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STELLINGEN

I
Indien er niet op korte termijn een volkstelling of minicensus zal worden gehouden, zullen beleidsmaatregelen nog
meer op drijfzand berusten dan nu reeds het geval is.

II
Het verdient aanbeveling dat de ambtenaar van de burgerlijke stand bij aantekening van het huwelijk niet wijst op de
prijsverschillen tussen trouwen met of zonder loper, maar op
de juridische en economische aspecten van de echtverbintenis .
G.P. Hoefnagels, De betere partner is
de vijand van de goede, over partnerselectie en paarintegratie, in: Symposium partnerselectie en paarintegratie,
26 september 1980, Wageningen

III
Het begrip levensstijl is door Nederlandse sociologen nog
niet voldoende geoperationaliseerd. Dit feit dient eerder
als een deprivatieverschijnsel te worden gezien, dan als een
gebrek aan kennis van de methodiek van het sociologisch onderzoek .

IV
De begrippenparen van Saai: "gesloten samenleving - open
gezin" en "open samenleving - gesloten gezin" dienen als
een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de theoretische sociologie te worden gezien.
C D . Saai, Het gezinsleven in Nederland
met name ten plattelande, Sociologisch
Jaarboek, 1951

V
Met een variant op een uitspraak van Rinus Michels kan worden
gezegd dat partnerselectie oorlog is.
Dit proefschrift

VI
Aangaande de ontmoetingsplaatsen tijdens de partnerwervingsperiode is het, bij wijzigingen dienaangaande, beter om te
spreken van rë-institutionalisering dan van dë-institutionalisering.
Dit proefschrift

VII
Omstreeks 2012 zullen de besturen van bejaardenoorden etc.
te maken krijgen met een democratiseringsproces (cet.par.).

VIII
De kans op het vinden van een partner had voor bepaalde categorieën aanzienlijk kunnen toenemen bij voortzetting van de
bemiddeling in het TROS-programma "T.V.-privé".
Dit proefschrift

IX
Het door sommige sociologen gebruikte begrip "individualisatie" dient grondig te worden getoetst. Uit deze toetsing zou
kunnen blijken dat deze "individualisatie" vooral voorkomt
in kringen waarin sommige sociologen zich zouden wensen te
bewegen.

X
Het huidige omroepbestel gaat er ten onrechte vanuit dat het
merendeel van de meerderjarigen in Nederland uit onvolwassenen bestaat.

XI
Ten onrechte gaan bepaalde leden van de feministische beweging er vanuit dat er geen lieve mannen bestaan.

XII
Het hanteren in omgekeerde volgorde dan gebruikelijk van de
letters A en B bij de hoogleraarsschalen kan aan de Landbouwhogeschool als boerenbedrog worden beschouwd.
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Het onderzoek naar de partnerselectie heeft mij jarenlang
beziggehouden. Met velen heb ik over dit onderwerp gesproken.
Velen hebben pok daadwerkelijk medewerking verleend. Ongetwijfeld zal een aantal vrienden, collega's en kennissen verbaasd
zijn dat hun naam niet is genoemd. Papierschaarste en mijn
"slordigheid zijn hier de oorzaken van.
Naast mijn Rotterdamse en Utrechtse leraren, gaat mijn dank
bovenal uit naar Prof. Dr. G.A. Kooy. Niet alleen heeft hij
mij talloze malen met raad en daad bijgestaan, niet alleen trad
hij op als stimulator, vraagbaak, corrector en criticus, maar
vooral wist hij binnen de sectie gezinssociologie van de Vakgroep Sociologie een klimaat te scheppen waar een onderzoeker
zich behagelijk kan voelen. Ik ben hem voor dit alles zeer erkentelijk.
Mijn dank gaat ook uit naar mijn collega's van de Vakgroepen
Sociologie en Huishoudkunde die mij behulpzaam zijn geweest,
bij name wil ik Prof. Dr. C. Presvelou, Dr. Ir. L.Th. Van
Leeuwen, Dr. Ir. W.H. Douma en Drs. J. Van Ophem noemen.
Bijzonder erkentelijk ben ik de heer J.W. Te Kloeze voor de
statistische adviezen en de tijd die hij aan mijn onderzoek
heeft besteed.
Zonder financiële hulp van de Nederlandse organisatie voor
zuiver-wetenschappelijk onderzoek (ZWO) en het nationaal programma demografisch onderzoek (NPDO) zou dit onderzoek niet
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Dank gaat ook uit naar Drs. N. Schelvis van het onderzoeksbureau Interact. De opzet van het veldwerk en de uitvoering
daarvan zijn in een zeer plezierige sfeer verlopen. Mijns inziens heeft dit gemengde huwelijk van commercie en wetenschap
niet de grootste kans op echtscheiding.
Ook de stichting interuniversitair instituut voor sociaalwetenschappelijk onderzoek (SISWO) mag hier niet ontbreken.
Binnen deze organisatie is mij de kans geboden om voor het
eerst te proeven, in theoretische zin, aan het onderwerp van

