw 

Sur.vrouw + Ned. man 

Sur. + Sur. 

Antilliaanse man + Ned. vrouw 

Antill. vr. + Ned. man 

Ant. + Ant. 

Turkse man + Ned. vrouw 

Turkse vr. + Ned. man 

Tur. + Tur. 

Marokkaanse man + Ned. vrouw 

Marokk. vr. + Ned. man 

Mar. + Mar. 

Zuid-Europese man + Ned. vrouw 

Zuid-Eur. vr. + Ned. man 

Zuid-Eur. + Zuid-Eur. 

Niet-geïndustr. landen man + Ned. vrouw 

Niet-geïndustr. landen vr. + Ned. man 

Niet + Niet 

Geïndustr. landen man + Ned. vrouw 

Geïndustr. landen vr. + Ned. man 

Ind. + Ind. 

6564 6563 5425 4411 5051 5098 

2410 2257 2167 2060 2090 2067 

58 54 55 36 54 48 

84 92 111 82 81 91 

413 541 434 217 327 258 

13 16 17 23 8 21 

13 22 21 25 26 21 

17 13 16 15 20 12 

60 56 35 17 33 12 

7 8 9 5 7 6 

143 283 187 160 243 296 

102 95 32 20 32 40 

54 35 25 6 12 14 

135 382 186 164 258 408 

73 50 48 31 54 39 

47 69 67 38 52 46 

27 32 42 30 33 32 

286 210 148 134 134 127 

335 267 208 169 234 199 

379 429 383 205 267 308 

346 313 348 297 323 290 

394 348 333 333 347 351 

122 125 93 101 115 111 

Bron: Mutatiestatistiek Huwelijken, o&s, Amsterdam. Tabel 405. Zie ook: Trendbreuk informatie etnische 

groepen in Amsterdam, o&s, Amsterdam, oktober 1994. 
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landelijk werd een negatief advies op grond van vermoeden van schijnhuwelijk gegeven 
en volgehouden. Uitvoerders van de wet op alle niveaus benadrukken in de evaluatie dat 
de bewijsbaarheid van het vermoeden van een schijnhuwelijk hun grote probleem is. 
Enkelen verklaarden de wet in de praktijk ook gênant te vinden. De wet heeft ook tot 
spanningen tussen ambtenaren geleid. In Sittard werd een ambtenaar van de burgerlij
ke stand die bekend stond als 'hulpvaardig tegen buitenlanders' zo gewantrouwd door 
zijn collega's, dat zij overgingen tot het in het geheim filmen van alle huwelijkssluitin
gen in deze gemeente.53 Vermoedelijk ging van de regelgeving voornamelijk een ont
moedigingseffect op voorgenomen huwelijkssluiting in Nederland uit. Tot de uitwij-
kingsmogelijkheden voor gemengde paren behoren volgens de evaluatie nu samenwo
nen in plaats van trouwen, in het buitenland trouwen, of de procedure in een andere 
plaats in Nederland beginnen. In hoofdstuk 6 kom ik nog terug op deze recente kwes
ties. Op dit moment lijkt het erop dat de terugval in de groei van de aantallen binatio
nale of etnisch gemengde huwelijken een tijdelijke zaak was: in 1996 en 1997 waren de 
aantallen al weer beduidend hoger dan in 1995. 

Lopen gemengde huwelijken vaker stuk? Het gewicht van het verschil 

De bezorgdheid over de duurzaamheid en stabiliteit van gemengde huwelijken is uni
verseel. Er is een sterke neiging gemengde paren te waarschuwen voor het risico van 
echtscheiding, en een hoge verwachting dat gemengde huwelijken eerder ontbonden 
zullen worden dan ongemengde. Het onderzoek naar echtscheiding is echter beperkt en 
onderscheidt zelden gemengde van ongemengde paren. In de periode van 1950 tot 1990 
steeg het aantal echtscheidingen op 1000 huwelijken van ruim 5 in 1950 tot 34 in 1983, 
om daarna weer te dalen. De scherpste stijging vond plaats tussen 1971 en 1983.54 Elk 
gemengd huwelijk impliceert een grensoverschrijding van de partners, roept reacties op, 
en vaak een zekere twijfel. De reserve kan variëren van verrassing over het ongebruike
lijke tot volkomen afkeuring en een breuk. Impliciet is dus vaak de verwachting dat zo'n 
huwelijk niet lang stand zal houden. Feiten en cijfers van aantallen echtscheidingen naar 
nationaliteit of etnische groep zijn echter opmerkelijk schaars. In 1996 publiceerde het 
CBS een persbericht onder de titel 'Gemengde huwelijken lopen vaker stuk'.55 Het 
bureau voor de statistiek kon een nieuw type echtscheidingsgegevens van etnisch 
gemengde huwelijken leveren, door de invoering van registratie op geboorteland in de 
bevolkingsstatistiek. Het betrof uitsluitend de echtscheidingen uit 1995. Kern van het 
beticht was het gevonden relatief grote aantal echtscheidingen in 1995 met een Marok
kaanse of Turkse partner. Driekwart van deze huwelijken bleek binnen acht jaar tot 
echtscheiding in 1995 te hebben geleid, vergeleken met 10 procent van de Neder
lands/Nederlandse huwelijken. Met behulp van dezelfde gegevens uit 1997 kwam CBS 
tot vergelijkbare resultaten. Nieuw in de berichtgeving hierover was dat de suggestie 
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werd gedaan dat een aanzienlijk deel van de in 1997 ontbonden etnisch gemengde 
huwelijken schijnhuwelijken zouden kunnen zijn, gezien het gegeven dat zij na precies 
drie jaar - de termijn waarna een niet-Nederlandse partner het Nederlanderschap kan 
aanvragen - waren ontbonden.5" Noch huwelijkscijfers, noch echtscheidingscijfers ver
tellen ons echter iets over de motivatie van de huwenden of echtscheidenden: daarvoor 
is andersoortig aanvullend onderzoek nodig. Naar aanleiding van deze berichten heb ik 
geprobeerd, waar mogelijk huwelijkscijfers aan te vullen met gegevens over echtschei
ding van kerkelijk en etnisch gemengde paren. 

