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Interviews met gemengde paren 

Werving van respondenten, methodiek, verwerking 

van het materiaal 

De interviews met gemengde paren waren biogra

fisch en open, maar wel deels gestructureerd: aan 

elke respondent zijn dezelfde vragen in dezelfde 

volgorde gesteld. Bij alle vragen waren kleinere 

verdiepingsvragen al uitgewerkt in de vragenlijst. 

De paren zijn vrijwel allemaal thuis geïnter

viewd. Mannen en vrouwen zijn apart onder

vraagd. Alle gesprekken zijn integraal op band 

opgenomen en letterlijk uitgetypt. De interviews 

begonnen met het gezamenlijk invullen van een 

aantal feitelijke gegevens, zoals naam, adres, 

geboortejaar, opleiding, beroepsgroep, kerkelijke 

gezindte van zowel het paar als van hun ouders en 

van hun eventuele kinderen, datum kennismaking 

enz. Deze gegevens van in totaal 196 respondenten 

zijn ingevoerd in een spss-bestand. De interviews, 

althans het op de band opgenomen gedeelte, 

duurden tussen 1 en 3 uur. De vragenlijst is enkele 

malen uitgetest, waarna onder meer de volgorde 

van enkele thema's is veranderd. Een deel van de 

gesprekken, in totaal dertig uur band, is door een 

professioneel typebureau uitgewerkt. Alle overige 

banden zijn door mijzelf en twee stagiaires, 

Mathijs Tuynman en Sander Kelderman, studen

ten sociologie, uitgewerkt. 

Om greep te krijgen op het materiaal, de 

inhoud van open interviews, is gebruik gemaakt 

van een methode om kwalitatieve datamatrixen op 

te stellen. Uitgewerkte interviews worden daartoe 

op grond van een lijst met thema's systematisch 

samengevat. Elk thema komt als een kort frag

ment tekst uit het interview in de matrix, en de 

antwoorden van man en vrouw komen naast 

elkaar te staan. Op deze manier konden interview

protocollen van 25-50 pagina's worden samengevat 

tot een pagina of vier, waarin dan de meest spre

kende fragmenten letterlijk uit het basismateriaal 

werden weergegeven. De gevolgde interview

methode met een vragenlijst met een vaste volg

orde maakte het invullen van deze datamatrices 

veel minder tijdrovend dan wanneer de vraagvolg-

orde zou zijn losgelaten. In het najaar van 1996 

heb ik drie groepen sociologiestudenten interview

trainingen gegeven, waarbij ik als oefenmateriaal 

een deel van de geanonimiseerde interviewproto

collen door ongeveer 60 studenten op proef kon 

laten samenvatten, waarna ik ze zelf kon corrige

ren en aanvullen. Voor verdere uitleg van deze 

methode zie E. Drooglever Fortuijn en K. Bijls-

ma-Frankema, De kwalitatieve data-matrix als 

analyse-instrument, UVA, Vakgroep Sociologie, 

Amsterdam 1995. Tijdens het schrijven heb ik nog

maals eigen samenvattingen gemaakt van de inter

views, nu georganiseerd per groep (Indisch-Neder-

lands, Surinaams-Nederlands, etc.), en per thema, 

met directe citaten uit de interviews. 

De interviews gingen vooral over de reacties 

op de paren en de veranderingen in die reacties. 

Er is niet systematisch gevraagd naar de identiteit 

van kinderen van deze paren, omdat ik dat als een 

apart nader te onderzoeken onderwerp beschouw. 

Afgezien van twee proefinterviews in mei 1994, 

vonden de interviews plaats tussen december 1995 

en juni 1996. Mathijs Tuynman en Sander Kelder

man interviewden elk ongeveer twintig paten, en 

ik de overige paren. Een interview over dit onder

werp, de reacties waarmee men als 'gemengd paar' 

in de loop der jaren heeft te maken gekregen, 

blijft voor velen een gevoelige zaak, en betreft voor 

iedereen een gesprek over het privé-leven. Bij de 

werving van respondenten merkte ik vaak dat de 

zin 'ik heb uw naam van...' de deur op een kier 

zette. Met name mijn verzekering dat het inter

view zou gaan over de reacties van buitenaf, en 
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niet over het huwelijksleven, de intieme relatie 

tussen man en vrouw, was voor velen belangrijk. 