dit proefschrift. In het bijzonder mijn vriend Drs. C.J.M.
Corver wil ik hiervoor bedanken, naast die andere collega van
het coördinatieteam van de censusmonografieën die hier nog
niet is genoemd: Drs. A.M. Van der Heiden.
De heer P. Holleman dank ik voor het tekenwerk, de heer
E.M. van Cleef ben ik zeer erkentelijk voor het kaft-ontwerp.
De heer L. Boas en mevrouw A. Hink zijn meer dan behulpzaam
geweest bij respectievelijk de Franse en Engelse vertaling
van de samenvatting.
Vele uren hebben mevrouw Drs. A.C. Boelmans-Kleinjan en
Drs. J. Van der Haar aan de correctie van het oorspronkelijke
manuscript besteed. Beiden, die ik tot mijn vrienden reken,
bedank ik voor de zorgvuldigheid en toewijding die zij hebben
betracht.
Mevrouw M.J. Jonker-Mooi ben ik buitengewoon erkentelijk
voor de vele uren die zij heeft besteed aan het typen en persklaarmaken van het manuscript. Hetzelfde geldt voor mevrouw G. Van de Westeringh.
Een gezinssocioloog zou zijn geweten geweld aan doen, als
hij niet zou wijzen op de steun van de leden van zijn primaire
leefvorm en zijn familie. De mannen van mijn schoonzusjes wil
ik bedanken, evenals de zusters van mijn vrouw voor hun belangstelling. Hetzelfde geldt voor de grootvader en -moeder
van Jet en Hans. Alex en Thea, jammer dat Pa en Ma dit niet
meer mochten mee maken. Elly, Jet en Hans, eigenlijk is een
proefschrift schrijven toch nog wel een gezellige bezigheid.

C. de Hoog
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1. LITERATUUR EN THEORIEVORMING OVER PARTNERSELECTIE

1.1. Inleiding
In de gezinssociologische literatuur komt het onderwejrp
partnerselectie veelvuldig aan de orde. De literatuur over dit
onderwerp is echter niet beperkt tot het sociologische vakgebied. Verwante sociale wetenschappen geven informatie over aspecten^van partnerselectie (1). Daarnaast vindt men in de biologie, (biogenetica) en de juridische wetenschappen gebieden
van de partnerselectie belicht.
De bedoeling van dit hoofdstuk is, de lezer zicht te verschaffen op wat door onderzoekers op het terrein van de partnerkeuze beschouwd wordt als bij de partnerselectie werkzame
factoren.
1.2. Homogamie, een kernbegrip
Centraal in de vakliteratuur over partnerselectie staat het
begrip homogamie. Onder homogamie wordt in de sociologie verstaan dat partners die met elkaar huwen een gelijke sociale en
culturele achtergrond hebben (2).
Deze homogeniteit slaat vooral op geografische, raciale en
etnische herkomst of op sociale, levensbeschouwelijke en politieke opvattingen. Het is echter geen uitzondering dat de beoefenaars van de sociale wetenschappen een ruimere definitie
gebruiken. Veelal worden dan ook psychologische en fysische
kenmerken en achtergronden verbonden aan het begrip homogamie.
De omschrijving van homogamie wordt dan, dat partners in relevante opzichten gelijkheid vertonen. Het valt op dat bij studies over partnerselectie in vele gevallen het verschijnsel
homogamie eenzijdig wordt benaderd. Wij bedoelen hiermee dat
men veelvuldig verslagen en beschouwingen aantreft, waarin
hooguit twee variabelen met elkaar in verband worden gebracht.
In de Amerikaanse literatuur komen we beschouwingen tegen over
de geografische nabijheid van partners, over de raciale her1