Kerkelijk gemengde echtscheidingen: kerkelijk verschil wordt minder belangrijk 

De in hoofdstuk 2 en 5 uitgebreider beschreven studies naar kerkelijk gemengde huwe
lijken van Van Leeuwen (1959), Gadourek (1958) en Dekker (1965) gingen zijdelings in 
op het risico van echtscheiding. Het CBS kwam in 1958 met een uitgebreide publicatie 
over echtscheidingen van 1900-1957. De sociaal-psycholoog Boekestijn maakte hiervan 
gebruik voor een beschouwing over groepscohesie. Het CBS formuleerde een echtschei
dingscijfer dat was gekoppeld aan het aantal bestaande kerkelijk gemengde en onge
mengde huwelijken van verschillende typen.57 Boekestijn relateerde deze echtschei
dingscijfers aan de mate van groepsexclusivisme (of geslotenheid) van de verschillende 
kerkelijke gezindten.58 De echtscheidingscijfers betroffen de periode 1951-1955, waarvan 
wij nu weten dat er nooit minder kerkelijk gemengde huwelijken in Nederland in deze 
eeuw waren dan juist toen. Het echtscheidingscijfer was de uitkomst van een deling: het 

Tabel 8 Echtscheidingen naar wederzijdse kerkelijke gezindte per 10.000 bestaande huwelijken van over

eenkomstige samenstelling 1951-1955. 

Wederzijdse kerkelijke gezindte Aantal echtschei Aantal bestaande Echtscheidingen als 

dingen 1951-1955 huwelijken in 1947 promille van bestaande 

huwelijken 

RK met Ned.-hervormd 468 41292 113 

RK met gereformeerd 41 4797 85 

RK met 'Geen' 368 21943 126 

Ned-herv. met gereformeerd 106 21763 49 

Ned-herv. met 'Geen' 556 75637 74 

Gereformeerd met 'Geen' 61 8003 76 

Bron: C. Boekestijn, De betekenis van concordantie en relevantie van waarden voor de cohesie van de 

groep, in M. Mulder (red.), Assen 1963. Tabel 3, p. 48; gebaseerd op cijfers van CBS uit 1958. 
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aantal kerkelijk gemengde echtscheidingen uit 1951-1955 werd gedeeld door het aantal 
bestaande kerkelijk gemengde huwelijken op de dag van de Volkstelling in 1947. Het 
echtscheidingscijfer biedt inzicht in de onderlinge verhouding tussen verschillende 
typen gemengde huwelijken; hoe hoger, hoe meer echtscheidingen. Gebaseerd op de 
bestaande huwelijken op één dag is het echter ook sterk een momentopname. 

Deze cijfers geven een indicatie van de echtscheidingsgeneigdheid van verschillende ker
kelijk gemengde paren. Hierbij is geen rekening gehouden met de groepsgrootte van de 
verschillende gezindten, en evenmin zijn de echtscheidende paren uit 1951-1955 met 
zekerheid ook die paren die in 1947 nog gehuwd waren.59 Deze cijfers verbond Boeke-
stijn aan een mate van groepsexclusivisme, die hij vaststelde als (aflopend van zeer exclu
sief of gesloten, naar minder exclusief) rooms-katholiek, gereformeerd, Nederlands-her
vormd en geen kerkelijke gezindte. De uitkomsten van deze gerelateerde cijfers splitste 
hij op naar sekse (rooms-katholieke man met Nederlands-hervormde vrouw, etc). 
Opmerkelijk genoeg bleek telkens dat wanneer de man behoorde tot een meer exclu
sievere, gesloten kerkelijke gezindte, het echtscheidingscijfer hoger was dan wanneer de 
vrouw tot zo'n exclusievere gezindte behoorde. Boekestijn verklaarde deze regelmaat 
voornamelijk uit de volgens hem nog dominante neiging van de man om te overheer
sen, en van de vrouw om zich te schikken in de situatie waarin zij terechtkwam. Dit 
'rolgedrag' van de vrouw leidde ertoe dat zij, in een kerkelijk gemengd huwelijk, 'min
der geneigd (zal) zijn dan de man om deze verschillen te accentueren en op de spits te 
drijven'. Wanneer de vrouw tot het meer exclusieve kerkgenootschap van de twee 
behoorde, zou 'haar neiging om op grond van deze grotere relevantie te 'domineren' 
worden afgeremd door haar maatschappelijke positie als vrouw'. Met andere woorden, 
de ondergeschiktheid van de vrouw in een gemengd huwelijk vermindert de echtschei
dingskans. 

'Er wordt in het huwelijk weliswaar geen overeenstemming bereikt over o.i. vrij 
fundamentele waarden; de verschillen worden echter niet op de spits gedreven. 
Dit bevordert de vrede. 1 

Behoorde de man tot het exclusievere kerkgenootschap, dan vond die afremming niet 
plaats; hij neigde tot dubbele dominantie — als man en vanwege zijn kerkgenootschap 
- en dat bevorderde de echtscheidingskans. Als aanvullende verklaring noemde Boeke
stijn de opvoeding van kinderen in kerkelijk gemengde huwelijken, die grotendeels 
door de moeder zou geschieden. Behoorde de vrouw tot het meer exclusieve kerkge
nootschap, dan zou haar man meestal wel instemmen met een opvoeding in de geest 
van haar kerkgenootschap, waardoor voor de vrouw 'een vrij continue spanning wordt 
voorkomen'. Behoorde de man echter tot de meer exclusieve gezindte, dan zou hij meer 
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willen vasthouden aan een opvoeding in de geest van zijn ketkgenootschap. 'Daar de 
kinderen het meest contact hebben met de moeder, vergt dat van haar een op den duur 
bezwaarlijk op te brengen zelfverloochening. Hoewel de hier genoemde relevante fac
toren sinds 1963 aan intensieve veranderingen onderhevig zijn geweest, lijken Boeke-
stijns observaties mij wel geschikt voor een herhalingsonderzoek. Verderop in dit hoofd
stuk heb ik met Boekestijns echtscheidingscijfers als voorbeeld meer recente echtschei
dingscijfers voor kerkelijk en etnisch gemengde paren kunnen samenstellen. 