Ook was van belang dat ik bij elk paar dat ik 

benaderde, kon aangeven dat dit geen onderzoek 

was naar één heel bepaalde kleine groep, bijvoor

beeld katholieken, islamieten of Italianen, maar 

dat het een veel breder onderwerp betrof. Mijn 

ervaring was dat vrouwen eerder bereid waren om 

op het verzoek in te gaan dan hun mannen. In 

enkele gevallen ben ik akkoord gegaan met een 

interview met slechts één van de partners, te 

weten de vrouwen. Zij konden de schriftelijke vra

genlijst uitgebreid invullen, en hun mannen waren 

wel bereid enkele losse vragen achteraf te beant

woorden. In twee gevallen heb ik gescheiden 

paren geïnterviewd: een Surinaamse man die 15 

jaar met een Hollandse vrouw getrouwd was 

geweest, en een Hollandse vrouw (niet dezelfde) 

die ook ruim 20 jaar met een Surinaamse man 

getrouwd was geweest. Deze minder complete 

interviews waren toch bruikbaar en succesvol, 

omdat deze personen uitgebreid sptaken over de 

eerste en latere reacties op hun gemengde huwe

lijk, ook al was dat dan later stukgelopen. Beide 

paren stelden desgevraagd dat etnisch verschil niet 

de reden voor hun echtscheiding was geweest. De 

enige aperte weigering die ik ondervond kwam 

van een Marokkaanse vrouw, getrouwd met een 

Hollandse man. Tot drie keer toe stond ik vergeefs 

voor de deur. De vrouw vertelde uiteindelijk dat 

haar man bang was voor misverstanden en ook 

voor discriminatie. Tenslotte is er een schriftelijke 

vragenlijst gemaakt, en opgestuurd aan enkele 

paren die niet geïnterviewd wilden worden maar 

wel schriftelijke respons toezegden. Slechts in één 

geval, bij een Nederlandse vrouw met een Egypti

sche man, heeft dat een uitgebreid en goed bruik

baar schriftelijk interview opgeleverd. 

Werving van respondenten en samenstelling van de 

onderzoeksgroepen etnisch gemengde paren 

1 De Indisch- en Moluks-Nederlandse paren. 22 

paren werden geïnterviewd. Daarvan ging het 

om 6 Indische mannen met Nederlandse vrou

wen; 10 Indische vrouwen met Nederlandse 

mannen; 5 Molukse mannen met Nederlandse 

vrouwen, en 1 Molukse vrouw met een Neder

landse man. 12 van de geïnterviewde paren zijn 

geboren voor 1945, 10 daarna. In totaal 16 

paren kwamen uit een gemeente binnen de 

randstad. Uit Amsterdam en Den Haag elk 3 

paren; de overigen uit kleine, ver uiteenliggen-

de randstadgemeenten. De overigen wonen in 

Oost-Nederland, Brabant, de Flevopolders en 

Gelderland. Het overgrote deel, 20 van de 22 

interviews, zijn van werving tot en met uitwer

king als stage uitgevoerd door Mathijs Tuyn-

man, student sociologie aan de Universiteit van 

Amsterdam. In het blad Moesson voor en over 

Indische Nederlanders en Nederlands-Indië, 

verscheen een advertentie, en Mathijs ging ook 

met folders naar de Pasar Malam in Amster

dam. Dit leverde 5 paren, dus 25 procent van 

de respondenten op. Voor de overige driekwart 

werden verschillende varianten van de sneeuw

balmethode gebtuikt om respondenten te vin

den. We begonnen met (ouders of grootoudets 

van) kennissen, collega's, kennissen en collega's 

daarvan, en zo verder: dat leverde 12 paren op. 

