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HUWELIJKSKAlíS EN PARTNERKEUZE.
Een analytisch-demografie che analyse der huwelijkssluitingen.
'Nederland І ^ -Ірб?.
I. Problemen rond de huwelijkssluitingen in de analytische demo
grafie.
§ 1. Voorwoord.
Aan de huwelijkssluitingen is in de analytische demografie nog
slechts weinig aandacht gegeven. Voorzover dat het geval, is, worden
de huwelijkssluitingen voor elke sexe afzonderlijk in verhoudingscijfers uitgedrukt. Vrijwel immer worden daartoe leeftijdsspecifieke
verhoudingscijfers voor vijfjarige leeftijdsklassen gebruikt.
Huwelijkskansen gebruikt men in tegenstelling met de kansen
voor de sterfte vrijwel nooit. Aan de paarvorming, waarvan toch bij
elk huwelijk sprake is, wordt slechts zelden enige aandacht gegeven.
Voorzover bevolkingsmodellen tot simulatie van de werkelijkheid
dienen, is niemand in staat om het samengaan van een mannelijke en
vrouwelijke bevolking in paren te berekenen. Alleen de vruchtbaar
heid en de sterfte zijn in bevolkingsmodellen tot uitdrukking ge
bracht. In de enkele gevallen, waarin men de gehuwde en ongehuwde
bevolking in zo'η model opneemt, geschiedt dat zonder de gehuwde
bevolking naar paren te verdelen. Telkens als dat geschiedt, ont
staan verschillende moeilijkheden, doordat in de modellen te weinig
condities zijn ingebouwd. Deze moeilijkheden doen zich voor als in
consistenties, welke telkens voorkomen als aan een model hypothesen
ten grondslag liggen, die met elkaar in strijd komen, als zij bij
andere aantalsverhoudingen worden toegepast dan die, waarvoor zij
zijn afgeleid.
De eerste vormgeving van de toename van een bevolking wordt ge
geven door de regel van Malthus; deze regel zegt, dat het initiële
bevolkingsaantal zal toenemen volgens een meetkundige reeks. De reden
van die reeks wordt bepaald als het verschil tussen het bruto-geboortecijfer en het bruto-sterftecijfer. De onafhankelijkheid van
geboorte en sterfte van interne en externe factoren ligt door die
formulering aan dit model ten grondslag.
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Deze regel werd in 1939 door Lotka doorbroken. De interne onafhankelijkheid stelde hij voor een deel terzijde door aan te tonen, dat de
loop der bevolking vanuit de leeftijdsopbouw van éên sexe кал worden
verklaard. De bruto-geboorte- en sterftecijfers der a-sexuele ver
klaring worden door uni-sexuele sterfte- en vruchtbaarheidscijfers per
leeftijdsjaar of leeftijdsgroep vervangen. De onafhankelijkheid van
geboorte en sterfte van interne factoren wordt losgelaten. Constante
verhoudingscijfers voor beide grootheden naar de structuur van een
sexe komen daarvoor in de plaats. Als het constant blijven van het
mannelijk of vrouwelijk regime wordt dat uitgedrukt. Door deze unisexuele benadering van de vruchtbaarheid ontstaat een consistentie
probleem. De resultaten zijn voor het mannelijke en het vrouwelijke
regime verschillend (1.01 ).
Met enige verfijning is dit klassieke model van Lotka nog in ge
bruik. Zo baseerde het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn be
rekeningen over de groei van de Nederlandse bevolking van 1965-1980
op dit model (1.02). De leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers wer
den vervangen door soortgelijke cijfers voor de gehuwde vrouwen van
verschillende leeftijd. Als deel van het gekozen régime werd zodoende
de nuptialiteit als oorzaak van mogelijke inconsistenties asm de
voorgaande toegevoegd. Bij pogingen om deze klassieke vruchtbaarheidscijfers te verfijnen kwam Whelpton in 195^ nog onbekende inconsistenties
op het spoor. Deze demonstreerden duidelijk de theoretische onzuiverheid
en de voor Westerse landen practische onbruikbaarheid van een waargenomen reeks van vruchtbaarheidscijfers, die naar leeftijd van de moeder
en naar гадgm immer van de geboorte onderscheiden zijn. Toepassing van
zo'n reeks van reproductie-cijfers op een geboortegeneratie impliceert,
dat bij 1000 vrouwen, die tot het hQste jaar in leven zouden blijven,
bijna 1100 eerstgeboorten zouden plaats vinden (1.03). In dit verband
bepleitte Godefroy in I960 de bevolkingsvooruitberekeningen te baseren
op maatstaven, die het voortplantingsgedrag van afzonderlijke geboorteof huwelijksgeneraties beschrijven (I.OU). Naar aanleiding van de eerder
genoemde vooruitberekening van het Centraal Bureau van de Statistiek
wezen Godefroy en Frinking in I967 daar nogmaals op (I.05).
Ter constructie van een bevolkingsmodel, waarin met de paarvorming
rekening moet worden gehouden, zal men eerst moeten erkennen, dat een
verdeling in sexen noodzakelijk is. Daarmede staat dim vast, dat elke
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modelvorming van het door Lotka geïntroduceerde schema zal moeten
uitgaan. De sex-ratio bij de geboorten, verschillen in sterfte en
migratie, alsmede verschillen in huwelijksleeftijd leiden tot een
verschillende leeftijdsopbouw van de mannelijke en vrouwelijke bevolking, die op zeker moment aanwezig is. Men kan het voorstellen,
alsof deze beide verschillend opgebouwde bevolkingscategoriën tot
het sluiten van het jaarlijks aantal huwelijken als op een huwelijksmarkt met elkaar worden geconfronteerd. Door het kiezen van
een partner komt er jaarlijks een grote verscheidenheid van huwelijkscombinaties tot stand. Zij zijn te groeperen in combinaties
naar de mate, waarin de mannen al dan niet in leeftijd met de vrouwen overeenkomen.Deze confrontatie van de huwbare mannen en vrouwen
heeft tot resultaat, dat het geheel in een tweezijdige verdeling naar
de leeftijd van de mannen, resp. vrouwen te groeperen is. Het gehele
gebeuren op de huwelijksmarkt kan daardoor worden voorgesteld met een
schema, zoals wij tussen de tekst van een der volgende paragrafen hebben opgenomen. Omdat op deze huwelijksmarkt altijd personen van verschillende generaties aanwezig zijn, is deze markt in wezen transversaal van karakter. Omdat elke geboorte-generatie een aantal jaren
ongehuwd blijft, vangt deze verdeling aan met de 18-jarige, resp.
16-jarige leeftijd als de minimale huwelijksleeftijden der mannen en
vrouwen. Degenen, die op de huwelijksmarkt van een bepaald jaar ongehuwd blijven, worden getransponeerd naar de huwelijksmarkt van een
volgend jaar. Deze aantallen ongehuwden zouden voor beide sexen te
vermeerderen zijn met personen, wier huwelijk eerder is ontbonden.
Deze laatsten zouden ook voor elke sexe afzonderlijk met de ongehuwden
der andere sexe of met de overeenkomstige groep te confronteren zijn.
Zo zou men een markt voor ongehuwden, of voor alle huwbaren of voor
andere groepen kunnen onderscheiden. Telkenmale zal men echter met
een verdeling van de bevolking naar burgerlijke staat rekening moeten
houden.
Reeds lang heeft men ingezien, dat de aantalsverhoudingen der
beide sexen bij deze confrontatie van belang waren. Het was Paul

k
(19U2)

, die als eerste opmerkte, dat stijgende en dalende geboorten-

aantallen daarbij een belangrijke rol spelen. De algemene overtuiging,
dat mannen veelal jongere vrouwen huwen, deed hem inzien, dat stijgende
(of dalende) geboorten-aantallen de spanningen tussen de aantallen man
nen en vrouwen versterken (of verzwakken). Na een periode van stijging
(of daling) worden de mannen met meer (minder) vrouwen geconfronteerd
dan daarvoor het geval was (I.06). Door het onderscheid in de wijze
van kiezen komt de paarvorming der sexen bijgevolg nog duidelijker
onder druk der aantalsverhoudingen te staan.
Traditioneel wordt deze keuze uitgedrukt door een percentage
van het aantal i-jarige huwende mannen, hetwelk aangeeft, hoeveel
van deze mannen met k-jarige vrouwen huwen. Zo'η percentage is unisexueel van karakter, zodat eenzelfde grootheid voor k-jarige vrou
wen is op te stellen.Inpassing van elk van beide grootheden in een
uni-sexueel bevolkingsmodel hetzij voor de mannen hetzij voor de
vrouwen is daardoor mogelijk. Mits naast het kiezen van een partner
het huwen in een verhoudingscijfer wordt uitgedrukt, zouden in
zulke uni-sexuele bevolkingsmodellen de huwelijkscombinaties kunnen
worden vastgesteld. Voor elke specificatie van combinaties van een
bepaalde leeftijd van de man en de vrouw zou in dat geval zowel een
betrekking gelden vanuit de mannelijke

als vanuit vrouwelijke zijde

der huwbare bevolking. Daarmede ontstaat echter een nieuw probleem
van inconsistentie.
Karmel (19^Τ) heeft dat probleem langs theoretische weg diepgaand
onderzocht. Daarbij stelde hij o.a. vast: "If a population, formerly
stationary, starts to decline, then as each male reaches the age at
which he desires to marry he will find relatively less females available
in the ages younger than himself and relatively more in those older,

Het is merkwaardig om te constateren, hoe slecht de Angel-Saksische
en Franse schrijvers over de literatuur met betrekking tot de nuptialiteit geïnformeerd zijn. Wij zullen daar nog meerdere voorbeelden van tegenkomen.

Zo vermeldt Henry, dat de Royal Commission

in Engeland rond 19U8 de eerste opmerkingen gemaakt zou hebben over
de betekenis van de numerieke verhoudingen der beide sexen bij de
nuptialiteit (zie Hoofdstuk IV).
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feo that he may be forced to marry a female nearer his own age them
previously. On the other hand, if the population starts to increase
he will be faced with the reverse situation. The results of assuming
male or female marriage probabilities are contrasting" (LOT). Op
zichzelf zag Karmel deze verandering van keuze van een partner reeds
als een resultaat van veranderingen in de huwelijkskansen van de
mannelijke en vrouwelijke bevolking. In een verandering van de gemiddelde huwelijksleeftijd, het leeftijdsverschil tussen bruid en
bruidegom, de kansen om ooit te huwen en een wijziging van het aantal personen, dat definitief ongehuwd zal blijven, zouden deze zich
eveneens kunnen uitwerken (I.08). Al deze resultaten verkreeg Karmel
door steeds een der nuptialiteitsverhoudingen constant te houden.
Die suppositie stemt weinig met de werkelijkheid overeen. Het is
dan ook niet verwonderlijk, dat Karmel in een discussie mèt Hajnal
over een nagenoeg tegelijkertijd verschenen artikel (I.09), waarin
hetzelfde onderwerp op andere wijze werd benaderd, zegt:
"I agree that there is a considerable amount of empirical work to
be done to discover how male and female nuptialities change in
adjusting themselves to different sex-age structures of actual
populations" (I.IO).
Zulk concreet onderzoek moet nog worden gedaan. Henry constateert
dan ook in I968: "On pourrait aussi bien dire que nous ne savons
difinir ni, encore moins, mesurer la nuptialité" (1.11). Bij andere
demografische verschijnselen ontdoet men de bruto-resultaten van de
structurele effecten door hen te herleiden op eenzelfde noemer. Zo
is ббк het aantal huwelijken per 1000 personen van elke sexe uit te
drukken. Voor Henry geldt echter: "Ce qui revient à dire, qu'il n'y
a pas de connaissance véritable de la nuptialité si l'on ne sait
pas la définir en tenant compte simultanément des effectifs et de
la structure des mariables des deux sexes" (1.12). Wat de nuptialiteit
betreft, zijn er naar zijn idee slechts twee zeer elementaire begrippen, waarvan men kan uitgaan. Deze begrippen "la panmixie" en "1'isolât"
moet men bestuderen om vast te stellen, wat daarvan met betrekking
tot de nuptialiteit nuttig kan zijn. In beide gevallen gaat het om
theoretische situaties. In het eerste geval wordt verondersteld, dat
de huwelijken binnen een grotere dan wel kleinere bevolking geheel door
toeval plaats vinden. Alleen het feit, dat verschillende personen onder
deze bevolking huwelijkspartner voor elkaar kunnen zijn, doet deze be-
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volking in twee groepen uiteenvallen. In het andere begrip vordt uitgedrukt, dat de keuze van een partner in een beperkte groep plaats
vindt, waar men niet buiten kan gaan (1.13)· Ondanks de interessante
distincties, die Henry vanuit deze twee begrippen in een tweetal artikelen weet aan te brengen, zullen wij hem niet op deze weg volgen
(1.110.
Als wij bij dit onderzoek een andere weg inslaan dan Henry,
hebben wij daarvoor·twee redenen. De meest belangrijke is het
feit, dat het inconsistentie-probleem der nuptialiteit in wezen de
grondoorzaak is van de verschillende resultaten der mannelijke en
vrouwelijke vruchtbaarheidsregimes. Wordt dat probleem opgelost, dan
doet zich, zoals Karmel in 19^7 al constateerdetgeen consistentie-probleem meer ten aanzien van de vruchtbaarheid voor, mits men deze als
een huwelijksvruchtbaarheid uitdrukt. Daar deze vruchtbaarheid unisexueel met de nuptialiteit verbonden werd, ruilt men dat ene consistentie-probleem, zoals Karmel het uitdrukte,voor twee verschillende
problemen in (1.15)«
Een andere reden is verbonden met het feit, dat met betrekking
tot de nuptialiteit reeds vele verhoudingscijfers bekend zijn. Dat
geldt niet alleen voor het huwen, maar ook voor het kiezen van een
partner. Bruto-huwelijkscijfers, leeftijdsspecifieke cijfers en huwelijkskansen zijn als uitdrukkingen met betrekking tot het huwen reeds lang
in gebruik. Een voorkeur voor leeftijdsspecifieke cijfers, die
zich bij de sterfte niet voordoet, is daarbij zeer duidelijk
te signaleren. De percentages der huwenden en de partiële huwelijkskansenworden bij traditie als uitdrukkingen voor het kiezen van een partner
gebruikt, hoewel zij niet veel voorkomen. De afhankelijkheid van de
tweezijdige structuur der huwbare bevolking is voor al 'deze grootheden echter nooit aan een critisch onderzoek onderworpen. Naast deze
traditionele grootheden zijn er reeds sinds lang verschillende suggesties gedaan om de huwelijkscombinaties in elementen van deze dubbele
structuur uit te drukken. Schnapper-Arndt (1909), Knibbs (1917) en
Koller (19^2) zijn hier als initiatief-nemers te noemen. Al deze gesuggereerde verhoudingscijfers en andere, welke daaraan zijn toe te
voegen, zijn evenmin critisch onderzocht. De vraag of zij bruikbaar
zijn om het consistentie-probleem tot een oplossing te brengen is nooit
aan de orde gesteld. De betekenis, welke zij met betrekking tot het