Kwalitatieve onderzoeken naar huwelijksgeluk onder gehuwde paren in Nederland 
in 1967 en 1983 lieten zien dat het kerkelijk gemengd zijn van deze paren op zichzelf 
geen invloed had op het welslagen van hun huwelijk. 3 Wel waren van de door de 
gezinssocioloog Kooy in 1967 geïnterviewde gescheiden paren er meer gemengd 
gehuwd, maar hij vermeldde niet hoeveel meer. 4 In de eerste gepubliceerde resultaten 
van een nog lopend onderzoeksproject naar echtscheiding in Nederland gingen Janssen, 
Poortman, De Graaf en Kalmijn in op de invloed van sociale en culturele hétérogamie 
op huwelijksstabiliteit in de jaren negentig. Zij onderzochten de mate van stabiliteit van 
bestaande huwelijks- of samenwoonrelaties aan de hand van de door de geïnterviewde 
paren zelf gepercipieerde mate van stabiliteit van hun verhouding. De vraag, of een ker
kelijk gemengd huwelijk of gemengde samenwoonrelatie nu minder stabiel zou zijn dan 
een ongemengde, splitsten zij op in verschil in kerkelijke gezindte (lidmaatschap van 
een kerkgenootschap), en verschil in kerkelijkheid (kerkelijk of onkerkelijk) tussen de 
partners. De verwachting dat deze verschillen indicatoren voor huwelijksinstabiliteit 
zouden zijn werd niet bevestigd. Paren waarin de partners beide kerkelijk waren en tot 
dezelfde gezindte behoorden, bleken even stabiel als de heterogame paren. Ook onker
kelijk homogame paren verschilden niet significant van kerkelijk homogame paren. De 
conclusie is dan ook: 'Voor wat betreft de gepercipieerde huwelijksinstabiliteit vindt de 
hypothese over religieuze hétérogamie blijkbaar geen ondersteuning. 5 De verklaring 
hiervoor zoeken de auteurs in culturele veranderingen, met name secularisering en indi
vidualisering, in de periode 1960-1990. Naast deze gepercipieerde huwelijksstabiliteit 
zijn er de feitelijke echtscheidingscijfers echtscheidingen. Janssen is er door doortastend 
zoeken bij het CBS en inventief combineren van gegevens in geslaagd om van in totaal 
ruim 200.000 echtscheidingen een aantal kenmerken van de huwelijkspartners te trace
ren. Uit deze gegevens constateert hij dat verschil in kerkelijke gezindte van huwelijks
partners wél een versnellend effect op scheiding heeft, maar ook dat een trend naar een 
kleiner effect zichtbaar wordt. Een verschil in kerkelijke gezindte versnelt echtscheiding, 
maar minder dan vroeger: het verschil wordt minder belangrijk. ° Het betrof hier echt
scheidingen van paren die in de periode 1974-1985 gehuwd waren. De in 1995 geïnter
viewde paren bevestigden deze trend van het afnemende belang van kerkelijk verschil 
tussen huwelijkspartners nog verder. Deze onderzoeken laten vooralsnog geen tegen-
trends zien. 
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Kerkelijk gemengde huwelijken en echtscheidingen in Amsterdam, 1975-1993 

Over religieuze vermenging in Amsterdam was geen kant-en-klare statistiek beschikbaar 
over de laatste twintig jaar. Ten behoeve van dit onderzoek kon over enkele jaren, met 
vijfjaren tussentijd, wel de kerkelijke gezindte van huwelijkspartners en van echtschei
dende partners aan elkaar gekoppeld worden. De laatste jaargang waarover dat moge
lijk was, was 1993. De onderzoekers van het gemeentelijke bureau voor Onderzoek en 
Statistiek waarschuwden echter dat kerkelijke gezindte toen een 'boterzacht gegeven' 
geworden was: er werd niet systematisch naar gevraagd bij de registratie van geboorten, 
huwelijken of sterfte. Het gevolg hiervan is dat de categorie 'onbekend' en ook de cate
gorie 'geen' erg groot zijn geworden. 

'Ongemengde' huwelijken en echtscheidingen zijn hier die paren, waarvan beide 
partners tot dezelfde kerkelijke gezindte behoren. Aparte categorieën zijn gemaakt van 
de huwelijken en echtscheidingen tussen personen met beiden 'geen' kerkelijke gezind
te, met beide een 'onbekende' kerkelijke gezindte, en tenslotte ook die waarvan een van 
beide partners een 'onbekende' kerkelijke gezindte heeft. Dit laatste omdat met name 
bij de echtscheidingen de categorie 'onbekend' erg groot bleek te zijn. Het totaal van al 
deze categorieën is daarna afgetrokken van het totale aantal huwelijken en echtschei
dingen. Wat overblijft worden dan de gemengde huwelijken of echtscheidingen 
genoemd. 

Tabelp Huwelijken naar kerkelijke gezindte in Amsterdam, 1975-1993. 

Huwelijken (aantallen) 1975 1980 1985 1990 1993 

Totaal 6358 5999 4766 8152 6563 

Ongemengd 961 974 723 860 427 

Geen/Geen 1351 1354 1494 2408 2600 

2 Partners onbekend 62 97 79 36 n.b. 

1 Partner onbekend 1365 200 167 376 n.b. 

Gemengd 2619 3374 2303 4472 (3536) 

Bron: Bureau Onderzoek en Statistiek, gemeente Amsterdam. Afdeling BPI, projekt 7335, tabellen kerkelij

ke gezindte echtgenoot versus kerkelijke gezindte echtgenote, 1975-1993. 
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Tabel io Echtscheidingen naar kerkelijke gezindte in Amsterdam, 1975-1993. 

Echtscheidingen 1975 1980 1985 1990 1993 

Totaal 2730 2878 3369 2739 3329 

Ongemengd 295 58 103 303 356 

Geen/Geen 653 373 406 459 1292 

2 Partners onb. 8 0 2 39 287 

1 Partner onb. 1174 1792 1918 1288 n.b. 

Gemengd 600 655 940 650 (1394) 

Bron: Bureau Onderzoek en Statistiek, gemeente Amsterdam. Afdeling BPI, projekt 7335, tabellen kerkelij

ke gezindte echtgenoot versus kerkelijke gezindte echtgenote, 1975-1993. 

Ook deze gegevens weergegeven als percentages: 

Tabel 11 Huwelijken naar kerkelijke gezindte in Amsterdam, 1975-1993 (percentages). 

Huwelijken (%) 1975 1980 1985 1990 1993 

Totaal 100 100 100 100 100 

Ongemengd 15 16 15 10 6 

Geen/Geen 21 22 31 30 40 

2 Partners onb. 1 2 2 0 nb 

1 Partner onb. 22 4 4 5 nb 

Gemengd 41 56 48 55 54 

Bron: Bureau Onderzoek en Statistiek, gemeente Amsterdam. Afdeling BPI, projekr 7335, tabellen kerkelij

ke gezindte echtgenoot versus kerkelijke gezindte echtgenote, 1975-1993-

Uit deze gegevens blijkt dat het kerkelijk gemengde huwelijk in deze periode in Amster
dam een meerderheidsverschijnsel was: vermenging is regel. Endogame, kerkelijk onge
mengde huwelijken vormen in Amsterdam een kleine minderheid. Voor de echtschei
dingen was het verschil tussen gemengd en ongemengd kleiner. Kerkelijk gemengde 
huwelijken vormen de meerderheid, kerkelijk gemengde echtscheidingen bleven een 
minderheidsverschijnsel. Onkerkelijke paren, waarvan beide partners geen kerkelijke 
gezindte hebben, zijn zowel bij huwelijken als bij echtscheidingen de meest gegroeide 
categorie in deze periode. De grote categorie van echtscheidende paren met een partner 
met onbekende kerkelijke gezindte is deels verklaarbaar door de gebrekkige registratie. 
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Tabel 12 Echtscheidingen naar kerkelijke gezindte in Amsterdam, 1975-1993 (percentages). 