Met uitzondering van 1 paar betrof het voor 

ons beiden allemaal onbekenden. Mathijs kon 

verder 1 stel uit zijn familie en twee paren via 

die familieleden interviewen. Vergeleken met 

de overige gemengde paren zijn de 

Indisch/Nederlandse en de Moluks/Neder

landse de oudere respondenten. 

Bij de Indisch- of Moluks-Nederlandse paren 
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was meer sprake van non-respons, mislukte 

afspraken of afzeggingen dan bij de andere 

typen gemengde paren die voor dit onderzoek 

zijn geïnterviewd. Wij bemerkten bij deze 

paten, meer dan bij de anderen, een nadrukke

lijke terughoudendheid om over her privé-

leven te spreken, angst om pijnlijke herinnerin

gen op te halen, grote behoefte aan privacy en 

anonimiteit. Een plausibele verklaring voor de 

non-respons bood Mathijs Tuynman: 'Er zaten 

te veel 'schakels' tussen de benaderde personen 

en mij.' Degenen die weigerden, waren paren 

die hij via hem onbekenden op het spoor was 

gekomen. Bijvoorbeeld via kennissen van ken

nissen van mij, via kennissen van een vriendin 

van een collega, of via kennissen van door mij 

eerder geïnterviewden. Een andere verklaring 

zoek ik in de in hoofdstuk 6 en 7 beschreven 

ontwikkelingen rond de vestiging van Indische 

Nederlanders en Molukkers, waarbij vooral in 

de eerste generatie veel negatieve etvaringen 

zwijgend zijn geïncasseerd. 

Zowel enkele Indisch- en Moluks-Nederland-

se, Italiaans- of Spaans-Nedetlandse, Suri-

naams-Nederlandse als Marokkaans- en Turks-

Nederlandse paren vertelden tijdens de inter

views ook over vorige gemengde verhoudingen 

die zij hadden gehad. Voor al deze paren gold 

dus, dat het mislopen van die vorige verhou

dingen voor hen geen reden waren geweest 

om verder van een gemengd huwelijk af te 

zien. Voor vervolgonderzoek naar gemengde 

en ongemengde partnerkeuze zou men via een 

steekproef een aantal volwassenen van dezelfde 

leeftijd kunnen ondetvtagen over de etnische 

en religieuze herkomst van hun opeenvolgen

de verhoudingen en verliefdheden, en naar de 

mate van acceptatie van die verschillende ver

houdingen. 

Het was niet mogelijk binnen dit onderzoek 

ook nog van alle paren enkele invloedrijke 

familieleden of vrienden te interviewen. Dat 

zou in een vervolgonderzoek wel interessant 

zijn. Doordat zij tijdens het interview toevallig 

in huis waren, konden overigens wel enkele 

ouders geïnterviewd worden: de Spaanse vader 

van een Spaanse vrouw, gehuwd met een 

Nederlandse man, en de Turkse moeder van 

een Turkse man, gehuwd met een Nederlandse 

vrouw. Ook werd de Nederlandse moeder van 

een Nederlandse man, getrouwd met een 

Marokkaanse vrouw, geïnterviewd. In deze 

drie gevallen was er geen wezenlijk verschil 

tussen wat de ouders, en wat hun kinderen 

over de acceptatie van het betreffende 

gemengde paar vertelden. Wel leverde een 

interview een verrassend moment op. De 

Turkse moeder vertelde dat zij destijds veel 

gehuild had toen haar zoon met een Neder

lands meisje thuis kwam, tetwijl haar Neder

landse schoondochtet niet eetdet over dat ver

driet gehoord had. 