τ
kiezen van een partner en/of het huwen hebben, is nooit bezien.
Door deze feitelijke lacunes in het onderzoek der nuptialiteit
kunnen wij ons niet beperken tot een eenvoudige toepassing van de
verschillende verhoudingscijfers, welke de huwelijkscombinaties het
zij traditioneel-eenzijdig hetzij tweezijdig in de elementen van de
huwbare bevolking uitdrukken. Een nadere probleemstelling en een in
ventarisatie van dergelijke verhoudingscijfers zullen wij daarom eerst
laten volgen door een beschouwing, welke functie en betekenis verhou
dingscijfers in de demografische analyse bezitten. Zo zullen wij ons
de criteria kunnen verschaffen, waaraan ook de verhoudingscijfers met
betrekking tot het huwen en de partner-keuze zullen moeten voldoen.
De vraag, in hoeverre bij de paarvorming een oplossing van het con
sistentie-probleem valt te geven, komt in een volgend hoofdstuk aan
de orde. Daartoe schenken wij eerst aandacht aan de traditionele ver
houdingscijfers met betrekking tot het huwen. Na de opstelling van een
bevolkingsmodel of voortschrijvingsschema kan dan het consistentie-pro
bleem aan de orde worden gesteld. Met een eigen suggestie ter oplossing
van dat probleem, waarbij de traditionele huwelijkskansen behouden blij
ven, wordt dat hoofdstuk en daarmede de algemene problematiek rond de
huwelijkssluitingen besloten. Daar de huwelijkskansen bij deze mogelijke
oplossing en in de verklaring van de veranderende aantallen dyades een
belangrijke rol spelen, beginnen wij de toepassingen op het concrete
materiaal over de periode 191*8-65 der huwelijkssluitingen in Nederland
met deze kansen. In het daaraan aansluitende hoofdstuk wordt de on
toereikendheid van de traditionele verhoudingscijfers der partnerkeuze
aangetoond. De vele verhoudingscijfers, welke ter uitdrukking van de
partnerkeuze - al dan niet verenigd met het huwen - zijn op te stellen,
worden in het zesde hoofdstuk behandeld. De concrete toepassingen op
het materiaal uit de periode I9U8-65 vormen bij deze behandeling de voor
naamste elementen. De toepassing van een eigen verhoudingscijfer voor de
partnerkeuze komt in het zevende hoofdstuk aan de orde. Met de evaluatie
daarvan in een marktmodel wordt dit onderzoek met een achtste hoofdstuk
besloten.
Om dit gehele verslag niet onnodig met technische toelichtingen te
belasten, hebben wij еец overzicht van het materiaal, waarop ons onder
zoek in feite steunt, als een eerste bijlage toegevoegd. Een toelichting
op de bijzondere berekeningen, welke gemaakt worden, is daarin eveneens
opgenomen. Hier volstaan wij met de algemene inlichting, dat wij voor de
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periode 19^8-65 beschikten over een volledige verdeling van de bevolking naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat alsmede over de
gegevens der huwelijkssluitingen, welke in die periode jaarlijks hebben plaats gevonden. Het feit, dat de verdelingen der huwenden over
de huwelijkscombinaties of dyades voor de gehele periode in vijfjarige
leeftijdsklassen bekend waren, was voor de analyse van groot belang.
De verdelingen van dezelfde gegevens naar klassen van afzonderlijke
leeftijdsjaren, die in principe vanaf 1956 ter beschikking stonden,
beperkten wij tot de verdelingen der jaxen 1956, 1958, i960 en I965.
Eve nais de verdelingen van de bevolking naar burgerlijke staat waren
deze gegevens naar de geboortejaren der betrokkenen gerangschikt.
De tabellen en grafieken, welke uit dit algemene materiaal worden gemaakt, zijn in een afzonderlijk deel II van dit verslag gebundeld. Zij
vormen een selectie uit een veel groter geheel. Daarom zijn zij op een
aparte manier genummerd. Steeds worden zij met een getal van zes cijfers al dan niet voorafgegaan door een letter - aangegeven. Uit deze tabellen
moesten in vele gevallen weer andere tabellen worden samengesteld.
Evenals de tabellen, welke nog voor andere data moesten worden opgesteld, zijn deze laatste tabellen steeds met een getal van drie cijfers aangegeven. Het eerste cijfer heeft op het hoofdstuk, waarin zij
werden behandeld, betrekking, de twee volgende vormen een volgnummer.
Zij zijn steeds in dit eerste deel van het verslag opgenomen.
Het zeer uitvoerige statistische materiaal is ons door het Centraal
Bureau voor de Statistiek ter beschikking gesteld. Zonder de hulp, welke
ons door het Universitair Rekencentrum der Katholieke Universiteit te
Nijmegen werd geboden, zouden wij niet in staat geweest zijn deze veelheid van gegevens te verwerken. Mevrouw M. Bijl-van Woudenberg zijn wij
voor de accurate en snelle programmering van de vele problemen, die wij
haar voorlegden, dan ook zeer dankbaar. De adviezen van Drs. M.A. van
't Hof van het Instituut voor Wiskundige Dienstverlening, MathematischStatistische Afdeling met betrekking tot een aantal statistische berekeningen waren voor ons van groot nut.
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§ 2. De partnerkeuze als een probleem van de aantalsverhoudìngen
der sexen

De geslachtsverhouding onder het totaal van een bevolking wordt
bepaald door drie factoren, te weten de geslachtsverhoudingen onder
de geborenen, het verschil in tempo van de afsterving van mannen en
vrouwen na de geboorte en voorts de geslachtsverhouding onder het
saldo der buitenlandse migratie (l.l6). Temporele en generatieve verschillen van elk dezer drie grootheden geven aan de geslachtsverhoudingen voor bepaalde leeftijdsklassen op verschillende tijdstippen
en aan die verhoudingen voor verschillende leeftijdsklassen op een bepaald moment voortdurend een ander aanzien. De geslachtsverhoudingen
onder de geborenen waren daarbij met meestal IO5 tot I06 jongens- op
100 meisjesgeboorten nog de meest constante. De sterfteverhoudingen
van beide geslachten hadden eertijds tot gevolg, dat het aanvankelijke overschot aan jongens boven het aantal meisjes op l8-jarige
leeftijd geheel verdwenen was. De grotere verbetering van de overlevingskansen der jongemannen tegenover die der jonge vrouwen heeft
tengevolge gehad, dat het mannen-overschot onder de geborenen tegenwoordig tot ver voorbij de 18-jarige leeftijd gehandhaafd blijft.
Men bestudere in dit verband de volgende grafieken, waarbij men moet
bedenken, dat behalve de veranderingen der sterftekansen ook de migratie een rol heeft gespeeld. De grafieken behoeven verder geen toelichting.
iratio
100

ratio
«100
De verhouding van het aantal overlevende
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volgens de sterftetatels bij 106 mannelijke
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Veranderlijke sex-ratio's bij de geboorte gingen met deze tendens
tot behoud van de masculiniteit der geboorten tot in de leeftijdsklas
sen, waar de meeste huwelijken plaats vinden, gepaard. Tesamen brach
ten zij in de afgelopen decennia de uitgebeelde sex-ratio's op 18-jarige
leeftijd volgens de Volkstellingen sedert I869 teweeg.
Soortgelijke ontwikkelingen der sterftekansen van mannen en vrou
wen op oudere leeftijden veroorzaakten tesamen met de ontwikkelingen der
migratie-verhoudingen andere verhoudingen der geslachten in de opeenvol
gende leeftijdsjaren na de l8-jarige leeftijd. Zo blijft бок na de 18jarige leeftijd nog lang een overschot aan mannen gehandhaafd. De onder
staande grafiek geeft daar een indruk van.
ratio
«1000

0e verhouding van het aantal mannen en vrouwen van diverse (eettijden
volgens de sterftetafels 1870-1880 en 1961-1965. alsmede de volkstellingen 1Θ69 en 1960
volgens sterftetafel 1961-1965
volkstelling 1960

volgens sterftetafel 1870-1880
volkstelling 1869
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Het is duidelijk, dat de hierboven bedoelde factoren mede van ge
lang zijn voor de verhoudingen tussen de leeftijdsgroepen, waarin beide
sexen als huwbare bevolking aan het proces der huwelijkssluitingen deel
nemen. Het feit, dat elke huwelijkssluiting in onze Westerse monogame
cultuur op de vrijwillige instemming van twee personen van verschillende
sexen berust, geeft aan de getekende veranderingen der verhoudingen een
bijzondere betekenis. Rijst daardoor reeds de vraag of eenieder bij de
gewijzigde verhoudingen wel een partner zal kunnen vinden, gezien de
richting, waarin de huwenden over het algemeen hun partner kiezen,
dringt deze vraag zich nog sterker op. Daargelaten een zekere ver-

ratio
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11β|Oe verhouding van het aantal 18-jarige mannen ten opzichte van het
aantal 18-jarige, resp. 16-jarige vrouwen van 1900-1965
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scheidpnheid van keuze huwen de mannen overwegend jongere vrouwen.
Hun keuze stemt overeen met het overwegend aantal oudere mannen,
dat aan de vrouwelijke zijde wordt gekozen. Het feit, dat de mini
male huwelijksleeftijd van de mannen op 18-jarige leeftijd is vast
gesteld, terwijl de meisjes reeds op 16-jarige leeftijd kunnen hu
wen, vormt wel geen oorzaak van het leeftijdsverschil bij de part
nerkeuze, maar кал men wel als een afspiegeling daarvan beschouwen.
Door deze algemene richting van de partnerkeuze worden de jaarlijkse
wisselingen van de aantallen geboorten naast de reeds genoemde fac
toren voor de aantalsverhoudingen der sexen van bijzonder belang.
Na tijden van geringe veranderingen der aantallen geboorten zullen
de aantalsverhoudingen van l8-jarige mannen en l6-jarige vrouwen slechts
weinig verschillen van dezelfde verhoudingen voor mannen en vrouwen, die
- uit een zelfde generatie afkomstig - beiden 18 jaren oud zijn. De toe
name der geboorten na het midden der dertiger jaren en de ontwikkelin
gen daarvan in de laatste oorlogsjaren vormden voor de sex-ratio's van
niet even oude mannen en vrouwen nieuwe bronnen van geheel andere
verhoudingen. In dat geval worden de mannen van 18 jaar geconfronteerd
met de grotere aantallen vrouwen van 2 jaar jongere generaties, die uit
een periode van stijging van het aantal geboorten afkomstig zijn. Op ge
lijke wijze staan zij na een voorafgaande daling der aantallen gebore
nen tegenover een geringer aantal vrouwen dan bij een vergelijking met de
andere sexe van een zelfde generatie het geval geweest zou zijn. Met die
ontwikkelingen stelt zich het probleem, of onder druk van de gewijzigde
aantalsverhoudingen de richting, waarin de mannen

(of vrouwen) hun

partners kiezen, zal veranderen.
Met deze zienswijze worden de huwelijkssluitingen als leeftijdscom
binaties of dyades van telkens twee partners van verschillende sexe en
van verschillende of dezelfde huwelijksleeftijd tot afhankelijke groot
heden van de wisselende aantallen huwbaren van beide sexen. Deze af
hankelijkheid wordt in het schema der huwelijksmarkt tot uitdrukking
gebracht. De aantalsverhoudingen tussen de naar leeftijd verdeelde
huwbare mannen en vrouwen bepalen daar de partnerkeuze. Perioden van
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stijgende of dalende aantallen geboorten worden voor deze aantalsverhoudingen na enige tijd zeer belangrijk. De huwelijkssluitingen, welke jaarlijks op zo'n huwelijksmarkt plaats vinden, zijn zelve ook
voor deze aantalsverhoudingen van grote betekenis. Met het toenemen
van de leeftijd doen zij elke bevolkingsgroep langzaam van de huwbare naar de gehuwde staat overgaan.

Oe verhouding van het aantal i-jarige ongehuwde mannen ten opzichte van het
aantal ¡-jarige, resp. (¡-2)-jarige ongehuwde vrouwen in 19^6 en 1965
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Een toename van het aantal huwenden doet op deze markt van beide
zijden een druk ontstaan. Daar elk huwelijk berust op de vrijwillige
instemming van beide partners kan men stellen, dat het aantal huwenden
van elk der beide sexen in elke leeftijdsgroep afhankelijk is van de
"neiging om te huwen", die in zo'η groep bestaat. Gezien de vrijwil
lige instemming behoeft deze "neiging om te huwen" zich onder de
vrouwelijke bevolking niet op dezelfde wijze te ontwikkelen als aan
de mannelijke kant. Evenmin zal deze neiging onder alle leeftijds
groepen van een der beide sexen eenzelfde vergroting of verkleining
sinds een vorige periode behoeven te ondergaan. Alleen zal voor een
generatie een grotere effectuering van deze neiging om te huwen in
een jongere leeftijdsperiode gevolgen voor de effectuering in een
latere periode hebben. Door al deze omstandigheden is ook deze "neiging
om te huwen" als een factor te beschouwen, die voor het tot stand komen
van de partnerkeuze van belang is. Zowel een versnelling als een ver
traging van haar effectuering zal op tweeërlei wijze tot veranderingen
der aantalsverhoudingen op de gegeven huwelijksmarkt leiden. De gewijzigde overgang naar de gehuwde staat zal andere verhoudingen tussen
de leeftijdsgroepen van elk der sexen onderling tengevolge hebben.
Door de differenties, die in deze vertragingen en versnellingen tussen
beide sexen onderling kunnen voorkomen, zullen evenzeer de aantalsverhoudingen van verschillende leeftijdsgroepen tussen beide sexen worden
aangetast.

§ 3. Het analytisch schema der huwelijksmarkt.