Echtscheidingen (%) 1975 1980 1985 1990 1993 

Totaal 100 100 100 100 100 

Ongemengd 11 2 3 11 11 

Geen/Geen 24 13 12 17 39 

2 Partners onbekend 0 0 0 1 8 

1 Partner onbekend 43 62 57 47 nb 

Gemengd 22 23 28 24 (42) 

Bron: Bureau Onderzoek en Statistiek, gemeente Amsterdam. Afdeling BPI, projekt 7335, tabellen kerkelij

ke gezindte echtgenoot versus kerkelijke gezindte echtgenote, 1975-1993. 

De duurzaamheid van etnisch gemengde en ongemengde huwelijken: 
twee casestudies 

a Gemengde en ongemengde huwelijken bij Hoogovens, iç$j-içj2 

De Italianen en Spanjaarden bij Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken in Noord-
Holland (IJmuiden, Velsen en Beverwijk) behoorden tot de eerste groepen 'gastarbei
ders', die via gerichte werving vanaf de tweede helft van de jaren vijftig naar enkele 
Nederlandse bedrijven gehaald werden. 7 Van de Italianen is bekend dat velen van hen 
met Nederlandse vrouwen getrouwd zijn. Via archiefonderzoek kon ik een groep 
gemengde, en een controlegroep van ongemengde paren samenstellen. 

Het archief van de Peregrinus stichting bevatte enkele namen en huwelij ksdata van 
deze eerste Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren, alsmede twee lijsten van Italianen en 
Spanjaarden, gehuwd met Nederlandse vrouwen, die in 1968 en 1969 via Hoogovens een 
woning kregen. Door middel van de archieven en de personeelsadministratie van Hoog
ovens kon ik een groter overzicht maken van de aantallen gemengde huwelijken van 
Hoogovens-werknemers. In de personeelsbladen Samen en De Grijper van eind jaren vijf
tig tot begin jaren zeventig was een rubriek met familieberichten opgenomen, waarin 
werden alle huwelijken, geboorten en overlijdensdata van de werknemers werden ver
meld. Op grond daarvan heb ik in een aantal stappen een lijst van in totaal 158 gemengd 
gehuwde werknemers van Hoogovens samengesteld. Deze paren zijn allen gehuwd tus
sen 1957 en 1972, en konden dus in 1996 ten hoogste van 39 jaar (wanneer het paar was 
getrouwd in 1957) tot 24 jaar (wanneer zij waren getrouwd in 1972) gehuwd zijn. 9 Van 
deze groep, en van een controlegroep van 121 ongemengde, Nederlands/Nederlandse 
paren, kon ik de duurzaamheid van hun huwelijken met elkaar vergelijken. De gemid-
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delde huwelijksduur werd berekend, door van alle cases de maximale (langst mogelijke) 
huwelijksduur bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal cases. In de tabel is dit de 
'huwelijksduur'.70 De gemiddelde huwelijksduur is een aanvullende indicatie voor de 
duurzaamheid van de huwelijken, zowel de gemengde als de Nederlands/Nederlandse. 

Tabel 13 Duurzaamheid van gemengde huwelijken van Hoogovens-werknemers, gesloten tussen 1957 en 

1972, vergeleken met Nederlands/Nederlandse huwelijken. 

aantal % huwelijksdi jur in jaren 

gemengd Ned./Ned. gemengd Ned./Ned. gemengd Ned./Ned. 

nog gehuwd 112 81 71 67 29 30,5 

gescheiden 46 40 29 33 14 14,5 

totaal 158 121 100 100 25 25 

Bron: Hoogovens-personeelsbladen Samen en De Grijper, jaargangen 1956-1972, en Archief Afdeling Perso

neelsregistratie Hoogovens. Peildatum gegevens: gemengde huwelijken 21-26 augustus 1996, Neder

lands/Nederlandse huwelijken 10-12 december 1996. 

Uit deze tabel blijkt dat de ongemengde Nederlands/Nederlandse huwelijken wat vaker 
in echtscheiding zijn geëindigd dan de gemengde huwelijken. De gemengde huwelijken 
van Hoogovens-werknemers zijn stabieler gebleken dan de ongemengde Neder-

Tabeli4 Duurzaamheid gemengde huwelijken van Hoogovens-medewerkers, gesloten tussen 1957 en 1972, 

uitgesplitst naar type huwelijk, en vergeleken met Nederlands/Nederlandse huwelijken. 

Type* Totaal Nog gehuwd % Gescheiden % totaal 

Italiaans/Ned. 107 84 79 23 21 100 

Spaans/Ned. 20 11 55 9 45 100 

Hongaars/Ned. 18 9 50 9 50 100 

Moluks/Ned. 13 8 62 5 38 100 

Totaal gemengd 158 112 71 46 29 100 

Ned./Ned. controlegroep 121 81 67 40 33 100 

* Italiaans/Nederlands, Spaans/Nederlands, Hongaars of Joegoslavisch/Nederlands, Moluks of Indisch/ 

Nederlands. 

Bron: Hoogovens-personeelsbladen Samen en De Grijper, jaargangen 1956-1972, en Archief Afdeling Perso

neelsregistratie Hoogovens. Peildatum gegevens: gemengde huwelijken 21-26 augustus 1996, Nederlands/ 

Nederlandse huwelijken 10-12 december 1996. 
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lands/Nederlandse huwelijken. Verder blijkt er nauwelijks verschil te zijn tussen de 
gemiddelde huwelijksduur van gemengde en ongemengde huwelijken. De Neder
lands/Nederlandse huwelijken hebben iets langer standgehouden. In de volgende tabel 
worden de gemengde huwelijken verder opgesplitst naar nationaliteit of type. 

Opmerkelijk is de grote stabiliteit van de Italiaans/Nederlandse huwelijken, tevens de 
grootste groep. De overige nationaliteiten vormen veel kleinere groepen, en elk van deze 
typen huwelijken uit dit onderzoek blijkt tot meer echtscheiding geleid te hebben dan 
de Nederlands/Nederlandse. De totale iets grotere stabiliteit van de gemengde huwelij
ken zoals in de vorige tabel werd getoond, blijkt door deze opsplitsing vooral tot stand 
te zijn gekomen door de duurzame Italiaans-Nederlandse huwelijken. Hoe is de grote 
stabiliteit van deze gemengde huwelijken te verklaren? Ten eerste denk ik dat de perio
de waarin deze paren trouwden, 19 57-1972, een deel van de verklaring omvat; het was 
in die jaren nog minder gebruikelijk om te scheiden dan in de daarop volgende decen
nia. Een andere verklaring zou kunnen liggen in de mogelijk overeenstemmende kerke
lijke gezindte - rooms-katholiek - van deze gemengde paren. Doordat Hoogovens 
werknemers niet naar kerkelijke gezindte registreert, is deze hypothese echter niet test
baar. Waren deze paren wel zo 'gemengd'? Uit de interviews en het archiefonderzoek, 
dat wordt beschreven in hoofdstuk 8, blijkt dat in de jaren vijftig en zestig Italianen en 
Spanjaarden als beslist 'anders' dan Nederlanders werden beschouwd, zeker meer dan 
dat in de jaren negentig het geval is. Zij kregen ook met flinke tegenwerking te maken 
van hun families. Die bleek echter wel te overwinnen. De perceptie van verschil was 
destijds aanzienlijk, en dat maakt de gebleken grote stabiliteit van deze gemengde huwe
lijken een interessant gegeven. 