2 De Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren. 

15 paren werden geïnterviewd. Daarvan waren 

er 5 Italiaanse mannen met Nederlandse vrou

wen; 1 Italiaanse vrouw met een Nederlandse 

man; 5 Spaanse mannen met Nederlandse 

vrouwen; en 4 Spaanse vrouwen met Neder

landse mannen. Deze paren zijn allemaal 

afkomstig uir Noord-Holland. Hoewel de 

werving begon in de IJmond, in verband met 

de daat vanaf eind jaten vijftig gevestigde Ita

lianen en Spanjaarden, zijn lang niet alle geïn

terviewden Hoogovens-arbeiders. Beroepen 

lopen uiteen van arbeider tot onderzoeker aan 

de universiteit. De vijftien Italiaans- of 

Spaans-Nederlandse paren die zijn geïnter

viewd, werden geworven met advertenties in 
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provinciale en plaatselijke kranten in Noord-

Holland, en verder volgens de sneeuwbalme

thode. Tijdens archiefonderzoek bij het Inter

nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 

vond ik ook namen van gemengde paren, bij

voorbeeld op lijsten van gehuwde werknemers 

van Hoogovens die aan de beurt waren om 

een zelfstandige woning te krijgen; daar stond 

bij of de vrouw van die werknemers Neder

lands, Spaans of Italiaans was. In de corres

pondentie-archieven vond ik verschillende uit

nodigingen voor huwelijksfeesten van 

gemengde paren. Veel van deze namen - uit 

archiefstukken uit de jaren vijftig en zestig — 

vond ik na enig zoeken terug in lokale tele

foongidsen in Noord-Hollandse steden en 

dorpen. Uiteindelijk heb ik van deze informa

tie geen gebruik gemaakt bij de benadering 

van respondenten, maar verschillende paren 

die ik via de advertenties en de sneeuwbalme

thode vond, had ik ook al in het archiefmate

riaal gevonden. Medewerking kreeg ik ook 

van de afdeling Voorlichting van de gemeentes 

Beverwijk, Velsen en Heemskerk, Alkmaar, 

Castricum, Hoorn en Zaanstad. Een Italiaanse 

priester, die veel gemengde paren heeft 

gehuwd, weigerde helaas zijn medewerking, 

uit overwegingen van privacy. Twee Neder

landse priesters, werkzaam ten behoeve van 

Spaanssprekenden in Beverwijk en in Amster

dam, gaven nuttige aanwijzingen. Uiteindelijk 

bleek het niet moeilijk om paren te spreken te 

krijgen. 

Net als bij de Indische en Molukse gemengde 

paren was het ook bij de Italiaans- en Spaans-

Nederlandse paren belangrijk een naam van 

een bekende te kunnen noemen, om mede

werking aan het onderzoek te verkrijgen. Wei

geringen waren er niet. Wel werden sommige 

afspraken enkele keren verzet vanwege prakti

sche problemen (verhuizing, vakantie), waarbij 

het uiteindelijk niet meer tot een interview 

kwam, omdat ik meende er al genoeg te heb

ben. De migratiegeschiedenis weerspiegelde 

zich in de werving, in die zin dat het moeilijk 

bleek om Italiaanse vrouwen, gehuwd met 

Nederlandse mannen te vinden. Er zijn des

tijds bij de werving van Italiaanse arbeiders 

alleen ongehuwde jonge mannen geworven, 

en daardoor hebben zich nauwelijks Italiaanse 

vrouwen in Noord-Holland gevestigd. Daar

entegen zijn wel veel meer Spaanse vrouwen 

naar Nederland gekomen. De bepaling ten 

aanzien van ongehuwden gold niet voor Span

jaarden, dus veel vrouwen kwamen met hun 

man mee. Dat geldt ook voor de kinderen van 

de eerste generatie Spaanse arbeiders. Daar

naast zijn er ook nogal wat vakantieliefdes uit 

Spanje en Italië, en vrouwen met specifieke 

beroepen, zoals leraressen Spaans ten behoeve 

van Spaanstalige kinderen. 