Op grond van deze uiteenzettingen valt te stellen, dat de leeftijdscombinaties, waarin de huwenden elkaar vinden onder druk van
twee ontwikkelingen tot stand komen. De eerste is de ontwikkeling van
de aantalsverhoudingen der huwbaren, de tweede de ontwikkeling van het
aantal huwenden, welke door de "neiging om te huwen" bepaald wordt.
In het kader van hetgeen ons interesseert zijn er dan ook drie grootheden van belang, te weten:
1 . De aantallen huwbare personen onderscheiden naar geslacht en leeftijd.
2 . De aantallen huwende personen onderscheiden naar geslacht en leeftijd.
3 . De aantallen huwende paren, de dyades,huwelijks- of leeftijdscombinaties der huwenden onderscheiden naar leeftijd van de bruid
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en de bruidegom.
Met behulp vein deze drie grootheden kan het tot stand komen der
dyades als een marktgebeuren door het onderstasmde schema worden voor
gesteld. De suffices j en к kunnen daarin geboortejaren dan vel de
leeftijd der betrokken groepen voorstellen. In het laatste geval heeft
men nog de keuze, of zij klassen voor afzonderlijke leeftijdsjaren dan
wel vijfjarige leeftijdsklassen representeren.
Op dit schema der huwelijksmarkt zijn de volgende principes geldig:
1 . Het jaarlijks aantal huwende mannen E. of huwende vrouwen К van
bepaalde leeftijd kan het aantal huwbaren van dezelfde leeftijd
en sexe niet overtreffen. Daarom geldt:
[F 1.01 ]

E. < M.

voor elke waarde van i.

EL < VL

voor elke waarde van k.

2 . De som van de huwelijkscombinaties, welke voor een der beide sexen
betrekking hebben op personen van gelijke leeftijd, is gelijk aan
het totale aantal huwenden van die leeftijd en sexe. Hoewel deze
som voor mannen van gelijke leeftijd in het opgestelde schema ver
kregen wordt door de optelling van horizontaal gerangschikte leef
tijdscombinaties, zullen wij zo'n sommering zo nodig als een ver
ticale sommering aanduiden.
[F 1.02 ]

1
.
Σ Ε .i.k
k-j

= E. voor elke waarde van k.
ι

1
Σ E. .
i=J

= E.

voor elke waarde van i.

3 . Het totale aantal huwende mannen moet gelijk zijn aan het totale
aantal huwende vrouwen. Deze aantallen zijn over aille huwelijks
combinaties of dyades verdeeld. Dientengevolge zal steeds gelden:
[F 1.03]

,

1

Σ
1=0

E.

=

Σ
k=j

1

Κ = Σ

1

Σ

E.

i=j k=j

Hoewel het in verband met de verschillen de sommeringen correcter
zou zijn geweest om in plaats van E. het symbool E.

en in plaats

van E. het symbool E . te gebruiken, hebben wij daar ter vereen
voudiging vanaf gezien. Eerst in hoofdstuk VIII zullen wij deze
schrijfwijzen daadwerkelijk gebruiken.

verdeling van de huwelijken naar leeftijd van bruid en bruidegom in verdeling van de huwbaren
van beide geslachten per leeftijd
schema 1.01
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IT
als i en к alle leeftijden doorlopen vanaf de minimale huwelijks
leeftijd j tot de laatste leeftijd 1, vaarvoor nog huwbare personen
aanwezig zijn.
Hoewel het in verband met de verschillende sommeringen correcter zou
zijn geweest om in plaats van E. het symbool E.
E

het symbool E

en in plaats van

te gebruiken, hebben wij daar ter vereenvoudiging

vanaf gezien. Eerst in hoofdstuk VIII zullen wij deze schrijfwijzen
daadwerkelijk gebruiken.
Volgens dit schema fungeren de huwbare of huwende personen van
de verschillende leeftijdsklassen van elk der beide sexen als mogelijke
partners voor de vertegenwoordigers aan de andere kant van de huwe
lijksmarkt. Tegelijkertijd zijn de personen van verschillende leef
tijdsklassen van eenzelfde sexe als concurrenten van elkaar te be
schouwen. Dit concurrerend vermogen en de functie als potentiële partners
verkrijgen zij door de gelijktijdige aanwezigheid van verschillende
generaties op de (veronderstelde) ene, onverdeelde huwelijksmarkt.
Daarmede is het gehele marktgebeuren - het tot stand komen der dyades in feite een transversaal gebeuren, waar vertegenwoordigers van verschillende generaties elkaar tot het kiezen van een huwelijkspartner
ontmoeten. In een voortdurend spel van keuze van een partner dan wel
uitstel of misschien zelfs een afstel van een huwelijk bestaat tussen
elk van deze transversale huwelijksmarkten van jaar tot jaar een complexe afhankelijkheid. Door dit spel worden immers de aantalsverhoudingen der generaties op de huwelijksmarkten van volgende jaren bepaald.
De generatieve structuren der huwbare bevolking van beide sexen zijn
daardoor een gevolg van de verschillende verbintenissen, welke zij in
de longitudinale keten van een generatie op de huwelijksmarkten van
een reeks van kalenderjaren hebben gesloten of waarvan zij tijdelijk
dan wel definitief hebben afgezien. Op elk van deze huwelijksmarkten
vervult zo'η generatie

telkens de rol van een specifieke leeftijds

groep, welke met het voortschrijden der jaren in de hiërarchie der
leeftijden steeds verder opschuift. Voorzover de specifieke aantalsverhoudingen van zo'η reeks van transversale huwelijksmarkten oorzaak
van het sluiten dan wel uitstellen van huwelijksverbintenissen zijn
geweest, zullen de generatieve structuren der huwbare bevolking van
beide sexen een afspiegeling zijn van een veelheid van markten. Daar
mede krijgt de verklaring der dyades vanuit de aantalsverhoudingen
der transversale huwelijksmarkten een dwingend karakter.

18
§ k. Het huwelijksechema bij de voortschrijving der bevolking.
Ter opstelling van een voortschrijvingsschema moeten wij ons
realiseren, dat deze huwelijksmarkten slechts op een deel van de
mutaties, welke er in een bevolking plaats vinden, betrekking heb
ben. Naast huwelijkssluitingen zijn het de sterfte en de migratie,
waardoor de bevolkingsaantallen tijdens het proces van ouder worden
veranderen. Gezien het bestaan van een huwelijksmarkt zullen wij
de bevolking minstens naar twee groepen moeten onderscheiden, te
weten een huwbare en een gehuwde bevolking. In verband met de con
frontatie op de huwelijksmarkt zal de eerste groep naar de beide
sexen verdeeld moeten worden. Voor de laatste kan een paarsgewijze
verdeling worden aangehouden. Deze verdeling zal niet alleen door de
reeds genoemde factoren veranderingen ondergaan, maar eveneens door
de huwelijksontbindingen, of deze nu door de dood van een partner dan
wel door echtscheiding veroorzaakt worden. Door het weer opnieuw huw
baar worden van een partner dan wel van beide partners wordt de huw
bare bevolking jaarlijks weer vermeerderd. Rekening houdend met al
deze wijzigingen zijn minstens de volgende relaties nodig om al het
geen in deze bevolking gebeurt, adequaat in een voortschrijvings
schema weer te geven:
[F I.OU] Het minimale voortschrijvingsschema van een bevolking naar
burgerlijke staat volgens een uni-dimensionele opvatting der
partnerkeuze.
Huwbare mannen: M.,. = M. - E. - D. - T. + S. + 0 .
1+1

1

1

1

1

1

1

Huwbare vrouwen : N. ^, = N. - E, - D. - T. + S. + 0 ,
k+1
к
к
к
к
к
к
Gehuwde bevolking: В.+ 1> к + 1 = В . ^

+

Е . > к - Т^

- S.^ -

0.^

waarin: Μ., Ν , Ε. en EL de betekenis hebben, die door het huwelijksschema is aangegeven.
D. en D

= het aantal overleden huwbare mannen van i-jaar, resp.
huwbare vrouwen van k-jaar.

T. en Τ = het per saldo migrerende aantal huwbare mannen van i-jaar,
X
κ.
resp. huwbare vrouwen van k-jaar.
T.

= het per saldo migrerende aantal echtparen gevormd door i-jarige
mannen en k-jarige vrouwen. Er bestaat geen relatie tussen T.
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en/of Τ met T. .
К
1·к
S. en S

= het aan1
aantal mannen van i-jaar, resp. vrouwen van k-jaar,
wier huwelijk door echtscheiding ontbonden wordt.

S. , = het aantal echtparen, waarvan de man i-jaar en de vrouw k-jaar
is, wier huwelijk door echtscheiding ontbonden wordt. Bovendien
geldt S. =
ι

0. en 0

Σ

, .
k=j

S.

i«k

en S. =
k

Σ

, .
k=j

S. .

i.k
#

= het aantal overlevende mannen van ι-jaar, resp. vrouwen
van k-jaar, waarvan de huwelijkspartner
overleden is.

0.
= het aantal echtparen, gevormd door een i-jarige man en een
X·к
k-jarige vrouw, waarvan het huwelijk ontbonden wordt, door de
1
dood van een der partners; daarbij geldt 0. = у
0. , en
1 · ·
1.к
ч
1
i=J
k , .
i.k
k=j
B. , = het aantal echtparen, bestaande uit een i-jarige теш en een
k-jarige vrouw, dat aan het begin van een kalenderjaar
aanwezig is.

Bij deze wijze van voortschrijving ligt de interesse bij de
voortdurende kennis van een gehuwde bevolking in een verdeling naar
echtparen van onderscheiden leeftijdscombinaties. Het aantal betrek
kingen, dat ter voortschrijving van deze gehuwde bevolking vereist is,
is een veelvoud van het aantal, dat voor de mannelijke

dem wel vrouwe

lijke bevolking benodigd is. Het aantal huwenden van deze huwbare be
volkingsgroepen kan alleen verkregen worden door middel van een optel
ling van het aantal nieuw gevormde echtparen. Waarvan de man, resp. de
vrouw de vereiste i-jarige, resp. k-jarige leeftijd heeft (zie F 1.02).
Aan de realiteit, dat het huwen de keuze van een partner veronderstelt,
wordt bij deze manier van voortschrijving der

bevolking voldaan. Maar

naast de aantallen der dyades worden alleen de aantallen der huwbare
mannen en vrouwen onderscheiden. Daarmede worden het huwen en het kiezen
van een partner als een geheel opgevat. Als een uni-dimensionele opvatting
van het huwen en het kiezen van een partner kan dat worden aangeduid. Bij
deze opvatting kunnen alleen de aantallen der huwbare mannen en/of vrou
wen dienen om tot een verklaring der aantallen dyades in het huwelijksschema te komen. Terzijde latend, of men daarbij uni-sexueel dan wel
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bisexueel te werk wil gaan, kan deze uni-dimensionele benadering
schematisch als volgt worden weergegeven:
[F I.05]

Het uni-dimensionele schema der partnerkeuze
1
Σ

M.
1

•-

M.

--

1

E.

,

•

•

i.k

1
Σ
k=j

-

\

N

k

Tegenover deze uni-dimensionele opvatting kan men een bi-dimensionele stellen. In dat geval werden hfet huwen en het kiezen van een partner
als twee van elkaar te onderscheiden grootheden beschouwd. De aantal
len der huwende mannen of vrouwen van zekere leeftijd zijn niet langer
grootheden, welke men alleen door de vergelijkbaarheid van een aantal
echtparen kan leren kennen. Dat aantal huwenden kim ook verkregen
worden zonder kennis van de partnerkeuze. Alleen voor de opdeling van
de gehuwde bevolking naar echtparen zal men deze partnerkeuze moeten
kennen. In het voortschrijvingsschema heeft deze opvatting allereerst
tengevolge, dat voor de gehuwde mannen en vrouwen afzonderlijke relaties
zijn op te stellen. Omdat daarnaast de voortschrijving van de paars
gewijs verdeelde bevolking onverminderd moet kunnen voortgaan, zijn
nog twee relaties nodig. Door deze relaties zal de verdeling der huwen
den naar echtparen tot uitdrukking moeten worden gebracht. Het
noodzakelijke voortschrijvingsschema zal daardoor als volgt weergegeven
moeten worden:
[F I.05] Het minimale voortschrijvingsschema van een bevolking naar
burgerlijke staat volgens een bi-dimensionele opvatting van
de partnerkeuze.
Huwbare mannen: M. . = M. - E. - D. - T. + S. + 0.
1+1

Huwbare vrouwen: N
Gehuwde mannen:
Gehuwde vrouwen:

1

1

1

1

=N - R - D - Τ

1

+ S

1

+ 0

M. , = M. + E. - D. - T. - S. - 0.
m 1+1
mi
1
mi
mi
mi
mi
N. _ = N. + E. - D. - T. - S, - 0.
m k+1
mk
к
mk
mk
mk
mk.

V e r d e l i n g mannen n a a r e c h t p a r e n

E. = E .
1

Verdeling vrouwen naar echtparen E L = E .
Gehuwde bevolking B ^ ^

= B^

+E.

1.К
+ E
k

. +

....

1« K + Ί

'+i

+
k

····

+ E.^ - S.^ - T.^ - 0.^

waarin: alle symbolen dezelfde betekenis hebben als sub [F I.OU] is aan-
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gegeven, maar alleen het suffix m

werd toegevoegd om de gehuwde

bevolking te onderscheiden.
Naar deze opvatting der partnerkeuze zijn er twee verhoudingscijfers te onderscheiden, welke schematisch als volgt zijn weer te
geven:
(F 1.06] Het bi-dimensionele schema der partnerkeuze.
Het huwen

:

M. -»· E.
1 1

Het kiezen van een
partner

E, - N,
к
к

1
Σ M. - M. - E. - E. ,
._.
i
l
i
i.k
"
i
1
ΣΕ.

- E,
κ
4·
1

1
- Σ

н
. к
"

Σ Ε .