b Etnisch gemengde huwelijken en echtscheidingen in Amsterdam, ipy^-ippó 

Hoe ontwikkelde de etnische vermenging zich in de hoofdstad? Hoeveel huwelijken en 
echtscheidingen waren gemengd dan wel ongemengd, en hoe veranderde dit in de loop 
van de tijd? In Amsterdam heeft de afdeling Onderzoek en Statistiek vanaf begin jaren 
tachtig de bevolking onderverdeeld in zeven, later acht bevolkingscategorieën, die later 
etnische groepen genoemd werden. Op grond van deze gegevens kon een historisch 
overzicht van ongeveer twintig jaar gemaakt worden. Beschikbaar waren de aantallen 
huwelijkssluitingen en echtscheidingen, naar etnische groep en naar kerkelijke gezind
te, in vijf afzonderlijke jaren met vijf jaar interval: 1975, 1980, 1985, 1990 en 199671 

Daarnaast dezelfde gegevens van 1992-1996 in vijf aansluitende jaren. Deze gegevens 
zijn het uitgangspunt van de volgende tabellen. Zij schetsen de ontwikkeling van de ver
houding tussen gemengde en ongemengde huwelijken, en die tussen gemengde en 
ongemengde echtscheidingen, in de periode 1975-1997. 
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Ik onderscheid gemengde Nederlands/niet-Nederlandse (bijvoorbeeld Neder
lands/Marokkaanse), en ongemengde Nederlands-Nederlandse en niet-Nederlands/ 

Tabeli$ Etnisch gemengde en ongemengde huwelijken in Amsterdam, 1975-1997 (aantallen). 

Huwelijken 1975 1980 1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Alle huwelijken. 6358 5999 4766 8152 6564 6563 5425 4411 5051 5098 

Nederlands + Nederlands 3560 2943 2543 3916 2410 2257 2167 2060 2090 2067 

Ned. man + 

niet-Ned. vrouw 1116 916 641 1270 934 841 774 658 759 728 

Ned. vrouw + 

niet-Ned.man 1126 1079 723 1794 938 794 683 558 638 577 

Niet-Ned. + 

Niet-Ned. 425 540 476 847 1236 1805 1341 892 1263 1425 

Overig 

(Niet-Ned. gemengd) 131 521 383 323 1046 866 460 243 301 299 

Tabel 16 Etnisch gemengde en ongemengde echtscheidingen in Amsterdam, 1975-1997 (aantallen). 

Echtscheidingen 1975 1980 1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Alle echtscheidingen 2730 2878 3369 2739 2884 3329 3728 3450 3513 3256 

Nederlands + 

Nederlands 1427 835 910 814 628 824 887 773 776 733 

Ned. man + 

niet-Ned. vrouw 392 495 644 571 510 370 399 337 349 311 

Ned. vrouw + 

niet-Ned.man 815 1246 1348 594 403 497 533 477 533 515 

Niet-Ned.+ Niet-Ned. 36 8 26 264 705 993 1103 1026 993 968 

Overig 
(Niet-Ned. gemengd) 60 294 441 496 638 645 806 837 862 729 

Bron tabel 15 en 16: Bureau voor Onderzoek en Statistiek, Amsterdam. Afd. BPI, projekt 7335, tabellen 

gemengde huwelijken en gemengde echtscheidingen, 1975-1996. Nationaliteit/geboortelandindicatie echt

genoot versus idem echtgenote.72 
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niet-Nederlandse (bijvoorbeeld Surinaams/Surinaamse) huwelijken en echtscheidingen. 
De overige categorie wordt gevormd door de interetnisch gemengde huwelijken, hier 
niet-Nederlands/niet-Nederlands gemengd genoemd (bijvoorbeeld Surinaams/Marok
kaans). Bij de gemengde Nederlands/niet-Nederlandse huwelijken en echtscheidingen 
onderscheid ik die met een Nederlandse man en die met een Nederlandse vrouw. De 
eerste tabellen laten de absolute aantallen huwelijken en echtscheidingen zien; daarna 
worden dezelfde gegevens als percentages weergegeven. 

Minder gemengde echtscheidingen 

In deze periode van ruim twintig jaar varieerde het totale aantal huwelijkssluitingen per 
jaar van 4000 tot 8000. Het piekjaar was 1990. Het totale aantal echtscheidingen 
varieerde minder, van 2700 tot 3700, met als piekjaar 1994. Het totale aantal gemeng
de huwelijken daalt sinds 1990. Sinds 1994 zijn meer gemengde huwelijken met een 
Nederlandse man dan met een Nederlandse vrouw gesloten. De aantallen gemengde 
echtscheidingen in Amsterdam dalen sinds 1985; het snelst daalt het aantal gemengde 
scheidingen met een Nederlandse vrouw. Tot en met 1985 waren er ruim tweemaal 
zoveel gemengde scheidingen met een Nederlandse vrouw als met een Nederlandse 
man. Daarna ontstond er meer evenwicht tussen die aantallen (die dus beide dalen), 
maar er blijven meer gemengde scheidingen met een Nederlandse vrouw. 

Grote veranderingen deden zich voor in de aantallen huwelijken van niet-Nederlan-
ders onderling. Zowel de aantallen niet-gemengde huwelijken tussen niet-Nederlanders 
als de aantallen niet-gemengde echtscheidingen tussen niet-Nederlanders stegen sterk 
over de gehele periode. Zowel trouwen als scheiden is in Amsterdam steeds meer een 
activiteit voor niet-Nederlanders geworden. Van alle huwelijken is minder dan de helft 
'autochtoon' Nederlands/Nederlands. Van alle echtscheidingen is minder dan een kwart 
'autochtoon' Nederlands/Nederlands. Dezelfde gegevens weergegeven als percentages 
per jaargang huwelijken en echtscheidingen, zie tabel 17 op p. 94. 