komst, over de etnische achtergrond, over het opleidingsniveau
en over de levensbeschouwelijke achtergrond (3). De genoemde
factoren worden niet of nauwelijks in een zelfde verband behandeld. Een soorgelijke situatie levert de bestudering van de
Nederlandse literatuur op. Het kerkelijk gemengde huwelijk of
het sociaal gemengde huwelijk wordt belicht (4). Een geïntegreerd Qxn^g - Jl!L^!l^!-r?-g^^ gYfW<*i - Ben andere situatie treffen wij aan in de Franse en Belgische literatuur. Hier zijn
wel studies verschenen waarin achtergronden van huwelijkspartners in combinatie in het licht worden gesteld (5).
Voordat we in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk tot
een volledig beeld komen, willen we eerst een oyarzjj.^h^,, ffeaen
T
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zijn bij de partnerkeuze en een al dan ni,et homogeniserende
werking hebben.
A. Geografische nabijheid
In 1919 vestigde Marvin (6) er de aandacht op,,dat het vertoeven in eikaars nabijheid (het bij elkaar werken) een factor
van betekenis kon zijn bij de.keuze en de selectie van een huwelijkspartner. Bossard (7) toonde veertien jaar laten aan,
dat niet alleen het werken in eikaars omgeving, maar ook het
wonen in dezelfde buurt aanleiding kon zijn tot het sluiten
van een huwelijk. Uit zijn onderzoek bleek dat van de 5.000
huwelijken in Philadelphia, die werden onderzocht, in een derde
van de gevallen de echtgenoten voor het huwelijk niet meer dan
vijf "city-blöcks" van elkaar woonden. Ruim de helft woonde
niet meer dan twintig "city-blocks" van elkaar. Na deze publicatie zijn er vele geschriften verschenen, die als gemeenschappelijke noemer hadden dat het bij elkaar vertoeven, wonen en
werken van betekenis zijn bij de keuze van de huwelijkspartner (8). Burgess en Wallin (9) geven de invloed van de geografische of fysieke nabijheid als volgt weer: "This situation
occurs, for example, when a man and a woman are shipwrecked on
a desert isle. In this case, isolation and the absence of any
other social contacts determine their choice. Situations of
relative social isolation may have a similar outcome. Two
2

Easterners at a dude ranch, the only two Americans in a
Rumanian village, two young people in a tourist group of
older persons, are cases where the range of selection is so
greatly reduced that propinquity alone may lead to love". Burgess en Wallin werken bovenstaande benadering uit. Zij voegen
de factor eenzaamheid aan de geografische nabijheid toe en
zeggen dan: "The shy and quiet young man who finds it difficult to meet girls may fall in love with his landlady's
daughter, with his high-school teacher, or with the first girl
who shows a sympathetic interest in him. Or the heiress,
sheltered from association with youths, may become romantically in love with her music teacher, with her father's chauffeur,
or with the lifeguard at the private bathing beach".
Uit het bovenstaande blijkt dat de geografische nabijheid als
factor bij de partnerselectie zeer eenzijdig wordt belicht. De
nadruk bij Burgess en Wallin ligt sterk op het moment, op de
gelegenheid. Katz en Hill (10) geven aan de factor geografische nabijheid een meer sociologische dimensie. Terecht merken zij namelijk op, dat mensen met een zelfde culturele on sociale achtergrond veelal bij elkaar wonen, met elkaar werken.
Zij interacteren en communiceren met elkaar. Hierdoor wordt de
mogelijkheid geopend elkaar te leren kennen. De genoemde auteurs komen tot de volgende basisproposities in verband met de
geografische nabijheid als factor bij de partnerselecties
- het huwelijk is normatief (mensen met dezelfde culturele en
sociale achtergrond ontmoeten elkaar als "verkiesbaren");
- binnen het veld van 'verkiesbaren' varieert de mogelijkheid
van een huwelijk evenredig met de mogelijkheid elkaar te ontmoeten (veelvuldige interactie is voorwaarde voor verkering
en huwelijk);
l

- de mogelijkheid tot interactie wordt bepaald door de geografi-sche"of fysieke afstand (de kans een goede buur te ontmoeten is groter dan een verre vriend).
We kunnen vaststellen dat de factor geografische nabijheid
dikwijls doorverwijst naar een complex van gedeelde waarden en
normen. De economische positie van een individu kan bepalend
zijn voor zijn woongebied. Het opleidingsniveau voor zijn so3