Hoewel de term partnerkeuze in dit laatste geval niet geheel de
zelfde inhoud heeft als in het uni-sexuele schema, zullen wij in het
vervolg toch geen onderscheid meer in het gebruik van deze term maken.
In geval zulk een onderscheid noodzakelijk is, zullen wij de adjectieve
uni-dimensioneel of bi- dimensioneel daartoe gebruiken.
§ 5· De voornaamste verklaringen der huwelijkscombinaties of dyades.
Dit onderscheid naar uni- dan wel bi-dimensionaliteit is onvol
doende om de verhoudingscijfers, die er op dit gebied te vormen zijn,
te typeren. Er zijn meerdere theorieën mogelijk, die bij elk dezer uitgangspunten tot een bepaald verhoudingscijfer en daarmede tot een verklaring der wisselende aantallen dyades leiden. Het punt, waarin zij
alle overeenkomen, is het feit, dat de leeftijd als enige criterium ter
selectie van de partner gehanteerd wordt. De wijze, waarop men deze
selectie voorstelt, kan dienen tot een verdere indeling van de verschillende geconstrueerde indices. Hoewel wij er ons van bewust zijn,
dat de term "choice" op zichzelf al de keuze uit meerdere alternatieven
veronderstelt, gebruiken wij deze term ook in het geval, waarin hij
feitelijk minder toepasselijk is.
De eerste gedachte, waarop men met behulp van het huwelijksschema
tot de vorming van een preferentie-index komen kan, is die van een
volledige concurrentie. In theorie is zeker te stellen, dat elke man elke
vrouw tot partner kiezen kan. Tegelijkertijd is aan het omgekeerde vaar.
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Uit de verhoudingen, waarin mannen en vrouwen van bepaalde leeftijd
aanwezig zijn, is een ontmoetingskans te berekenen. Deze behoeft
slechts tot een absolute frequentie te worden omgerekend om een verwachte frequentie te verkrijgen. De verwachte frequentie kan met de
feitelijke frequentie van een bepaalde dyade vergeleken worden om een
preferentie af te leiden. Deze gedachtengang komt overeen met de "pan
mixie" van Henry. Van de indices, die uit zo'n gedachtengang resulteren, zouden wij willen zeggen, dat zij op een beginsel van "marketchoice" gebaseerd zijn.
Een variant van deze gedachtengang menen wij - ondanks het
pleonasme - als een beginsel van "multiple choice" te kunnen aanduiden.
In dit geval realiseert men zich een zekere beperking van de markt.
Elk

lid van beide sexen kan immers alleen een keuze maken uit de aan-

wezige leden der andere sexe. Men ziet ter opstelling van een index
echter nog wel de keuze van een partner van bepaalde leeftijd uit vele
anderen van dezelfde of verschillende leeftijd.
Dit laatste element van een concurrentiegedachte kan men tenslotte ook nog negeren. Men neemt genoegen met het feit, dat in elke
leeftijdscombinatie de keuze van een i-jarige man door een k-jarige
vrouw of omgekeerd

besloten ligt. Bij de opstelling van een index zal

men dan ook alleen grootheden van die leeftijdsgroepen der mannelijke
en/of vrouwelijke bevolking betrekken. Verhoudingscijfers, die op dit
beginsel van weergave der partner-keuze gebaseerd zijn, menen wij daarom als uitdrukkingen van "simple choice" te kunnen typeren.
De aanwezigheid van dit selectie-beginsel dan wel concurrentieidee heeft nog een andere consequentie. Daardoor wordt ook met betrekking tot deze verhoudingscijfers der partner-keuze de term voorkeurof preferentie-indices gerechtvaardigd. Het feit, dat deze term een
verschillende inhoud kan krijgen, al naargelang het om een uni-dimensionele
dan wel bi-dimensionele verklaring der dyades gaat, laten wij hier geheel terzijde. Evenzo is dat het geval met de wijziging, welke de term
naar zijn inhoud verkrijgt door de wijze, waarop het selectie-of concurrent iebegrip

ter opstelling van de verhoudingscijfers gehanteerd is.

Bij de presentatie van de voornaamste verhoudingscijfers, die ter
verklaring van de dyades te vormen of gevormd zijn, beginnen wij allereerst met grootheden, die als uni-dimensionele verhoudingscijfers
te beschouwen zijn.
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Uni-dimensioneel kan de keuze, welke plaats gevonden heeft, eenvoudig worden uitgedrukt met de partiële huwelijkskans. Zij is tevens
een uni-sexuele weergave ervan. Als zodanig is dit traditionele verhoudingscijfer met de benaming "simple choice" te typeren.
[F I.07]

De partiële huwelijkskansen

Vanuit de mannelijke zijde

h. . = E.
1 ·Κ

Vanuit de vrouwelijke zijde

/M.

Χ · iC

χ

h. . = E. ,/N
k. 1

χ.k

k

Er wordt in dit traditionele verhoudingscijfer op geen enkele wijze
rekening gehouden met de mate, waarin partners van de gekozen leeftijd
ter beschikking waren.
Ortmeyer en Kuhn hebben in I968 een mislukte poging ondernomen om
de huwelijkscombinaties vanuit de aantallen huwbaren van beide sexen te
verklaren (Lij)· De door deze auteurs afgeleverde rate (К) leidt via
een

omweg terug naar de vaststelling van een gewone partiële huwelijks-

kans, als zij deze op leeftijdscombinaties toepassen. Hoewel men kan
aarzelen, of hun rate op een beginsel van "simple choice" dan wel
"multiple choice" gebaseerd is, kozen wij voor het laatste. Het feit,
dat zij met een verhouding tot de "maximum possible rates" werken gaf
daarbij de doorslag. Door de einduitkomst gaat dit beginsel, evenals
het bi-sexuele idee van deze rate, volkomen verloren.
[F I.08] Rate per 1000 maximum possible rates van Ortmeyer en Kuhn.
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Het oudste verhoudingscijfer, dat op de uni-dimensionaliteit van
het huwen en partnerkeuze gebaseerd is, werd door Knibbs in 1917 opge
steld (I.I8). Daar hij bij de opstelling van zijn index alleen met de
aantallen der huwbare mannen en vrouwen rekening hield, die bij de huwe
lijkscombinaties, waarom het gaat, betrokken zijn, kunnen wij zeggen,
dat zijn index
[F I.09]

op een beginsel van "simple choice" gebaseerd is.

De kans op een huwelijkscombinatie
q

= E

/M

X

i.k ik i. К

volgens Knibbs.

2k
In zijn studie, die in 1923 door Czuber in het Duits vertaald
werd (1.19) werkt hij de exponenten "e" en "f" nader uit. Deze exponenten hebben ten doel om het overwicht van de ene sexe ten opzichte van de andere tot uitdrukking te brengen.
Een dergelijke functie van een exponent vindt men in 19^7 terug
bij Karmel. Als "coefficient of marriage dominance" diende deze om
uit de mannelijke en vrouwelijke nuptialiteit een "joint rate" op
een bepaalde huwelijkscombinatie af te leiden (1.20). In 1952 gebruikte Yntema eenzelfde coëfficiënt om een uni-dimensionele grootheid af te leiden, welke aan het beginsel van "simple choice" voldoet (1.21).
[F 1.10]

Het bi-sexuele, partiële huwelijkscijfer van Yntema.
Τ «E. J 2 [a M. + (1-a) N ]

waarin:

a: (i-a) = E./M.: E /N

De grootheid a is daarbij "the nuptial index of sex-dominance".
In tegenstelling met deze uni-dimensionele verhoudingscijfers staat
de index, welke door Koller in 19^2 werd opgesteld (1.22). Hij legt
het idee der "market-choice" aan zijn verhoudingscijfer ten grondslag.
Daardoor is zijn index evenals de twee voorgaande grootheden bi-sexueel
van karakter. Met behulp van het totale aantal huwbare mannen of vrouwen
[F 1.11] De preferentie-index volgens de methode Koller.
Μ.
Ν,
x
k
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χ
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berekent hij eerst een kans op een dyade, welke gebruikt wordt ter
veronderstelling van een verwachte frequentie. Vergelijking van de
feitelijke frequentie met deze verwachte levert hem een preferentie
index op. Door de ongelijkheid van het totale aantal huwbare mannen en
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vrouwen krijgt hij twee indices, welke geheel symmetrisch ten opzichte
van elkaar zijn.
In een niet-gepubliceerde studie kwam Godefroy tot een variant van
deze index van Koller.
[F 1.12]

De preferentie-index volgens de methode Godefroy.

Kans op een dyade:
Index
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Door de verwachte frequentie vanuit het totaal aantal der huwelijken
te berekenen, wordt in feite êên index verkregen, waar er eertijds
twee noodzakelijk waren.
Eenzelfde beginsel van "market choice" ligt ook aan de "Neigungskoeffizient" ten grondslag, welke door Schnapper-Arndt in 1909 werd
opgesteld (1.23). Zijn "ontmoetingskans" leidde hij af uit de aantallen huwende mannen en vrouwen. Daarmede is deze index het naar tijd
eerst geformuleerde bi-dimensionele verhoudingscijfer.
[F 1.13]

De "Neigungskoeffizient" van Schnapper-Arndt.
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Evenals bij de preferentie-index volgens de methode Godefroy wordt
het totaal aantal huwelijken gebruikt om met de "ontmoetingskans" een
verwacht aantal dyades vast te stellen.
Het meest traditionele verhoudingscijfer om de partnerkeuze uit te
drukken is een percentage der huwenden van zekere leeftijd. Dit unisexuele verhoudingscijfer stelt vast, hoeveel mannen (vrouwen) van
i-jaar (k-jaar) per 100 met vrouwen van k-jaar (mannen van i-jaar)
gehuwd zijn. Het is de meest directe uitdrukking volgens het beginsel
van "simple choice". In het vervolg zullen wij deze grootheden steeds
als de percentages der huwenden aanduiden.
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[F LIU] De percentages der huwende mannen of vrouwen.
Aan de mannelijke zijde
P. . = E. /E.
Aan de vrouwelijke zijde

P. . = E. ,/E.
£·x

i«k к

Al accepteert men, dat deze percentages de feitelijke verhouding
aangeven, waarin mannen (vrouwen) met vrouwen (mannen) van verschil
lende leeftijd gehuwd zijn, dan behoeft deze grootheid toch de pre
ferentie of voorkeur, welke de kiezers hebben, niet weer te geven.
De feitelijke keuze is mede afhankelijk van de mate, waarin eventuele
candidaten ter beschikking zijn. De percentages der huwenden drukken
de keuze uit zonder rekening te houden met de condities, waaronder
gekozen is. Zij zijn daarom als geconditioneerde weergaven van de
partnerkeuze te beschouwen.
Met het huwelijksschema els

gegeven zijn deze condities op

tweeërlei te formuleren. Een eerste formulering wordt bijvoorbeeld verkregen door te stellen, dat het percentage der i-jarige huwende mannen,
dat k-jarige vrouwen heeft gekozen, evenredig zou moeten zijn met de
verhouding, waarin k-jarige vrouwen onder die huwbare bevolking voorkomen. Voor de vrouwen is een analoge formulering op te stellen, zodat op deze wijze twee verhoudingscijfers te vormen zijn. Beide geven
de keuze der mannen en vrouwen op niet-geconditioneerde wijze weer.
In verband met hun afleiding hebben wij deze verhoudingscijfers de preferentie-indices der evenredigheid of ook wel der evenredige keuze genoemd.
[F 1.15] De preferentie-index der evenredigheid of der evenredige keuze.
1
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E
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Vanuit de vrouwelijke zijde:
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Het is dit verhoudingscijfer, dat op het beginsel der "multiple choice"
is gebaseerd. Omdat het betrekkelijkheid van de percentages der huwen
den duidelijk in het licht stelt, is de karakterisering als een nietgeconditior.-ïerde weergave der partnerkeuze zeker zo pregnant. Zulk een
niet-geconditioneerde weergave valt nog op een andere wijze te construeren, zoals wij nog zullen zien.
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Daar aan beide laatste grootheden een Ъі-dimensionele opvatting
van het huwen en de partnerkeuze ten grondslag ligt, zal men een uit
drukking voor het huwen in deze gevallen niet kunnen ontberen. De
meest simpele uitdrukking wordt verkregen door per leeftijdsjaar of
leeftijdsklasse van vijf jaren het aantal huwenden in het aantal
huwbare personen uit te drukken. Als leeftijdsspecifieke huwelijks
cijfers of afhankelijke huwelijkskansen zijn deze verhoudingscijfer
voorlopig als volgt vast te stellen:
[F 1.l6] De leeftijdsspecifieke huwelijkscijfers of afhankelijke
huwelijkskansen, benodigd bij bi-dimensionele verklaringen
der dyades.
Vanuit de mannelijke zijde:

n. = E./M.

Vanuit de vrouwelijke zijde:

IL = Ε,/Ν,

waarin a: een suffix is ter aanduiding van de afhankelijke kans
De formulering, die ons tot de opstelling van de index der even
redige keuze bracht, kunnen wij door een andere vervangen. Men kan
evengoed veronderstellen, dat de huwbare mannen van i-jarige leeftijd
meer vrouwen van k-jaax zullen kiezen, als dat aantal relatief toeneemt.
Het percentage der i-jarige huwende mannen, dat k-jarige vrouwen huwt,
zal als feitelijk resultaat van het kiezen van een partner, evenredig
zijn met de sex-ratio van de i-jarige mannen en k-jarige vrouwen. De
index, die ontstaat, is weer een niet-geconditioneerde weergave van de
keuze, welke met een percentage wordt uitgedrukt. In tegenstelling met
de voorgetande index is zij op het beginsel der "simple choice" gebaseerd.
[F I.I7]

De preferentie-index der onafhankelijke keuze.
Eerste afleiding

Vanuit de mannelijke zijde:
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De aantrekkelijkheid van deze index ligt daarin, dat zij tevens op
andere wijze is af te leiden. Elke keer, dat een man van i-jaar trouwt
en zijn voorkeur voor een k-jarige vrouw laat gelden, zal het huwelijk
van een k-jarige vrouw bezegeld zijn. Een analoge formulering is voor
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de vrouw te gebruiken. Beide redeneringen, die tot de boven weer
gegeven inhoud der index leiden, zijn als volgt weer te geven:
[F 1. IJb] De preferentie-index der onafhankelijke keuze.
Tweede afleiding.
Vanuit de mannelijke zijde:
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hetgeen te herschrijven is, als: V.
waaruit volgt:
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Uit deze herschrijving blijkt bovendien, dat de index als een
correctie van de partiële huwelijkskans gezien kan worden (zie F LOT)·
Toch is zelfs deze weergave niet geheel bevredigend. Als wij met
deze afleiding veronderstellen, dat de huwelijkskans een grootheid is,
welke alleen nog van externe factoren afhankelijk is en als zodanig van
het kiezen van een partner is te onderscheiden, kan uit de partiële
kans van het andere geslacht ook een huwelijkskans geëlimineerd worden.
Dit leidt tot de onderstaande symmetrie van de betrekkingen tussen de
huwelijkskansen, de preferentie-indices en de percentages der huwenden:
[F 1.17c] De symmetrie van de betrekkingen tussen de huwelijkskansen, de
preferentie-indices der onafhankelijke keuze en de percentages
der huwenden.
Vanuit de mannelijke zijde:
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Vanuit de vrouwelijke zijde:
h.
E. ,
—
x V
= -±-k
h.
k.i E.
N
E
.
—

M.