Het totaalbeeld in percentages (tabel 17 en 18) laat de volgende trends zien. Meer 
migranten trouwen en scheiden dan autochtone Nederlanders. Meer Nederlandse vrou
wen scheiden van een niet-Nederlander. Meer Nederlandse mannen trouwen met een 
niet-Nederlander. Sinds 1990 werden minder gemengde huwelijken gesloten, sinds 1985 
daalde het aantal gemengde echtscheidingen. Over deze negen jaren was gemiddeld een 
van de twee huwelijken ongemengd Nederlands ('autochtoon'), een van de zes huwelij
ken was ongemengd niet-Nederlands ('allochtoon'), een van de drie huwelijken was 
gemengd met een Nederlandse partner, en tenslotte was een van de twaalf huwelijken 
gemengd tussen verschillende allochtone partners. Over deze negen jaren was gemid
deld een van de drie echtscheidingen ongemengd Nederlands ('autochtoon'), en meer 
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Tabel iy Etnisch gemengde en ongemengde huwelijken in Amsterdam, 1975-1996 (percentages). 

Huwelijken (%) 1975 1980 1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 Totaal 

Alle huwelijken 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Nederl. + Nederl. 56 49 54 48 37 34 40 47 41 45 

Ned. man + 

niet-Ned. vrouw 17 15 13 16 14 13 14 15 15 15 

Ned. vrouw + 

niet-Ned. man 18 18 15 22 14 12 13 13 13 16 

Niet-Ned. + Niet-Ned. 7 9 10 10 19 28 25 20 25 16 

Overig (Niet-Ned. gem.) 2 9 8 4 16 13 8 5 6 8 

Tabel 18 Etnisch gemengde en ongemengde echtscheidingen in Amsterdam, 1975-1996 (percentages). 

Echtscheidingen (%) 1975 1980 1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 Totaal 

Alle echtscheidingen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Nederl. + Nederl. 52 29 27 30 22 25 24 22 22 28 

Ned. man + 

niet-Ned. vrouw 15 17 19 21 18 11 11 10 10 14 

Ned. vrouw + 

niet-Ned. man 30 43 40 21 14 15 15 14 15 22 

Niet-Ned. + Niet-Ned. 1 1 1 10 24 30 29 30 28 18 

Overig (Niet-Ned. gemengd) 2 10 13 18 22 19 21 24 25 18 

Bron tabel 17 en 18: Bureau voor Onderzoek en Statistiek, Amsterdam. Afd. BPI, projekt 7335, tabellen 

gemengde huwelijken en gemengde echtscheidingen, 1975-1996. Nationaliteit/geboortelandindicatie echt

genoot versus idem echtgenote. 

dan een van de drie echtscheidingen was gemengd met een Nederlandse partner, het 
vaakst met een Nederlandse vrouw. Daarnaast waren er ongeveer evenveel 'allochtone' 
huwelijken gemengd als ongemengd, beide meer dan een van de vijf. 

Doordat de aantallen en percentages huwelijken en echtscheidingen tussen 'alloch
tonen' onderling zo sterk gestegen zijn, beïnvloeden deze het totaalbeeld van de huwe-
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lijken en echtscheidingen sterk. Wanneer we alleen die huwelijken en echtscheidingen 
bekijken met tenminste één Nederlandse partner, krijgen we het scherpste beeld van de 
verhouding tussen gemengde en ongemengde huwelijken en echtscheidingen. Deze 
gegevens zijn verwerkt in tabel 19. Voor alle berekeningen gelden de Amsterdamse 
definities van etnische groepen naar nationaliteit en geboorteland. 

Uit tabel 19 blijkt dat veertig procent van de huwelijken waarbij tenminste een Neder
landse partner is betrokken, een etnisch gemengd huwelijk is. Van de etnisch gemeng
de huwelijken zijn er ongeveer evenveel met een Nederlandse vrouw als met een Neder
landse man. Zestig procent van de huwelijken met Nederlanders is ongemengd. Precies 
het omgekeerde beeld zien we bij de echtscheidingen: daarvan is ruim veertig procent 
ongemengd, en dus bijna zestig procent van de echtscheidingen betreft een etnisch 
gemengd huwelijk. Het hoogste percentage etnisch gemengde echtscheidingen vinden 
we in de jaren 1980 en 1985. Daarna daalt het, maar nog altijd zijn echtscheidingen aan
zienlijk vaker gemengd dan ongemengd, en het betreft aanzienlijk vaker, namelijk in 

Tabel iç Huwelijken en echtscheidingen met tenminste één Nedetlandse pattner, Amsterdam 1975-1995. 

a Huwelijken (%) 1975 1980 1985 1990 1995 Totaal 

Nederl. + Nederl. 62 60 65 56 63 60 

Nederl. man + niet-Ned. vrouw 19 18 16 18 20 19 

Nederl.vrouw + niet-Ned. man 19 22 19 26 17 21 

Totaal 100 100 100 100 100 100 

(n=5802) (n=4938) (n=3907) (n=6980) (n=3276) (n=24903) 

b Echtscheidingen (%) 1975 1980 1985 1990 1995 Totaal 

Nederl. + Nederl. 54 33 31 41 49 41 

Nederl. man + niet-Ned. vrouw 15 19 23 29 21 21 

Nederl. vrouw + niet-Ned. man 31 48 46 30 30 38 

Totaal 100 100 100 100 100 100 

(n=2634) (n=2576) (n=2902) (n=1979) (n=1587) (n=11678) 

Bton: Bureau voor Onderzoek en Statistiek, Amsterdam. Afd. BPI, ptojekt 7335, tabellen gemengde huwe

lijken en gemengde echtscheidingen, 1975-1996. Nationaliteit/geboortelandindicatie echtgenoot versus 

idem echtgenote. 
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bijna tweederde van de gevallen, huwelijken met Nederlandse vrouwen. Van alle etnisch 
gemengde echtscheidingen zijn er gemiddeld 64% met een Nederlandse vrouw, tegen 
36% met een Nederlandse man in deze periode. 

Echtscheidingscijfers van gemengde en ongehuwde paren: een eerste aanzet 

Bovenstaande aantallen en percentages lieten zien, welk deel van het totale aantal huwe
lijken of echtscheidingen gemengd dan wel ongemengd was. Zijn de gemengde huwe
lijken minder stabiel? Strikt gezien kunnen we dit echtscheidingspercentage niet met 
deze gegevens berekenen. Want degenen die in Amsterdam scheidden, zijn niet per se 
dezelfden die in Amsterdam gehuwd waren: het kan, maar het hoeft niet. De echt
scheidingen zijn niet gekoppeld aan de huwelijken. Voor die koppeling zijn meer indi
viduele gegevens per huwelijk en per paar nodig: de plaats en de datum van huwelijks
sluiting, geboortedata en etnische groep van de partners, van zowel huwenden als schei
denden. Deze gegevens ontbreken tot nu toe nog, hoewel nader onderzoek wel moge
lijk zou zijn. Als begin van een antwoord op de voor velen zo brandende vraag, presen
teer ik met de nodige voorzichtigheid een indicatief echtscheidingscijfer. De berekening 
is te vergelijken met het echtscheidingscijfer voor kerkelijk gemengde huwelijken van 
het CBS uit 1958. Het echtscheidingscijfer is berekend door het aantal echtscheidingen 
in drie afzonderlijke jaren, 1985,1990 en 1996, te delen door het aantal bestaande huwe
lijken vijfjaar voorafgaand aan die jaren: in 1981, 1985 en 1990. De echtscheidingen uit 
1985 werden dus gedeeld door de huwelijken uit 1981, de echtscheidingen uit 1990 wer
den gedeeld door de huwelijken uit 1985, enz. De uitkomst van deze deling, het echt
scheidingscijfer, wordt weergegeven als een promille: het aantal echtscheidingen per 