3 De Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse 

paren. Geïnterviewd zijn 13 paren: 7 Suri

naamse mannen met Nederlandse vrouwen; 5 

Surinaamse vrouwen met Nederlandse man

nen; en 1 Antilliaanse man met een Neder

landse vrouw. Verschillende van deze paren 

werden gesuggereerd door Italiaans-Neder-

landse paren die eerder waren geïnterviewd. In 

een stad in Noord-Holland vond werving 

plaats via de gemeentelijke dienst voor maat

schappelijk werk. Een Surinaamse welzijns

werkster gaf de eerste namen, en doordat elk 

interview weer enkele andere paren opleverde 

werden in totaal 9 van de 13 paren zo gevon

den. Vervolgens vroeg ik om mij heen om 

respondenten, en heb toen nog een familielid 

van een collega, daar een vroegere studie-
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vriend van, en een collega van een vriendin 

kunnen inrerviewen. Daarmee kwam het 

totaal van mij onbekende paren op n . Tenslot

te heb ik twee paren uit mijn eigen kennissen

kring kunnen interviewen. De groep respon

denten heeft beperkingen. Een daarvan is dat 

de diversiteit onder Surinamers beperkt is 

gebleven. Tien van de dertien paren betrof een 

Creools-Surinaams/Nederlands paar. Ook is er 

slechts i Antilliaans-Nederlands paar. Er waren 

twee weigeringen: een Surinaamse man en een 

Nederlandse man. Beide vonden dat een 

gesprek over hun huwelijk een privé-zaak was. 

4 De Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren, 

en andere paren met één islamitische partner. 

In totaal werden 38 paren geïnterviewd: 28 

daarvan zijn paren van Nederlanders met 

Marokkaanse ofTurkse mannen of vrouwen. 

Van deze 28 waren er 9 Marokkaanse mannen 

met Nederlandse vrouwen; 10 Turkse mannen 

met Nederlandse vrouwen; 3 Marokkaanse 

vrouwen met Nederlandse mannen, en 6 

Turkse vrouwen met Nederlandse mannen. 

De overige 10 paren zijn Nederlandse vrouwen 

met mannen van enkele andere nationalitei

ten: 4Tunesische mannen, 2 Egyptische man

nen, 1 Senegalese, 1 Iraanse, 1 Jordaanse, en 1 

Pakistaanse man. Deze mannen zijn allemaal 

van huis uit islamitisch. Van de Nederlandse 

partners zijn er 9 Nederlandse mannen en 29 

Nederlandse vrouwen. 

De respondenten werden geworven via ver

schillende kanalen. De eerste paren reageerden 

op advertenties in o.a. een provinciaal dag

blad, een huis-aan-huisblad uit de IJmond, 

verschillende kerkbladen en losse oproepen. 

Daarna werd onder meer de sneeuwbalmetho

de gebruikt om verdere paren te vinden. Alle 

paren wonen in Nederland. 

17 van de 38 interviews zijn afgenomen door 

Sander Kelderman, student sociologie aan de 

Universiteit van Amsterdam. Voor alle inter

views is dezelfde vragenlijst gebruikt. Elk 

interview leverde 2 of 3 nieuwe paren op. 

Daarnaast werd een aantal paren gevonden via 

de vereniging van Nederlandse moslimvrou

wen Al-Nisa ('De Vrouw'), die ook weer naar 

anderen doorverwezen. Tenslotte werden door 

via collega's, kennissen, familie en vrienden 

ook nog enkele paren gevonden. Het snelst 

waren Nederlandse vrouwen, getrouwd met 

Marokkaanse, Turkse, Tunesische of Egypti

sche mannen te vinden. Naar paren met een 

Nederlandse man is nadrukkelijker en langer 

gezocht, omdat er daarvan nog veel minder 

zijn dan paren met een Nederlandse vrouw. 

Van zeven paren is alleen de Nederlandse 

vrouw geïnterviewd, omdat de man niet kon 

of er geen zin in had. De informatie uit deze 

gesprekken werd in enkele gevallen naderhand 

nog telefonisch aangevuld, in andere gevallen 

was dat niet nodig. 