ν

V

i.k
1

=

Χ

'

E.
1

Deze laatste betrekkingen zijn tenslotte terug te voeren tot de
simpele verhouding:
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[F Lijd]

De ontbinding der sex-ratio in de verhouding der huwelijkskansen en de verhouding der preferentie-indices
van mannen en vrouwen.
M.
h.
тг- = —
N.
h,
к
к

V.
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V, .
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voor elke waarde van i en k.

Volgens deze betrekking zouden de sex-ratio's van i-jarige huwbare
mannen en k-jarige huwbare vrouwen steeds in een tweetal verhoudingen
ontbonden moeten worden. Van de vier grootheden, die daarbij betrokken
zijn, zijn er drie onafhankelijk te kiezen, terwijl de vierde dan in
afhankelijkheid volgt.
Bij ons onderzoek naar al deze uitdrukkingen voor de partnerkeuze
kwamen wij tot de conclusie, dat deze laatste index boven alle andere
te prefereren is. Verschillende redenen brachten ons tot die over
tuiging.
In de eerste plaats worden in deze index de huwelijkskansen of
leeftijdsspecifieke huwelijkscijfers (h. en h ) erkend als zelfstandig
te onderscheiden grootheden. In de verschillende uni-dimensionele ver
klaringen is dat niet het geval.
Vervolgens wordt voor de partnerkeuze zelve een verklaring gevonden,
die aansluit bij de betekenis, welke de percentages der huwenden en de
partiële kansen altijd gehad hebben. Het feit, dat deze index voor
de mannen en vrouwen afzonderlijk te construeren is, verhoogt de waarde.
Alleen al uit het feit, dat mannen over het algemeen jongere vrouwen
kiezen, deze laatsten evenwel oudere mannen, blijkt, dat hun preferenties niet van gelijke aard zijn. In de constructie van een afzonderlijke index zal dat tot uitdrukking moeten worden gebracht. Het
feit, dat er tenslotte tussen huwelijkskansen en partnerkeuzen een zodanige afstemming plaats vindt, dat een van die grootheden als afhankelijke
te zien is, doet daar niets aan af.
De index introduceert de vergelijkbaarheid van de partnerkeuzen,
welke bij de percentages der huwenden niet mogelijk is. Bij de vergelijking in de tijd blijven bij deze percentages de achterliggende
tweezijdige structuren der huwbare bevolking geheel buiten beschouwing. De moeilijkheid is, dat bij deze percentages alleen een verticale vergelijking mogelijk is. Zij geven als zodemig alleen inlichtingen over de keuze van bijvoorbeeld 19-jarige mannen voor
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vrouwen van 1б, 17 etc. jaren. De vergelijking van de (mannelijke)
voorkeur, die mannen van verschillende leeftijd voor vrouwen van een
bepaalde leeftijd hebben, laten zij niet toe. De tweezijdige verdeling
van het huwelijksschema maakt het bij een onderscheid vein mannelijke
en vrouwelijke keuze noodzakelijk, dat zo'η vergelijking mede mogelijk
is. Hetzelfde geldt voor de vrouwelijke preferenties, die overigens
op tegenovergestelde wijze aan de preferenties der mannen in het
huwelijksschema tot uitdrukking komen. Aansluitend aan hetgeen wij
in het voorgaande over de verticale sommering hebben gezegd, zouden
wij hier dan van de noodzaak van een verticale en horizontale ver
gelijking der mannelijke en vrouwelijke preferenties kunnen

spreken.

Met behulp van deze index кал tenslotte een oplossing voor het
consistentie-probleem gevonden worden. De methode, die bij deze op
lossing gebruikt wordt, toont sterke verwantschap met die, welke Shah
en Giesbrechts in I969 publiceerden ('\.2k).

Zij gaan daarbij, zoals wij

later zullen zien, uit van de traditionele verhoudingscijfers te weten
de huwelijkskansen of leeftijdsspecifieke huwelijkscijfers en de per
centages der huwenden. Tussen de sex-ratio's en de verhouding der huwe
lijkskansen, resp. de percentages der huwenden bestaat daarbij de vol
gende verhouding:
\_F I.I8J

De betrekking tussen de sex-ratio's en de traditionele ver
houdingscijfers voor het huwen en de partnerkeuze.
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Shah en Giesbrechts veronderstellen met hun oplossing impliciet,
dat er een omgekeerd evenredige verhouding bestaat tussen de sex-ratio's
en de verhouding der huwelijkskansen, resp. de percentages der huwenden.
Zij is tegenovergesteld

aan hetgeen wij bij onze indices [F 1.17c]

aantreffen. De oorzaak van deze controverse ligt in het feit, dat in
onze index verondersteld wordt, dat de percentages der huwenden nog
afhankelijk zijn van de tweezijdige structuur der huwbare bevolking,
hetgeen de vermelde schrijvers achterwege laten. Dezelfde tegenstelling
geldt eveneens tussen de door ons opgestelde index en andere uitdrukkin
gen van de partnerkeuze, die wij in het voorgaande zijn tegengekomen. De
ene stelt op deze, de andere weer op een volgende manier de aantallen
dyades afhankelijk van een aantal demografische grootheden. Om bij die
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tegenstellingen een selectie van de verschillende verhoudingscijfers te
kunnen doorvoeren, zullen wij ons daarom allereerst op de wezenlijke
functie van dergelijke verhoudingscijfers moeten bezinnen. In het volgende hoofdstuk zullen wij daar nader op ingaan.
Als afsluiting van dit hoofdstuk voegen wij tenslotte een overzicht van de hoven vermelde indices der partnerkeuze toe. Men moet
daarbij wel bedenken, dat in dit overzicht alleen de voornaamste
indices zijn opgenomen. Zoals wij nog in hoofdstuk VI zullen zien,
zijn er nog enkele te construeren. Daar deze om verschillende redenen
minder acceptabel zijn

dan degene, die hier vermeld zijn, hebben wij

deze niet in dit overzicht behandeld. Evenmin zijn zij op het feitelijk
materiaal doorgerekend, hetgeen voor alle andere wel het geval is.
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II. De criteria ter opstelling en toetsing van demografische verhoudingscijfers.
§1. Het huwen en de partnerkeuze als demografische grootheden.
In een recent verschenen artikel (1969) zegt Wunsch, dat de nuptialiteit strikt genomen geen demografisch verschijnsel is. Zijn
mening baseert hij op een definitie, die de demografie als de studie
van de groei van een bevolking beschrijft. Vruchtbaarheid, sterfte
en migratie zijn de aantalsverschijnselen, die deze groei verklaren.
Het huwen is alleen van belang, voorzover een bevolking daardoor in
verschillende groepen verdeeld wordt, die als ongehuwden en ooit eerder gehuwden te kwalificeren zijn. Evenals de religie zou de burgerlijke
staat slechts als verklarende variabele te beschouwen zijn. Tussen de
bevolkingsgroepen, die door zulke variabelen verkregen worden, doen
zich bij de geboorte, sterfte of migratie intensiteitsverschillen voor.
Ter verklaring van de nataliteit is de kennis van de gehuwde bevolking
niet of niet altijd nodig. De nataliteit mag dan in onze Westerse monogame cultuur grotendeels aan de gehuwde bevolking gebonden zijn, dat is
niet overal het geval. In Afrikaanse en West-Indische culturen verlopen
de sexuele relaties- en daarmede de nataliteit- veelal langs andere
lijnen (2.01).
In navolging van de opvattingen, welke hier ter lande door Godefroy
zijn weergegeven, omschrijven wij de demografie als "de wetenschap, die
de aantalsverschijnselen van (menselijke) bevolkingen beschrijft en verklaart. Deze aantalsverschijnselen zijn de groei der bevolking en haar
voortdurend veranderende structuur" (2.02). Aantalsontwikkelingen en veranderingen naar opbouw noemen wij, omdat zij de kern vormen van het te
onderzoeken verschijnsel, met Godefroy het bevolkingsproces (2.03).
Naar deze opvatting der demografie is het huwen tesamen met de
partnerkeuze zeker als een demografisch verschijnsel te beschouwen.
Naar de uni-dimensionele opvatting zijn het huwen en de partnerkeuze
tezamen de oorzaak van de paarsgewijze verdeling van een bevolking, zodat deze laatste grootheid als afhankelijk variabele tot het materiëele
kenobject wordt. Naar de bi-dimensionele opvatting bezitten het huwen
en de partnerkeuze een eigen materieel kenobject, al zijn deze dan in
wezen met elkaar verbonden. Voor het huwen is dit de gehuwde bevolking
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van elk geslacht, voor de partnerkeuze de paarsgewijze verdeling ervan.
In uni- dan wel bi-dimensionaliteit zijn het huwen en de partnerkeuze
de formele kenobjecten van de verdeling der huwbare bevolking naar
dyades. In die functie zijn zij vergelijkbaar met geboorte, sterfte
en migratie, die algemeen de primaire demografische variabelen van het
bevolkingsproces genoemd worden.
Geboorte, sterfte en migratie hebben als aantalsvermeerderingen
of verminderingen structurele wijziging van een bevolking tengevolge.
Het huwen en de partnerkeuze veranderen de struktuur van een bevolking
direct, zonder dat er van aantalsvermeerderingen of verminderingen van
het totaal van een bevolking sprake is. Als zodanig zijn zij te vergelijken met het toetreden tot een kerkgenootschap, waardoor een bevolking eveneens gestructureerd wordt. Anders echter dan bij het kiezen
van een religie hebben het huwen en de partnerkeuze door het samengaan
der sexen diep ingrijpende, structurele veranderingen der bevolking
tengevolge. Door de paarvorming verliezen beide sexen hun eigen identiteit. Dat proces van identiteitsverlies speelt zich af op de huwelijksmarkt. Niet alleen de persoonlijke kenmerken van de beide betrokkenen,
maar ook de structurele (aantals)verhoudingen der beide sexen zijn
voor dat proces van iditentiteitsverlies van wezenlijke betekenis (2.0U).
De aantalsverhoudingen van de oorspronkelijk aanwezige, ongehuwde of
huwbare bevolking worden door deze paarvorming gewijzigd, terwijl er
een ander structuur-element - de paarsgewijs verdeelde bevolking - door
wordt beïnvloed. Door deze veranderingen van de initiaal-toestand kan
er van een ergodisch proces worden gesproken (2.05), dat door de opeenvolging van huwelijksmarkten continue werkzaam is. In een polygame structuur is dat proces op analoge wijze werkzaam.
Door dit verlies aan identiteit veranderen de demografische variabelen - anders dan bij de religie - van betekenis. De mortaliteit krijgt
een functie, welke zowel direct als indirect op structuur-verandering
is gericht. Door de dood van een der partners ondergaat het totaal der
bevolking een aantalsvermindering, terwijl de overgang van de ander naar
de weduwstaat alleen als een structuur-wijziging te beschrijven is. De
mortaliteit verkrijgt daarmede eenzelfde functie als de echtscheiding,
die als demografische grootheid wezenlijk aan het bestaan der paren verbonden is. De migratie kan vanuit de eenheid der paren beter begrepen
worden dan vanuit de zelfstandigheid van de leeftijdsstructuren der beide
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sexen afzonderlijk. De paarvorming kan men immers beschouwen als de
bron van de latere gezinsrelaties, welke de verscheidenheid der mi
grerende personen kunnen verklaren. Tenslotte wordt bij een paarsgewijze
verdeling der bevolking de nataliteit tot vruchtbaarheid, waarbij de
aantalsvermeerderingen naar de achtergrond verschuiven. Inzoverre de
nataliteit aan een dergelijke duurzame paarsgewijze verdeling der be
volking gebonden is, stuit elke verklaring vanuit de zelfstandige
verdeling der sexen bovendien op het eerder gesignaleerde consistentie
probleem.
Zoals bij vele andere wetenschappen onderscheidt men in de demo
grafie verschillende deelwetenschappen. Met analytische demografie
wordt naar de mening van Godefroy "die deelwetenschap aangeduid, welke
zich bezighoudt met de relaties tussen de demografische verschijnselen
onderling" (2.O6). Quantitatieve beschrijvingen van de relaties tussen
de drie primaire variabelen - geboorte, sterfte en migratie - en de
bevolkingsaantallen vormen naar de gebruikelijke opvatting deze ana
lytische demografie. Als verklaringen van het verbemd tussen de ver
anderende aantallen dyades en de wisselingen van de aantallen huwbaren,
resp. huwenden behoren de opgestelde verhoudingscijfers voor het huwen
en/of de partnerkeuze eveneens tot deze deelwetenschap.
Naast de interne relaties tussen de verschillende demografische
grootheden, dragen externe omstandigheden tot veranderingen bij.
Davis geeft op de onderlinge verhouding der ргіщаіге variabelen en
deze externe omstandigheden een interessante visie. Als onafhankelijke,
verklarende grootheden van het bevolkingsproces zijn geboorte, sterfte
en migratie naar zijn mening als variabelen der eerste orde te beschouwen
(2.О7). In die functie zijn zij omgeven door een band, welke gevormd wordt
door externe grootheden. Daartoe behoren de technologische, sociologische,
politieke, economische en culturele condities, welke als onafhankelijk
variabelen het bevolkingsproces beïnvloeden. Inzoverre het de overgang
der individuen van de ene deelpopulatie naar de eindere betreft, hebben
zij een directe invloed op de structuur van de bevolking; hun werking
is indirect^ als zij door middel van geboorte, sterfte of migratie geschiedt. Direct veranderen zij het totaal der bevolking nooit. Deze invloed van die variabelen der tweede orde komt niet zomaar tot stand.
Deze condities beïnvloeden de mens vooral naar de perceptie, welke hij
daarvan heeft. Deze perceptie drukt zich uit in de doelstellingen en
motieven, welke de mens zich vormt. Daarom zijn naar Davis opvattingen
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de variabelen der tweede orde in twee groepen te verdelen (2.08):
1 . De externe economische, sociale en culturele condities (als zodanig), welke hun invloed op de mensen hebben.
2 . De motivationele verbanden, welke als schakels fungeren tussen deze
externe condities en het demografische gedrag, dat zij beïnvloeden.
De motivaties der mensen kunnen de sociale condities veranderen, die
van betekenis zijn voor de variabelen der eerste orde, welke de samenstelling en de structuur van een bevolking doen wijzigen. Zulke veranderingen hebben op hun beurt weer consequenties in het sociale vlak.
Daarom zijn de variabelen der tweede orde enerzijds als oorzaken anderszij ds als gevolgen van de veranderingen in de primaire variabelen te
onderkennen.
Hoewel Davis daar geen aandacht aan schenkt, zijn het huwen en de
partnerkeuze in uni- dan wel bi-dimensionaliteit in deze opvattingen in
te passen. Zij zijn niet op eenzelfde wijze met geboorte, sterfte en
migratie in het beeld van Davis onder te brengen. Zij moeten tussen de
externe condities en de drie primaire variabelen in geplaatst worden.
Deze drie variabelen bestaan in wezen door de biologische en fysische
kwaliteiten van een bevolking. Het huwen en de partnerkeuze zijn naar
hun bestaanswi'jze afhankelijk van de sociale condities. Tegelijkertijd
conditioneren zij in hoge mate de drie andere variabelen, zoals wij in
het voorgaande gezien hebben. Zegt von Mackenroth in zijn historischsociologische bevolkingstheorie niet, dat het huwen vroeger beperkt
bleef door de economische draagkracht, welke door de beroepsuitoefening
moest worden verkregen (2.09)? In het huidige kapitaalintensieve tijdperk is het huwen, naar zijn mening tot zo'η niveau gestegen, dat dit
welhaast tot een constante geworden is. De afstemming van het bevolkings
aantal op de bestaansmiddelen werd daardoor echter naar de (beperking van
de) echtelijke vruchtbaarheid verlegd (2.10). In de huidige tijd zien wij,
dat veranderende normen de echtelijke vruchtbaarheid direct beïnvloeden,
terwijl hun betekenis voor de paarvorming zich voorlopig in jongere
huwelijksleeftijden schijnt af te tekenen. In hoeverre de paarvorming
daardoor zelve zal veranderen, ligt nog in de toekomst verborgen. Desondanks verliest het huwen zijn structurende functie niet.
Voor het huwen en de partnerkeuze geldt bijgevolg, dat ook zij van
velerlei economische, sociale en culturele omstandigheden en de percepties,
welke de mensen daarvan hebben, afhankelijk zijn. Evenals bij andere
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demografische grootheden moet door de vorming van verhoudingscijfers
de invloed van interne grootheden geëlimineerd worden om deze afhankelijkheid aan het licht te brengen. Zoals hij andere demografische grootheden bezitten deze verhoudingscijfers dan een dubbele betekenis. Enerzijds kenmerken zij zich door een intensiteit, die voor de grootte van
de veranderingen der samenstelling en structuur van de bevolking belangrijk is, anderzijds verwijzen zij naar gedragspatronen, die door
de variabelen der tweede orde worden