Tabel 20 Echtscheidingen per duizend etnisch gemengde huwelijken, Amsterdam 1981-1996. (promille: 

aantal echtscheidingen per 1000 huwelijken) 

Echtscheidingscijfer 1985 1990 1996 

Alle echtscheidingen 24 23 33 

Nederl.+Nederl. 7 8 9 

Ned.man+niet-Ned.vr. 446 392 103 

Ned.vrouw+niet-Ned.man 335 155 128 

niet-Ned + niet-Ned. 35 54 110 

Bron: Echtparen naar herkomst van echtgenoot en echtgenote per 1-1-1981, 1985 en 1990; echtscheidingen 

naar nationaliteit/geboottelandindicatie echtgenoot versus nationaliteit/geboortelandindicatie echtgenote, 

1985, 1990, 1996. Bureau Onderzoek en Statistiek Amsterdam, afdeling BPI projekt 7335. 
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duizend huwelijken. Door deze zelfde berekening op alle typen gemengde en onge
mengde paren over drie jaren (1985,1990 en 1996) toe te passen, ontstaat een indruk van 
de verhoudingen, en een indruk van de trend in de loop van ruim vijftien jaar. 

Uit deze totalen blijkt dat de echtscheidingscijfers in het algemeen licht stijgen. Het 
echtscheidingscijfer voor etnisch gemengde paren daalt echter, zowel voor paren met 
een Nederlandse vrouw als met een Nederlandse man. Het sterkst stijgt het echtschei
dingscijfer van de 'allochtone' paren, dat wil zeggen niet-Nederlanders met niet-Neder-
landers (huwelijken die zowel gemengd als ongemengd kunnen zijn, en zeer uiteenlo
pende nationaliteiten betreffen, maar hier in één categorie zijn gevat). In tabel 21 (p. 98) 
zien we tenslotte hoe de echtscheidingscijfers van partners uit de grootste in Amsterdam 
onderscheiden etnische groepen (Nederlanders, Surinamers, Antillianen, Turken, 
Marokkanen en Zuid-Europeanen) zijn veranderd. 

Deze waarden lopen sterk uiteen. Dat komt door de zeer verschillende aantallen be
staande huwelijken per type paren. Sommige typen gemengde huwelijken en echt
scheidingen zijn nog erg recent en omvatten zo weinig aantallen, dat de echtschei
dingscijfers daardoor beïnvloed worden. Zo zijn er bijvoorbeeld nog maar weinig 
bestaande huwelijken tussen Nederlandse mannen en Turkse of Marokkaanse vrouwen; 
enkele echtscheidingen maken het echtscheidingscijfer dan al snel heel hoog. Het echt
scheidingscijfer moet dan ook niet gezien worden als een indicatie voor de kans op echt
scheiding. Met de hier beschikbare gegevens kan slechts een beeld gevormd worden van 
de veranderende verhouding tussen de aantallen bestaande gemengde huwelijken en 
gemengde echtscheidingen. Dit biedt het begin van een antwoord op de volgende vra
gen over de stabiliteit van gemengde huwelijken: 
a Leidt een gemengd huwelijk eerder tot echtscheiding? 
b Zit daar, vergeleken met vroeger, verandering in? 

Het antwoord op vraag a is positief. Ja, in vergelijking met ongemengde Neder
lands/Nederlandse huwelijken, en ook in vergelijking met ongemengde niet-Neder-
lands/niet-Nederlandse huwelijken leidden in deze periode etnisch gemengde huwelij
ken vaker tot echtscheiding. Het antwoord op vraag b is eveneens positief. Er zijn twee 
duidelijke trends in deze periode. Ten eerste zijn er steeds minder gemengde echtschei
dingen tussen Nederlanders en niet-Nederlanders. Deze daling geldt niet voor alle 
gemengde paren: stijgende echtscheidingscijfers betroffen Nederlandse vrouwen met 
Turkse, Marokkaanse en Zuid-Europese mannen, en Nederlandse mannen met Zuid-
Europese vrouwen. Deze stijgende echtscheidingscijfers tussen 1990 en 1996 zijn ten 
dele te verklaren uit het feit dat dit typen gemengde paren zijn waarvan er al langere tijd 
veel zijn, en dus ook veel kunnen scheiden. De tweede trend is die van een stijging van 
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Tabel 2i Echtscheidingscijfers etnisch gemengde huwelijken, Amsterdam 1981-1996. (promille: echtschei

dingen per iooo huwelijken) 

Echtscheidingscij fer 1985 1990 1996 

Ned. man + Sur. vrouw 

Ned. vrouw + Sur. man 

Sur. + Sur. 

Ned. man + Antill. vrouw 

Ned. vrouw + Antill. man 

Antill. + Antill. 

Ned. man + Turkse vrouw 

Ned. vrouw + Turkse man 

Turks + Turks 

Ned. man + Marokk. vrouw 

Ned. vrouw + Marokk. man 

Marokk. + Marokk. 

Ned. man + Zuid-Eur. vrouw 

Ned.vrouw + Zuid-Eur. man 

Zuid-Eur. + Zuid-Eur. 

270 101 63 

197 29 62 

9 70 117 

100 35 47 

82 11 59 

- 22 52 

666 166 85 

98 60 294 

- 9 29 

461 1083 106 

78 71 204 

0,3 9 36 

24 55 67 

27 17 43 
- 6 16 

Bron: Echtparen naar herkomst van echtgenoot en echtgenote per 1-1-1981, 1985 en 1990; echtscheidingen 

naar nationaliteit/geboottelandindicatie echtgenoot versus nationaliteit/geboortelandindicatie echtgenote, 

1985, 1990, 1996. Bureau Onderzoek en Statistiek Amsterdam, afdeling BPI projekt 7335. 

echtscheidingen tussen twee niet-Nederlanders. Gezien het sterk gestegen aantal echt
paren van deze typen is dit een voor de hand liggende ontwikkeling. 