De leeftijd van de geïnterviewde paren varieert 

van de eerste paren, die nu rond de zeventig 

zijn, tot stellen van in de twintig. Ook is er 

aanzienlijke variatie in sociale klasse en oplei

ding. De paren zijn voor het overgrote deel 

afkomstig uit alle hoeken van de Randstad, 

met uitstapjes naar Gelderland, Zuid-Holland, 

Overijssel en Brabant. De non-respons was 

beperkt. In ten hoogste vijf gevallen leidde een 

telefonische benadering niet tot een gesprek, 

om praktische redenen of uit oogpunt van pri

vacy. Met kerkelijk, dat wil zeggen christelijk, 

gemengde paren zijn tien interviews afgeno

men. Hierbij werd dezelfde vragenlijst 

gebruikt als bij de etnisch gemengde paren. 

Omdat het een klein aantal paren betreft, zijn 
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de citaten uit deze interviews in hoofdstuk 5 

gebruikt als aanvulling bij de lopende tekst, en 

ter illustratie van de geschetste ontwikkelin

gen. De paren werden gevonden via adverten

ties in een ochtendblad in Noord-Holland, 

verschillende kerkbladen in de IJmond, een 

pastoor en enkele theologen uit Utrecht. 

Duurzaamheid van gemengde en ongemengde huwe

lijken van werknemers bij Hoogovens, içtf-iyji. 

Samenstelling van de onderzoeksgroepen 

Om na te kunnen gaan of etnisch gemengde 

huwelijken van werknemers van Hoogovens langer 

of korter gehuwd gebleven zouden zijn dan 

etnisch ongemengde paren, maakte ik een onder

zoeksgroep van gemengde paren, en een controle

groep van Nederlands/Nederlandse paren. Een 

eerste lijst van vermoedelijk gemengd gehuwde 

Italiaans/Nederlandse en Spaans/Nederlandse 

paren, werd samengesteld op grond van de achter

naam. Werknemers van Hoogovens die trouwen 

of een kind krijgen werden in deze jaren door de 

afdeling personeelszaken vermeld en gefeliciteerd 

via de personeelsbladen Samen en De Grijper, die 

van 1956-1972 bestonden. De huwelijksdatum, 

naam van bruid en bruidegom werden vermeld. 

Na 1972 werd deze rubriek helaas opgeheven. Er 

waren Italiaans, Spaans, Hongaars en ook enkele 

Moluks en Indisch klinkende namen bij. Vervol

gens werd de lijst op vetschillende manieren 

gecontroleerd. Allereerst werd door mijn Italiaanse 

collega Maria Teresa Brancaccio aangegeven welke 

namen waarschijnlijk wel, en welke waarschijnlijk 

niet Italiaans waren. Vervolgens is de lijst voorge

legd aan het hoofd en het adjunct-hoofd van de 

afdeling Personeelsregisttatie van het bedrijf, de 

heren H. Plokker en dhr. P. van Duyvenvoorde. 

Beiden werken bijna dertig jaar bij deze afdeling, 

en kennen daardoor heel veel personeelsleden per

soonlijk. Met deze kennis namen zij de lijst door. 

Hierbij vielen enkele beslist Italiaanse namen af, 

omdat, zo verzekerde men mij, de dragers van die 

namen al Vele generaties' in Beverwijk, Velsen of 

Heemskerk wonen en zeer beslist als 'rasechte' 

Beverwijkers of Velsenaren beschouwd moesten 

worden. Ook waren er enkele namen die mij niet-

Nederlands leken, maar die Westfries bleken te 

zijn. 

Daarna werden bij alle namen uitgebreide per

soneelsgegevens gezocht uit de archieven van het 

bedrijf. Hierin staan nationaliteit en geboorte

plaats vermeld. Veel Italianen en Spanjaarden, en 

uiteraard ook Molukse en Indische Nederlanders 

hebben de Nederlandse nationaliteit. De combina

tie naam plus geboorteplaats is opgevat als vol

doende indicatie voor een 'gemengd' huwelijk. 