bepaald. Door vergelijking in

tijd en ruimte komen deze verhoudingscijfers pas tot gelding.
§2. De tijds- en leeftijdsstructuur van bevolking en evenementen.

Evenals in andere wetenschappen kan men ook in de demografie
alleen door vergelijkingen tot verklaringen komen. Vergelijkingen in
de tijd zullen veranderingen indiceren, vergelijkingen voor overeenkomstige bevolkingsgroepen tonen verschillen aan. Het idee om een
relatieve grootheid te verkrijgen, die vergelijkingen in tijd en ruimte
mogelijk maakt, is dan ook de voornaamste gedachte, die aan het opstellen van verhoudingscijfers ten grondslag ligt. Bij het vaststellen
van een verhoudingscijfer voor de demografische verschijnselen, ziet
de demograaf zich gesteld tegenover een drietal aspecten der demografische verschijnselen:
1 . De aard der verschillende evenementen.
2 . Het effect van het verloop van tijd voor bevolking en evenementen.
3 . De fixatie van de tijd van waarneming in verband met de vaststelling
van verhoudingscijfers voor de evenementen.
De demografische verschijnselen zijn te zien als een reeks van
evenementen, die aan individuen als leden van een bevolking overkomen.
Deze individuen zijn daardoor als deelnemers of dragers der evenementen
te beschouwen. De vraag naar de effecten, die de evenementen op een
bevolking hebben, doordat de leden tot dragers worden, lijkt eenvoudig
te beantwoorden. Op het eerste gezicht valt er immers een onderscheid
te maken tussen evenementen, die een eliminerende werking daarop hebben
en evenementen, waarbij dat niet het geval is. De sterfte is bijvoorbeeld de oorzaak van de eliminatie van een persoon uit de bevolking. De
geboorte van een kind verandert alleen de status van de moeder. Het
huwen geeft slechts aanleiding tot een verandering van de status, waarmede
men tot een bevolking behoort. Een evenement, waarbij zo'η status-ver
andering plaats heeft, zou men daarom eigenlijk een mutatie moeten noemen.
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Ten aanzien van deze mutaties zijn echter nadere bemerkingen te maken.
De geboorte van een eerste kind betekent voor een vrouw de overgang
van gehuwde vrouw tot moeder. De herhaling door de geboorte van elk
volgend kind verandert aan die status niets, zolang men geen onderscheid maakt naar het aantal kinderen. Maakt men dat onderscheid wel,
dein markeert elke volgende geboorte de overgang van de vrouw tot moeder
van een steeds groter gezin (mogelijke sterfte der kinderen buiten beschouwing gelaten). Door het invoeren van een rangnummer wordt elke geboorte tot een niet-herhaalbare gebeurtenis. Wanneer men de huwenden
van een geslacht verdeelt naar het rangnummer van dat huwelijk, verkrijgt dit evenement eveneens een niet-herhaalbaar karakter. Met deze
zienswijze onderscheidt men steeds nieuwe deelbevolkingen, waarin de
evenementen voor de individuele dragers hun herhaalbaarheid verliezen,
die zij bij een beperkter verdeling wel bezaten. Door zulk een onderscheid
naar deelbevolkingen zijn bijgevolg alle evenementen onder het gezichtspunt der eliminatie te brengen.
Hoewel verschillende soorten van evenementen zich in het leven der
individuen "en chaîne" voordoen, presenteren zij zich vanuit dit gezichtspunt der eliminatie alleen "en éventail" (2.11). Een ongehuwde man
of vrouw zal eerst van de ene stad naar de ander kunnen migreren, daarna huwen en vervolgens sterven. Als lid van een deelbevolking sluit de
deelname aan het ene evenement hem van de andere uit. De migratie doet
de ongehuwde in het gegeven voorbeeld van de ene stadsbevolking naar
de andere overgaan. Als lid van die bevolking sluit hij daarna een
huwelijk om vervolgens als lid van de gehuwde bevolking van zijn
nieuwe vestigingsplaats te sterven. Onder het gezichtspunt van de
eliminerende werking der evenementen zullen bijgevolg alleen vele
mensen tegelijkertijd tot dragers der evenementen kunnen worden.
Door deze omstandigheid zal een deelbevolking, welke op zeker tijdstip aanwezig is, toevoegingen vanuit andere deelbevolkingen daargelaten,
met het verstrijken der tijd langzaam naar aantal verminderen. Naarmate
de frequentie der deelname groter wordt, zal het aantal overlevenden
over een tijdsperiode geringer zijn. Zo wordt de verhouding van het
aantal overlevenden aan het eind van die periode en het bevolkingsaantal aan het begin tot een afspiegeling van de intensiteit der deelname.
Deze intensiteit is mede afhankelijk van de tijdsperiode, die de waarneming geduurd heeft. De overlevingsverhouding, welke daar het gevolg
van is, zal echter gewoonlijk door meer niet-gelijksoortige evenementen
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veroorzaakt zijn. De voortschrijvingsschema's sub [F I.OU ] en [ F 1.05 ]
geven daar de voorbeelden van. Doordat zulke evenementen in de periode
van waarneming naast elkaar voorkomen, zullen zij verstorend op elkaar
inwerken. De geleidelijke vermindering van de bevolking door het ene soort
van evenementen gaat gepaard met de geleidelijke vermindering door eve
nementen van een andere soort. Deze intensiteiten van de deelname aan de
evenementen zullen van elkaar onderscheiden moeten worden. Met de
vorming van dergelijke deelbevolkingen wordt tegelijk bereikt, dat deze
bevolkingsaantallen beperkt worden tot individuen, die direct bij de te
bestuderen evenementen betrokken zijn. Zo zal de verdeling van de ge
boorten naar rangnummers mede tot gevolg hebben, dat de bevolking be
perkt wordt tot vrouwen, welke nog de mogelijkheid hebben tot het
voortbrengen van een kind met het gestelde rangnummer.
Het maken van een onderscheid tussen dergelijke deelbevolkingen
heeft nog een andere belangrijke consequentie. Inzoverre het eve
nementen betreft, die tevens eus mutaties zijn aan te duiden, heeft
de eliminerende werking mede tengevolge, dat de drager tot lid van een
andere deelbevolking wordt. De emigratie vanuit de ene bevolking heeft
de immigratie bij een andere tot gevolg. In het leven van elk individu
is daarom altijd een evenement vast te stellen, dat hem tot lid van een
bepaalde deelbevolking heeft gemaakt. Zo'η evenement is als het oor
spronkelijke evenement (événement origine) aan te duiden (2.12).
Het voornaamste oorspronkelijke evenement voor elk individu is zijn
geboorte, waardoor hij tot een deelbevolking ging behoren. In een
eliminerende beschouwingswijze der evenementen zal elk volgend evenement hem naar een nieuwe deelbevolking doen overgaan, dan waartoe
hij voordien behoorde. Alleen de sterfte elimineert hem voorgoed uit
elke werkelijke populatie, al kan men de sterfte ook beschouwen als een
overgang naar de populatie der overledenen. Door deze overgangen naar
andere deelbevolkingen zullen gedurende een zekere tijdsperiode naast
verminderingen van elk bevolkingsaantal, altijd wel vermeerderingen
voorkomen. De voortschrijvingsschema's sub [F 1.OU ] en l F 1.05 ] geven
daar eveneens de voorbeelden van.
Ter vaststelling van de intensiteiten der verschillende evenementen
staan wij nu voor een complex probleem. Enerzijds zijn de evenementen
eerst naar verloop van tijd kenbaar, terwijl anderszijds het bevolkingsaantal door de evenementen, ongeacht de vermeerderingen, voortdurend naar
aantal wordt verminderd. Daarbij gaat het ons niet om de overlevings-
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verhouding, die door alle voorkomende evenementen gezamenlijk veroorzaakt vordt, maar om die, velke ontstaat door een bepaald soort van
evenementen. Deze netto-overlevingsverhouding is nooit direct uit een
telling van de bevolking af te leiden. Daartoe zullen de intensiteiten
van de verschillende soorten van evenementen afzonderlijk moeten worden
vastgesteld. Waarnemingen van de evenementen en de vaststelling van een
risico-dragende bevolking zijn er het gevolg van. Doordat elk soort van
evenementen eerst na verloop van tijd in voldoende mate voorkomt, moet de
periode van waarneming zich over een zekere tijdsduur uitstrekken. Met het
oog op de vergelijkbaarheid vein de resultaten wordt deze periode
gefixeerd. Door het gelijktijdig verloop van tijd en leeftijd blijft
deze fixatie niet zonder gevolgen, voor de wijze, waarop de noodzakelijke gegevens voor bevolking en evenementen verkregen kunnen worden.
Ter vaststelling van de intensiteiten der verschillende evenementen is de demograaf in de individuen geïnteresseerd, in zoverre zij als
leden vein een deelbevolking te beschouwen zijn. Het tijdstip van toetreden tot zo'η bevolking en het tijdstip, waarop de individuen als
leden van een bevolking tot drager van een evenement worden, trekken
zijn belangstelling. Daarbij is de leeftijd een variabele, die voor
hem, zoals wij nog in de volgende paragraaf zullen zien, noodzakelijk
is. De leeftijd verandert echter met de tijd. De gelijkheid van tijd
(vak) van geboorte is daarentegen een kenmerk, dat de individuen hun
gehele leven onveranderd mededragen. Voorzover een aantal, individuen
op eenzelfde tijd geboren is, kan de demograaf hen niet als leden van
een bevolking van elkaar onderscheiden "the individual is assigned to
a temporal aggregate on the basis of his time of birth" (2.13). Zo'n
groep van individuen is voorlopig als een geboorte-groep aan te duiden.
Het gelijktijdig verloop van tijd en leeftijd is gemakkelijk in een
figuur uit te beelden. Daartoe construeren wij een rechthoekig assen
stelsel, waarvan de horizontaal de tijd en de verticaal de leeftijd voor
stelt. Elke lijn, die nu onder een hoek van U5

vanuit een punt van de

horizontaal, getrokken wordt, zal op het gezamenlijk verloop van tijd
en leeftijd betrekking hebben. Dergelijke lijnen zijn als levenslijnen
te beschouwen, omdat elk punt daarvan bepaald is door de tijd en de
leeftijd, welke door de assen wordt aangegeven.
In onze metingen van tijd en leeftijd gaan wij gewoonlijk van
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fixaties van een jaar uit. ' Onze waarnemingen doen wij over eenheden van één kalenderjaar, individuen gaan op hun verjaardag van de ene
leeftijdsklasse naar de andere over. In het gekozen assenstelsel zijn
deze fixaties uit te beelden door op heide assen lijnstukken van gelijke lengte uit te zetten. De verschillende lijnstukken op de
horizontale as zullen dientengevolge de opeenvolgende kalenderjaren
t,(t+l), (t+2), etc. voor kunnen stellen, de verticale lijnstukken de
leeftijdsklassen x,(x+l), (x+2), e t c . Door in de overgangspunten van
deze lijnstukken nieuwe verticalen, resp. horizontalen te trekken,
verkrijgen wij de figuren А С G К in het schema 2.01. In deze figuur
worden de levenslijnen voorgesteld door lijnen evenwijdig aan de
diagonalen, h.v. A E К der verkregen vierkanten.
In deze figuur zal het beginpunt van de horizontaal А В het geboorte
tijdstip van een bepaalde geboorte-groep van individuen kunnen voorstel
len. Elk volgend punt stelt dan het geboorte-tijdstip van een volgende
groep voor. Het laatste punt zal tenslotte betrekking hebben op alle
individuen, die als laatsten in het kalenderjaar geboren zijn, dat
door het lijnstuk А В wordt voorgesteld. Bij de fixatie van de eenheden
tot een jaar stelt het lijnstuk А В dientengevolge alle geboortedagen
voor van al degenen, die in eenzelfde keilenderjaar geboren zijn. Als
groep zijn zij als een generatie aan te duiden,
Volgen wij deze generatie in zijn levensverloop, dan zal dit wegens
het verloop der levenslijnen diagonaalsgewijze moeten geschieden. De
eerstvolgende verjaardagen (x+l) zullen door de horizontale lijn
E F worden voorgesteld. Dit lijnstuk behoort tot een volgende leeftijds
klasse (x+l) en een volgend kalenderjaar (t+l). Het levensverloop van
een gehele generatie over een levensjaar van χ tot (x+l) zal daarom in
schema 2.01 door het parallelogram А В E F worden voorgesteld. Een deel
van dit parallelogram behoort tot het vierkant А В D E, het andere deel
ligt in een ander vierkant.
De moeilijkheden, welke voorkomen bij het verzamelen van gegevens over
bevolking en evenementen kunnen nu aan. de hand van beide figuren een
voudig worden toegelicht. Dit is vrijwel tegelijkertijd gedaan door
Becker en Lexis, hoewel deze figuren gewoonlijk naar de laatste worden