In Amsterdam leiden etnisch gemengde huwelijken nog aanzienlijk vaker tot echt
scheiding dan huwelijken tussen twee Nederlanders. De echtscheidingscijfers van 
etnisch gemengde paren dalen echter. De trend is er een naar meer evenwicht tussen 
gemengde en ongemengde echtscheidingen met tenminste één Nederlandse partner. 
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Conclusies 

De geschiedenis van de statistiek van religieus en etnisch verschil laat, althans in de 
naoorlogse periode, een samenhang zien tussen de problematisering van een verschijn
sel, een gebeurtenis, of een groep mensen enerzijds, en de registratie of statistiek daar
van anderzijds. Een zekere problematisering was een voorwaarde voor de statistiek: wat 
geproblematiseerd was, werd geteld. Aan het begin van de naoorlogse periode was de 
registratie van kerkelijke gezindte vanzelfsprekend, omdat de verzuiling toen heel hecht 
was. Als meest intensieve periode van verzuiling worden nu de twee decennia van onge
veer 1935 tot ongeveer 1955 beschouwd. Uit de analyse van de aantallen kerkelijk 
gemengde huwelijken die van jaar tot jaar kerkelijk werden ingezegend, bleek dat al 
begin jaren zestig aanzienlijk meer kerkelijk gemengde paren erin slaagden, hun huwe
lijk kerkelijk te laten inzegenen. Dat rechtvaardigt de conclusie dat de eerste omslag 
naar een grotere acceptatie van kerkelijk gemengde huwelijken in Nederland zich 
voordeed in enkele jaren vanaf eind jaren vijftig tot begin jaren zestig. Daarna werd het 
kerkelijk gemengde huwelijk spoedig in groeiende kring aanvaardbaar. Na de officiële 
aanvaarding, in 1971, werd de statistiek van kerkelijke gezindten van een vanzelfspre
kend, 'hard' gegeven, in ongeveer tien jaar tot een 'zacht', want onregelmatig en daar
door onbetrouwbaar gegeven in de bevolkingsstatistiek. In de loop van de jaren tachtig 
werd de landelijke registratie stopgezet. Uit de echtscheidingscijfers blijkt dat in de jaren 
zeventig en tachtig de invloed van een verschil in kerkelijke gezindte op de huwelijks-
stabiliteit afnam: kerkelijk verschil legt daarbij veel minder gewicht in de schaal dan 
voor die tijd. Verdwenen is die invloed echter nog niet: zelfs in Amsterdam zijn er nog 
meer kerkelijk gemengde dan ongemengde echtscheidingen. 

De statistiek van nationaliteit en etnisch verschil onderging in enkele perioden wijzi
gingen. De toename van diversiteit van landen van herkomst werd duidelijk zichtbaar 
vanaf het midden van de jaren zestig. Vanaf eind jaren zeventig, begin jaren tachtig tot 
op heden worden allerlei registratiemethoden uitgeprobeerd om vast te stellen hoeveel 
'vreemdelingen', 'buitenlandse werknemers', 'Rijksgenoten', 'migranten', 'etnische min
derheden' of 'allochtonen' er zijn. Ook hier is de samenhang tussen het opmerken van 
een verschijnsel, de problematisering ervan, en de registratie ervan, opmerkelijk. Anders 
dan bij het gegeven 'kerkelijke gezindte' werd tot nu toe elke gekozen vorm van regi
stratie van etnisch verschil na korte tijd als ontoereikend, grote hiaten vertonend, en 
daardoor als onbevredigend beschouwd, waarna nieuwe initiatieven volgden. Dat daar
bij tot nu toe de zelfverklaarde identificatie, zoals (althans naar nationaliteit) voor het 
laatst landelijk gevraagd in de Volkstelling van 1971, bleef ontbreken, is opmerkelijk, en 
roept de vraag op hoe toereikend de huidige statistieken op dit gebied zijn. 

Ten aanzien van de etnisch gemengde huwelijken werd de toename van diversiteit 

99 



GEMENGDE HUWELIJKEN, GEMENGDE GEVOELENS 

aan huwelijkspartners en een lichte toename van de kans op binationale huwelijken dui
delijk. Tot begin jaren zeventig was een binationaal huwelijk vooral een intern-Europe
se aangelegenheid. Daarna kwam de meerderheid van de niet-Nederlandse huwelijks
partners uit een niet-Europees land. De huwelijksstatistieken naar nationaliteit zijn niet 
compleet, omdat de registratie van huwelijkssluitingen buiten Nederland instabiel is, 
omdat nationaliteit en ook geboorteland een beperkt criterium is, en omdat lang niet 
alle gemengde paren gehuwd zijn. Gegevens over echtscheiding zijn nog veel incom-
pleter dan die van huwelijken. Op grond van deze gebrekkige gegevens is de voorlopi
ge conclusie, dat landelijk gezien etnisch gemengde huwelijken vaker tot echtscheiding 
leiden dan ongemengde. Mijn specifieke onderzoek hiernaar bij Hoogovens leidde ech
ter tot de bevinding dat gemengde Italiaans-Nederlandse huwelijken in Noord-Holland 
stabieler waren dan de ongemengde Nederlands-Nederlandse huwelijken. Uit het spe
cifieke onderzoek naar Amsterdam bleek dat vooral de aantallen huwelijken en echt
scheidingen van niet-Nederlanders onderling sterk waren gestegen: zowel trouwen als 
scheiden is in Amsterdam steeds meer een activiteit voor niet-Nederlanders geworden. 

Van de etnisch gemengde huwelijken in Amsterdam in de laatste twintig jaar was de 
Nederlandse partner ongeveer even vaak een vrouw als een man. Zestig procent van de 
Amsterdamse huwelijken van Nederlanders is ongemengd, veertig procent is gemengd. 
Precies het omgekeerde beeld zien we bij de echtscheidingen: daarvan is ruim veertig 
procent ongemengd, en bijna zestig procent van de echtscheidingen betrof een etnisch 
gemengd huwelijk. Het hoogste percentage etnisch gemengde echtscheidingen vinden 
we in de jaren 1980 en 1985. Daarna daalt het. Dat geldt ook voor de indicatieve echt
scheidingscijfers voor etnisch gemengde huwelijken in Amsterdam. Terwijl de echt
scheidingscijfers in het algemeen licht stijgen, daalt het echtscheidingscijfer voor etnisch 
gemengde paren: zowel voor paren met een Nederlandse vrouw als met een Nederland
se man. Hieruit blijkt dat zowel kerkelijk als etnisch verschil nog steeds een grotere kans 
op echtscheiding inhoudt, maar ook dat de invloed van die verschillen bij echtscheiding 
(voor de kerkelijk gemengde huwelijken vanaf de jaren zeventig, voor de etnisch 
gemengde huwelijken sinds de jaren tachtig) afneemt. De trend is er een naar meer 
evenwicht. Het gewicht van het verschil blijft aanzienlijk, maar het daalt wel. 