Het is duidelijk dat hiermee geen 'complete' lijst is 

verkregen. Zo zijn er bijvoorbeeld bij Hoogovens 

nog veel meer verschillende nationaliteiten werk

zaam. Voor deze periode valt dan te denken aan 

Engelsen, Duitsers, Belgen, Fransen; deze blijven 

hier buiten beschouwing. Ook zijn er Indische en 

ook bijvoorbeeld Surinaamse achternamen die 

gangbare onopvallende Nederlandse achternamen 

zijn, en daardoor buiten beschouwing bleven. Met 

deze bepetkingen is toch een lijst samengesteld 

van 210 gemengde paren. Bij het nazoeken in de 

bestanden van de personeelsregisttatie vielen hiet-

van nog 52 paren af, omdat de gegevens incom

pleet waren. Soms was de huwelijksdatum onbe

kend; soms kon de huwelijksduur niet berekend 

worden; sommige namen kwamen niet voor in de 

bestanden; sommige vootletters kwamen niet 

overeen; sommige huwelijksdata kwamen niet 

overeen; soms waren meerdere personen met 

dezelfde voorletters niet te onderscheiden; sommi

ge gehuwde vrouwen waren na het huwelijk niet 
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meer onder hun meisjesnaam terug te vinden, en 

sommige werknemers waren zo snel uit dienst 

getreden dat niet bekend was of en hoe lang zij 

nog getrouwd waren gebleven. Al deze situaties 

heb ik ongeldig verklaard en niet opgenomen. 

Daarmee komt de lijst gemengd-gehuwde paren 

op een aantal van n=i58. 

Het overgrote deel van deze lijst, nl. 68 pro

cent, bleek Italiaans-Nederlandse paren te betref

fen. Daarnaast was 13 procent Spaans-Nederlands, 

11 procent Hongaars of Joegoslavisch-Nederlands, 

en 8 procent Moluks- of Indisch-Nederlands. In 

de bestanden van de afdeling Personeelsregistratie 

van Hoogovens ging ik na of de door mij gevon

den namen inderdaad Italiaans-Nederlandse of 

Spaans-Nederlandse paren betroffen, en hoeveel 

werknemers nog gehuwd, dan wel gescheiden 

waren. Wijzigingen in de burgerlijke staat van de 

werknemers worden geregistreerd door de werkge

ver. Elke werknemer heeft een personeelsnummer. 

De registratie omvat onder meer: naam, geboorte

plaats, nationaliteit, burgerlijke staat (ongehuwd, 

gehuwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar), naam 

en geboortedatum van de eerste echtgeno(o)t(e), 

datum huwelijk. Met behulp van deze gegevens 

werd een lijst van gemengd gehuwde Hoogovens

werknemers samengesteld. 

Samenstelling van de controlegroep: niet-gemengd 

gehuwden 

In tweede instantie werd een controlegroep van 

Nederlands-Nederlandse huwelijken samengesteld. 

Uitgangspunt was de huwelijksdatum: de gemeng

de huwelijken en de Nederlands/Nederlandse 

huwelijken zijn op dezelfde datum gesloten. Aller

eerst werd een lijst gemaakt van dezelfde huwe-

lijksdata als die van de gemengde paren. Vervol

gens werd in dezelfde personeelsbladen in dezelfde 

rubriek gezocht naar Nederlands-Nederlandse 

huwelijken die op die data gesloten waren. Wan

neer niet op precies dezelfde dag zo'n huwelijk 

gesloten was, werd gekozen voor de meest nabije 

dag. Wanneer op die dag meerdere huwelijken 

werden gesloten, weid gekozen voor die Neder

landse namen die wat minder gebruikelijk waren. 