1) In verband met het rytme van sommige evenementen, zoals b.v. de
zuigelingen-sterfte zijn andere fixaties gebruikelijk.
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genoemd

. Het feit, dat een of meerdere individuen tot drager worden van

een evenement kan door elk willekeurig punt in de figuren worden voorge
steld. In de verticale afstand vein zo'η punt tot de direct eronder gelegen
horizontale tijd-lijn wordt de leeftijd van de drager(s) van het (de)
evenement(en) gemeten. Deze meting geschiedt in een aantal dagen etc.
boven het volle aantal levensjaren (ans exacts )3 dat door die direct er
onder gelegen horizontaal wordt voorgesteld. In de horizontale afstand
van dat punt tot de eerstvolgende, ter linkerzijde gelegen verticaal
vindt men hetzelfde aantal dagen terug-, als de tijd, die verlopen is
sedert het begin van het kalenderjaar tot het moment, dat het evenement
plaats vond. De lijn, die het oorspronkelijke punt diagonaalsgewijze ver
bindt met de direct eronder gelegen horizontaal is de levenslijn van de
drager(s). Voor alle punten, die in een parallelogram gelegen zijn,
is het horizontale lijnstuk, dat een keilender jaar voorsteltjde ver
zameling vem snijpunten

ал de levenslijnen, welke uit die punten

getrokken kunnen worden. Daar zo'η lijnstuk de verjaardagen (of ge
boortedagen) vein alle leden vein een generatie voorstelt, zullen alleen
alle punten, die in één pareillelogram gelegen zijn, betrekking kunnen
hebben op dragers vein evenementen, die in eenzelfde kalenderjaar geboren zijn en daarom tot één generatie behoren. Deze evenementen zijn
echter over een tweetal, kalenderjeuren verspreid. Alle punten, die in
eenzelfde vierkemt gelegen zijn, zullen daarentegen wel in eenzelfde
kalenderjaar hebben plaats gevonden, maar de dragers daarvem behoren
niet tot eenzelfde generatie. Om de eenheid vein tijd (hetzelfde kalenderjaar) en de eenheid vem generatie te verwezenlijken zou men het
parallelogram op een andere wijze kunnen tekenen. In schema 2.01 voldoet
de figuur A D E Η aem die eisen. Het is eenvoudig om in te zien, dat
er in dit geval geen eenheid vem leeftijd meer voor de dragers der
evenementen aanwezig is.
Onder een evenement kan men ook de telling van een bevolking ver
staan. Zo'η telling wordt steeds voorgesteld door verticalen, welke
verdeeld in lijnstukken te grootte vein één jaarklasse in een willekeurig punt der horizontalen zijn opgericht. Alleen als zo'n telling
in het begin (of aein het eind) van een kalenderjaar geschiedt, behoren
Naar. Zeuner in I885 mededeelt, zou dat de bijzondere verdienste van
Becker zijn (2.1U). Becker en Lexis doorzeigen deze problematiek beiden.
Hoewel Lexis zijn studie een jaar later (1875) dan Becker (I87U)
publiceerde, wordt in dit verbemd toch gewoonlijk naar de eerste
verwezen (2.15 en 2.16).
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alle individuen, die eenzelfde leeftijd(skiasse) vermeldenjtot eenzelfde generatie. Uit het schema 2.01 is dit gemalücelijk af te leiden.
Door deze tijds-en leeftijdsstructuur van bevolking en evenementen
wordt de eenheid van tijd, leeftijd en generatie alleen vertegenwoordigd
door 9.e evenementen)welke door de punten-verzameling van de driehoeken
in figuur 2.01 worden voorgesteld. Voor elk van deze driehoeken geldt:
1 . De dragers der evenementen (V

) , die door driehoek A B E worden

1·1

voorgesteldjzijn in het waarnemingsjaar [t ] de x-jarige leeftijd
gepasseerd en zijn uit hetzelfde gehoortejaar [ t-x ] afkomstig. Hun
leeftijd is met [x + α ]-jaar voor te stellen, waarin 0 < α < 1 jaar.
De bijbehorende bevolking is alleen te registreren op het tijdstip
[t+1 ] . Hun leeftijd kan met [ x+s-ßl worden aangegeven, waarin
-2 < ß < 5

2 . De dragers der evenementen (V0 .), die door driehoek A D E worden
voorgesteld,,zijn in het waarnemingsjaar [t ] de exact-x-jarige
leeftijd gepasseerd en zijn uit eenzelfde geboortejaar [t-x-1]
afkomstig. Hun leeftijd is met [χ+1-α ] voor te stellen, waarin
0 < α < 1 jaar. De bijbehorende bevolking is alleen te registreren
op het tijdstip [t] .
3°. De dragers der evenementen (V1 _ ) , die door driehoek B E F worden
voorgesteld, zijn in het waarnemingsjaar [t+1 1 de x-jarige leef
tijd gepasseerd en zijn uit eenzelfde geboortejaar {t-x ] afkomstig.
Hun leeftijd is met [χ+1-α ] voor te stellen, waarin 0 < α < 1 jaar.
Zij bereiken deze leeftijd pas in een volgend jaar van waarneming
dan degenen, die sub 2 bedoeld werden. De bijbehorende bevolking
is dezelfde als degene, die sub 1 bedoeld werd.
In verband met deze overeenkomsten van de dragers der evenementen
duidde Becker deze verzamelingen aan als "Grundgesamtheiten", terwijl
Lexis daaraan de naam van "Elementargesamtheiten" gaf. Ney volstond
in 1951 met het eenvoudigere "sous-groupes" (2.17)·
Bij de gebruikelijke fixatie van tijd, leeftijd en generatie op
een jaar zijn door deze tijds- en leeftijdsstructuur van bevolking en
evenementen drie methoden van verzameling der gegevens mogelijk. Zij
worden in schema 2.01 voorgesteld door de samenvoeging van telkens twee
van deze drie "Elementargesamtheiten". De dragers van de evenementen,
waartoe ook een telling van de bevolking kan behoren,stemmen daarbij
steeds overeen naar twee van drie genoemde kenmerken.
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1 . De evenementen, die in eenzelfde jaar van waarneming t plaats vinden
en waarvan de dragers der evenementen door gelijkheid in leeftijd
(ans révolus) gekenmerkt worden, maar die uit 2 verschillende generaties afkomstig zijn. De driehoeken V

en V 0 , in schema 2.01,

die tesamen een vierkant vormen, stellen dergelijke evenementen voor.
De te registreren bevolkingsaantallen aan het begin en eind van het
jaar hebben eveneens op 2 verschillende generaties betrekking. De
gemiddelde leeftijd van deze bevolkingen en van de dragers der evenementen bedraagt (x+g)-jaar.
2 . De evenementen, die over twee opeenvolgende jaren van waarneming
[t ] en [t+1 ] verspreid gebeuren en waarvan de dragers door gelijkheid in leeftijd (ans exacts) gekenmerkt worden, omdat zij uit
eenzelfde generatie afkomstig zijn. De driehoeken V1

л

en V

0

in

schema 2.01, die tesamen een parallelogram vormen, stellen dergelijke
evenementen voor. De bijbehorende bevolking, zoals deze door de eve
nementen naar aantal vermindert, is niet gelijktijdig aanwezig. Zij
is alleen indirect uit de te registreren bevolkingsaantallen op de
scheiding der beide jaren van waarneming af te leiden. De leeftijd
van elk lid van deze bevolking is exact x-jaar. De leeftijd van de
dragers der evenementen loopt uiteen, maar is gemiddeld (x+§)-jaar.
3°. De evenementen, die in eenzelfde jaar van waarneming t plaats
vinden en waarvan de dragers tot eenzelfde generatie behoren,
maar in leeftijd (ans révolus) één jaar met elkaar verschillen. De
driehoeken V.

en V

in schema 2.01, die tesamen een parallelo-

gram vormen, dat zich over één jaar van waarneming uitstrekt, hebben
op dergelijke evenementen betrekking. De dragers van deze evenementen zijn gemiddeld χ jaren oud. De bevolking, welke in het begin van
het jaar van waarneming aanwezig is, is gemiddeld (x+5)-jaar oud,
de bevolking aan het eind echter (x+lsi-jaar.
In verband met de configuraties, waarop zij gebaseerd zijn, zouden
deze drie methoden zeer systematisch en efficiënt resp. als de 2generatie methode, de 2-tijdvakken methode en de 2-leeftijdsmethode
kunnen worden aangeduid. Daar de benaming dan juist gebaseerd is op het
gegeven, waarin zij niet overeenstemmen,zou men iets minder efficiënt
te werk kunnen gaan. Zo kan men in het eerste geval van een tijdleeftijdmethode spreken, terwijl in het tweede geval van een leeftijdgeneratie methodiek sprake zou kunnen zijn. In het derde geval zou
men dan de naam tijd-generatie methode moeten gebruiken. Zulke een-
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De drie methodes van verzameling der gegevens in het diagram van Lexis.
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voudige aanduidingen zijn echter niet gebruikelijk.
Stelt men bij de verzameling van de gegevens de eenheid van tijd
en leeftijd voorop, dan werkt men volgens de eerste methode. Zij is
gebruikelijk als het geboortejaar en daarmede de generatie niet be
kend is. Als methode van verzameling noemt Schwarz
de sterfte-jaar-methode

deze methode

(2.18). Die benaming is ontleend aan het feit,

dat alle evenementen met inbegrip van de telling der bevolking in een
zelfde kalenderjaar plaats vinden, maar op 2 generaties betrekking hebben.
Daar deze benaming te beperkt is, zullen wij hem als evenementen- metho
de aanduiden.
Wordt bij de verzameling der gegevens de registratie per generatie
vooropgesteld, dan is de gelijkheid van leeftijd alleen te behouden,

Δ?

als men zijn waarnemingen over een tweetal jaren uitstrekt. Omdat alle
e
.
dragers in hetzelfde levensjaar verkeren, dat volgt na hun x- verjaardag,
wordt deze methode gewoonlijk de geboortejaar-methode der exact x-jarigen genoemd. Het bevolkingsaantal, dat de evenementen tussen hun
x- en (x+l) verjaardag zal ondergaan, is in dit geval niet gemakkelijk
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vast te stellen. Deze bevolking - gepresenteerd door de horizontale lijnstukken - is nooit gelijktijdig aanwezig. Door haar volgtijdigheid moet
zij uit een andere bevolking worden afgeleid. In feite wordt daarvoor de
bevolking aan het eind van het eerste kalenderjaar gekozen.
De laatste methode van verzamelen wordt tenslotte door de derde
figuur voorgesteld. In verband met de gelijkheid van generatie is ook
deze methode als een geboortejaar-methode aan te duiden. Door de fixatie
van de tijd van waarneming en de registratie per geboortejaar is de levens
periode, waarop de waarnemingen betrekking hebben, bij deze laatste metho
de

een andere dan voor de methode der exact x-jarigen. Zij strekt zich

voor elke generatie niet vanaf de [ χ ]
uit, maar varieert van Ix+l-ß

tot aan de [ x+1 ]

verjaardag

] -jaar tot [x+12-Й -jaar, waarbij geldt

dat [ -2 < ß < s ] · Desondanks geldt het woord van Pressât:"La localisation dans le temps est parfaite" (2.19). Het bevolkingsaantal, dat de
evenementen zal ondergaan, is in dit geval wel gemakkelijk vast te stellen; tot de figuur behoren immers de verticale lijnen, die de tellingen
van een bevolking aan het begin en eind van een jaar voor kunnen stellen.
Daarom wordt deze methode als een geboortejaar-methode der gelijktijdiglevenden aangeduid.
Bij de vaststelling van de frequenties der evenementen staat de
demograaf dus voor het feit, dat de overlevingsverhoudingen van een
generatie zich volgens een longitudinaal proces ontwikkelen. Daarbij
wordt deze overlevingsverhouding beheerst door de verschillende naast
elkaar voorkomende en daardoor verstorende evenementen. De demograaf
is echter vooral geïnteresseerd in de netto-overlevingsverhoudingen,
die door een soort van evenementen veroorzaakt worden. Alleen de vorming
van verhoudingscijfers voor deze netto-intensiteiten zullen tot de
vaststelling van zulke overlevingsverhoudingen kunnen leiden. Deze
vorming is afhankelijk van het inzicht in de wijze, waarop de verschillende, elkaar verstorende evenementen op elkaar inwerken, resp. in de
verscheidenheid van de deelname aan elk der verschillende evenementen
afzonderlijk.
§ 3. Het homogeniseren van verhoudingscijfers met betrekking tot de
deelname aan de evenementen.
De mogelijkheid om tot drager van een der verschillende evenementen te worden is niet voor alle individuen op dezelfde wijze aan het
menselijk bestaan verbonden. Voor wie eenmaal op deze wereld verkeert,
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is noch het huwen noch het migreren noch het voortbrengen van kinderen
noodzakelijk om zijn menselijk bestaan te kunnen voortzetten. De deelname aan deze drie soorten van evenementen berust niet op onvermijdelijkheid, zoals bij de sterfte het geval is. Het vrijwillig karakter van de
deelname aan deze evenementen heeft tengevolge, dat van elke generatie
een aantal personen nooit tot dragers van die evenementen worden. In de
werkelijkheid zal het vrijwillig afzien van de deelname nooit van een
onvrijwillige te onderscheiden zijn. Zo zullen vele echtparen alleen
door medisch-biologische oorzaken kinderloos blijven; een aantal personen blijft ongehuwd, omdat er onvoldoende óf naar hun mening geen
geschikte partners in hun omgeving waren of hebben daar andere redenen
voor. In het algemeen is zo'n aantal, als het definitieve aantal overlevenden

van een generatie aan te duiden.