Dit in verband met de zoekmogelijkheden in de 

bestanden van de personeelsregistratie, namelijk 

zoeken op achternaam. Teveel 'Jansen' zou het 

zoeken nagenoeg onmogelijk hebben gemaakt. Op 

deze manier werd een eerste lijst van 171 Neder

lands-Nederlandse echtparen gemaakt. Deze wer

den vervolgens op dezelfde manier gecontroleerd 

als de gemengde paren. Ook hier vielen weer, om 

dezelfde redenen, 50 paren af wegens incomplete 

gegevens. Zo werd de controlegroep een lijst van 

n=i2i Nederlands-Nederlandse paren. Met behulp 

van deze lijsten is nagegaan in hoeverre deze 

huwelijken hebben standgehouden. Daarbij wer

den de termen 'nog gehuwd', 'gescheiden', 'maxi

male huwelijksduur' en 'gemiddelde huwelijks-

duur' gebruikt. Allereerst werd geteld hoeveel van 

deze paten nog gehuwd waren, en hoeveel geschei

den. Wanneer iemand inmiddels overleden was, 

maar tot de overlijdensdatum als gehuwd geregi

streerd stond, werd dit gerekend als 'nog gehuwd'. 

Wanneer iemand opnieuw gehuwd was, werd dit 

gerekend als 'gescheiden'. In een enkel geval is ook 

iemand die als 'ongehuwd' geregistreerd stond, als 

'gescheiden' gerekend. Dat was het geval wanneer 

iemand bijvoorbeeld geregistreerd stond als 'onge

huwd sinds 16/9/1965', maar wel in 1960 gehuwd 

was: dan is dat gerekend als 'gescheiden' na 5 jaar 

huwelijk. Vervolgens kon ook berekend worden 

hoe lang deze paren gehuwd waren. Dit is de 

'maximale huwelijksduur in jaren'. Deze werd als 

volgt berekend: 

a De peildatum in 1996 (afgerond tot de maan-
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den augustus resp. december 1996) minus de 

datum van huwelijkssluiting (afgerond tot de 

maand waarin het huwelijk werd gesloten); 

(In het geval van een gescheiden paar) Datum 

echtscheiding minus datum huwelijkssluiting; 

(In het geval van een tweede of volgend huwe

lijk:) Datum tweede huwelijkssluiting minus 

datum eerste huwelijkssluiting. Daarbij was 

meestal slechts c bekend, soms b of c, en een 

enkele keer b en c. Bij personeelsregistratie 

wordt meestal slechts de laatste verandering in 

de burgerlijke staat van de werknemer doorge

voerd, en daarmee vervallen eerdere wijzigin

gen. Daarom ontbreekt meestal de datum van 

echtscheiding als de werknemer later weer her

trouwd is: dan is namelijk alleen de datum 

van het nieuwe huwelijk bekend. Dan kan dus 

niet de exacte, maar slechts de langst mogelij

ke huwelijksduur berekend worden. Ook ont

breken gegevens over samenwonenden. Verder 

is dit een bestand van overwegend mannelijke 

werknemers, omdat bij Hoogovens veel min

der vrouwen dan mannen werken. Hoogovens 

houdt (net als elk ander bedrijf, vermoed ik) 

heel weinig informatie over de (huwelijks) 

partners van de werknemers bij. Bij een eerste 

huwelijk worden nog wel de naam, voorna

men, voorletters, en geboortedatum van de 

partner vermeld; maar bij tweede huwelijken 

helaas niets, zodat de partner geheel onbekend 

is. Daarom kan slechts de maximale huwe

lijksduur in jaren berekend worden; zowel 

voor degenen die in 1996 nog gehuwd zijn, als 

voor degenen die gescheiden of hertrouwd 

zijn kan dit worden berekend. Tenslotte werd 

de gemiddelde huwelijksduur berekend, door 

van alle paren de maximale huwelijksduur bij 

elkaar op te tellen en te delen door het aantal 

cases. In de tabel wordt dit vervolgens weerge

geven als 'huwelijksduur'. De gemiddelde 

huwelijksduur is een aanvullende indicatie 

voor de duurzaamheid van de huwelijken, 

zowel de gemengde als de Nederlands/Neder

landse huwelijken. 

379 