Naar wij reeds eerder zagen, zijn het de variabelen der tweede orde,
welke de deelname aan de evenementen bepalen. De ervaring leert, dat hun
werking met de tijd verandert. De ervaring leert tevens, dat deze werking
voor beide geslachten van uiteenlopende aard is. De mogelijkheid om te
huwen is niet alleen wettelijk aan een minimum huwelijksleeftijd gebonden,
maar wordt in de werkelijkheid voor elk der beide geslachten zowel naar
boven als naar beneden door de heersende opvattingen en gebruiken begrensd.
Het definitieve aantal overlevenden wordt daardoor bij die soorten van
evenementen, waarbij de vrijwilligheid der deelname een rol speelt,
gewoonlijk reeds ver voor het levenseinde van elke generatie bereikt.
Een bepaalde leeftijd gaat als bovenste grens fungeren, waarna het aantal
deelnemers ten opzichte van het aantal overlevenden van relatief geringe
betekenis blijft. Van de eindere kant zal de deelname op jongere leeftijden door het vrijwillige karakter langzaam stijgen, zodat een lage
leeftijd als een onderste grens fungeert. Tussen deze grenzen zullen
verhoudingscijfers, die de intensiteit der deelname uitdrukken een
patroon vormen, dat zich met het toenemen van de leeftijd ontwikkelt.
Gewoonlijk wordt het door eerst regelmatig stijgende, daarna regelmatig
dalende verhoudingscijfers gekenmerkt. Door het vrijwillige karakter
van de deelname aan de drie soorten van evenementen vertoont het patroon
daarmede een geheel ander verloop naar de leeftijd dan het vergelijkbare voor de sterfte. Van generatie tot generatie zullen zich in deze

Overlevenden wordt niet in de stricte zin van overleving met het
oog op de sterfte bedoeld, maar in de meer algemene betekenis van
overblijvenden.
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patronen verschillen kunnen voordoen. De variabiliteit van het gedrag
van een generatie met het toenemen van de leeftijd en de variabiliteit
daarvan tussen de generaties komen daarin tot uitdrukking. Door een
omschrijving, welke deze variabiliteit toeschrijft aan het gedrag der
generaties met betrekking tot de deelname aan de evenementen kan op
eenvoudige wijze naar de afhankelijkheid van de variabelen der tweede
orde worden verwezen. Omschrijvingen als het gedrag tot voortplanting,
het huwelijksgedrag en dergelijke zal men in die zin moeten verstaan.
Henry wijst erop, dat in zo'η reeks van verhoudingscijfers, die op
de intensiteit der deelname van een generatie aan niet-herhaalbare en
daarom eliminerende evenementen betrekking hebben, sprake is van een
zekere mate van "auto-perturbation" (2.20). Deze zelfverstorende
werking van zulke evenementen wordt veroorzaakt door het selectieve
karakter van de eliminatie. Een relatief geringe eliminatie op bepaalde
leeftijden kan een relatief hoge eliminatie op latere, daaropvolgende
leeftijdsjaren voor een generatie tengevolge hebben. De daling van
de zuigelingen-sterfte is bijvoorbeeld in Nederland zover voortge
schreden, dat in de kleuterleeftijd een zekere inhaal van de post-natale
sterfte plaats vindt. Met een analyse van de doodsoorzaken kan dat
worden aangetoond. Bij de evenementen, waaraan de deelname niet onver
mijdelijk is, kan zich eenzelfde verschijnsel op een andere wijze
voordoen. De verhouding van het definitieve aantal overlevenden op een
onveranderde grensleeftijd tot de oorspronkelijke grootte van elke
generatie zal daartoe ongewijzigd moeten blijven. Als een generatie
in grotere mate dan eindere op jonge leeftijd huwt, zal dit bij zulk
een gelijkblijvende overlevingsverhouding van définitief-ongehuwden
(célibat définitive 2.21) noodzakelijk een relatief geringer aantal
huwenden op oudere leeftijd tengevolge hebben.
De gereleveerde, generatieve verscheidenheid van de deelname per
geslacht moet uit de absolute frequenties over een veelvoud van
kalenderjaren worden afgeleid. Afgezien van de beschikbaarheid van gegevens over de gehele levensperiode van een generatie leent zich daar
in principe slechts een van beide geboortejaar-methoden toe. Alleen bij
die methoden wordt aangesloten bij de wijze, waarop de eliminatie der
individuen met het verloop van tijd plaats vindt. Door de evenementen
onder het gezichtspunt der eliminatie te brengen zijn de individuen,
die niet aan het bestudeerde soort van evenementen kunnen deelnemen,
reeds zoveel mogelijk uit de bevolking, welke door een bepaalde generatie gevormd wordt, geweerd. De "Ausscheidung unbeteiligter Massen"

is daardoor bewerkstelligd {2.22),

al behoeft zij daarmede nog niet

voltooid te zijn. Deze eliminatie wordt dan echter nog veroorzaakt
door de meerdere, naast elkaar voorkomende, elkaar verstorende evenemen
ten, terwijl het om de vaststelling van de intensiteit der deelname aan
een soort van evenementen gaat. Door het postulaat, dat de leden van zo'η
generatie, die bij eenzelfde tijds- en leeftijdsinterval betrokken zijn,
in gelijke mate het risico tot deelname aan de bestudeerde evenementen
dragen, wordt de levensperiode van de generatie, waarbij de eliminatie
zich met veranderlijke intensiteiten voordoet, gebroken in tijdvakken
van een gelijkblijvende intensiteit (2.23). Bij de vaststelling van de
verhoudingscijfers voor die tijdvakken wordt de teller gevormd door het
aantal bestudeerde evenementen. De noemer wordt gevormd door het totaal
aantal jaren, dat de individuen als leden van die generatie gedurende
het betrokken tijds- en leeftijdsinterval. de mogelijkheid hadden om tot
drager van die evenementen te worden. Bij de vaststelling van deze
risico-dreigende bevolking wordt daarom rekening gehouden met het aantal
overlevenden, dat in het begin van het tijds- en leeftijdsinterval nog
tot de betrokken deelbevolking behoorde én de aantallen dragers, welke
daaruit door de gelijktijdig voorkomende, verstorende evenementen geëlimineerd werden. In verband met de tijdsduur, welke deze laatsten als
potentiële dragers der bestudeerde evenementen gedurende dat tijds- en
leeftijdsinterval. aanwezig waren, wordt hun aantal slechts voor de helft
op het oorspronkelijke aanwezige aantal overlevenden in mindering gebracht. Het postulaat van de gelijkheid van risico strekt zich daarom
ook uit tot de mogelijkheid om drager/deelnemer van een van deze verstorende evenementen te worden (2.2k).

Door deze gehele wijze van be-

rekening wordt het evenement, dat het individu karakteriseert, volgens
Ryder, getransformeerd tot een proces, dat een generatie een langzame
vermindering doet ondergaan (2.25). Met de verkregen bruto-verhoudingscijfers voor een soort van evenementen is deze langzame vermindering
te berekenen.
Door de keuze van de tijdvakken hebben alle verkregen verhoudingscijfers betrekking op de verschillende leeftijdsjaren, welke één generatie met het verstrijken van de tijd doorloopt. Zelden zullen echter de
gegevens voor al deze jaren voor een generatie aanwezig zijn. Doordat
de vaststelling der verhoudingscijfers voor elk tijds- en leeftijdsinterval onafhankelijk van de vaststelling voor een ander кал geschieden,
is men bij de keuze der gegevens niet aan een generatie gebonden. In de
practijk zullen de verschillende gegevens daarom ontleend worden aan de
deelname van meerdere generaties. De verandering van leeftijd corres-
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pondeert dan met een verandering naar het tijds- en leeftijdsinterval
van een andere generatie. Daarmede wordt de longitudinale analysemethode door de transversale vervangen.
De vorming van verhoudingscijfers berust daarmede op de vorming
van groepen, die door het feit, dat alle individuen eenzelfde leeftijdsjaar doorlopen als homogeen beschouwd worden. Door deze gelijkheid van
leeftijd hebben zij ook in het verleden gedurende eenzelfde tijdsperiode
het risico gelopen om tot deelnemer/drager van de evenementen te worden
(2.26). Dat geldt dan ten aanzien van de bestudeerde en de tegelijkertijd
verstorende evenementen. Zo zullen vrouwen van gelijke leeftijd gedurende
eenzelfde tijdsperiode het risico gelopen hebben om zwanger te worden,
resp. om te sterven. Het risico om zwanger te worden neemt daarbij met
de leeftijd van de vrouw af, terwijl het risico om te sterven toeneemt;
de beide risico's zijn derhalve sterk-negatief gecorreleerd. Henry toont
aan, dat er in zulke gevallen zonder bezwaar groepen te formeren zijn,
die niet langer door een gelijkheid van leeftijd als homogeen te beschouwen zijn. Zo kan een studie naar de vruchtbaarheid van de vrouwen
gebaseerd worden op groepen, die naar de huwelijksduur gevormd zijn,
omdat de heterogeniteit naar leeftijd (ages heterogenes) een zwakke
spreiding van de sterfte naar de gebruikte tijdsduur tengevolge heeft
(2.27).
Wunsch brengt deze groepsvormingen naar een gelijk tijdsinterval in
verband met het levensverloop van een generatie. In tegenstelling met
Henry, die van evenementen "en chaîne" sprak, kwalificeert hij de evenementen, waaraan de leden van een generatie kunnen deelnemen als "événements
permissifs", die door "événements dérivés" gevolgd worden (2.28). Zo
is het huwen gewoonlijk het voorafgaande evenement voor de vruchtbaarheid. Telkens worden daardoor nieuwe deelbevolkingen onderscheiden, waarvan
het levensverloop in eenheden van gelijke tijdsduur verdeeld wordt. Deze
verdelingen sluiten aan bij een of meer van de vele etappes, welke bij het
verouderingsproces van een generatie zijn te onderscheiden. Deze longitudinale analyses worden ook hier door transversale vervangen. Door de herhaalde aaneenschakeling van zulke analyses was Vincent in staat om een
beschrijving van het levensverloop van "het gemiddelde (Franse) gezin" te
geven (2.29).
Naast zulke verdelingen, die aansluiten bij de tijds- en leeftijdsstructuur van bevolking en evenementen, zijn er vele onderscheidingen
voor een bevolking te hanteren, die daar niet direct aansluiting opgeven.
Zo kan men een bevolking naar de kerkelijke gezindte in een aantal deel-
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bevolkingen verdelen ).Elke van deze deelbevolkingen bezit alleen een
tijds- en leeftijdsstructuur, in zoverre zij mede onderworpen is aam
het verouderingsproces van elke bevolking en de deelname aan de evenementen alleen in de tijd kan plaats vinden. Daarmede zijn de verhoudingscijfers, waarbij wel met de tijds- en leeftijdsstructuur van .de
bevolking en evenementen rekening wordt gehouden, steeds naar dergelijke
groepen te specificeren. Dat betekent bovendien, dat "innerhalb der
beteiligten Massen selbst (können) vielfach Teilmassen unterschieden
werden, in denen eine sehr verschiedene Gliederung herrscht, bzw. in
denen die betreffende Erscheinung mit sehr verschiedene Intensität auftritt (2.30). Het vermoeden, dat tussen dergelijke nader gespecificeerde
deelbevolkingen verschillen bestaan in de intensiteit der deelname leidt
dem tot de hantering van dergelijke variabelen. Daarmede wordt de mogelijkheid tot het zoeken van de geldigheid van steeds nieuwe variabelen
geopend. In steeds dieper gaande analyses zullen steeds meer deelbevolkingen onderscheiden moeten worden, waarvoor telkens de risicodragende bevolking moet worden gedefinieerd. Beshers zegt in dit verband: "The denominators were needed to make comparisons. More than that,
the successive selection of denominators was the crucial step in analysis.
The successive selection of denominators tended toward greater specificity
in the population at risk, thus allowing new variables to enter into
the comparisons of rates. But the inclusion of more variables was only
sanctioned after the analytic consequences of a previous reduced set
had been determined....

In effect the theory of a demographer was

revealed in his selection of denominators" (2.31).
In hetzelfde verband van dergelijke sociale

агіаЪеІеп merkt Henry

op, dat er weinig kans is, dat reëele generaties homogeen zijn of de
eigenschappen van homogene groepen hebben. Op grond daarvan constateert
hij: "Ainsi, pour résoudre un des problèmes fondamentaux de l'analyse
démographique, il faudrait que la démographie différentielle se renouvelle
et s'étende; elle devrait manifester un plus grand souci des corrélations
entre les différences qu'elle observe; elle devrait cesser de se cantonner dans l'étude des groupes définis par des critères démographiques
ou sociologiques et s'intéresser aux critères physiques et psychologiques"
(2.32).
Aan deze opmerking van Henry getoetst, schijnt dat proces van ana). Indien men het toetreden tot het kerkgenootschap als een evenement
gaat beschouwen, is daaraan ook de tijdsdimensie verbonden. De duur
van het lidmaatschap kan dan tot relevante tijdsvariabele worden.
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lyse welhaast eindeloos te kunnen worden voortgezet. Het feit, dat door
een nieuwe specificatie de afhankelijkheid van de intensiteit der deelname van een nieuwe variabele wordt aangetoond, is daarvoor niet voldoende. Het vermoeden van de afhankelijkheid van andere variabelen,
waarvoor nieuwe specificaties nodig zijn, zal op die wijze altijd
blijven bestaan. Dit proces van homogeniseren der verhoudingscijfers
zou dan moeten worden voortgezet, totdat zulke deelbevolkingen verkregen
zijn, dat de intensiteiten van de deelname niet meer naar nieuwe deelgroepen met andere intensiteiten te verdelen zijn. Het is nu de negatief
geformuleerde vraag, welke redenen zijn er om te vinden, dat de opgestelde verhoudingscijfers niet homogeen genoeg zijn, die volgens
Godefroy aanleiding tot beëindiging van dat proces kan zijn (2.33).
In de praktijk vindt de analyse dan zijn einde, als men op dat punt is
aangeland, waar verdere detailleringen der deelbevolkingen geen verschil
meer met voorgaande verdelingen blijken te geven. Het effect van de nieuw
doorgevoerde detaillering op het eindresultaat is dan. vrijwel of werkelijk
nihil.
In deze gedachtengang van homogeniseren der verhoudingscijfers blijft
de generatie toch steeds een centrale grootheid. Het tijdstip der geboorte bepaalt: "bestimmte Stimmungen, Grundgefühle und Probleme (Dilthy),
bestimmte Verhaltens-,Gefühls- und Denkweisen (Karl Mannheim), eine
temporäre Vision des Erlebens (Ryder)" (2.3^)· Daarmede wordt de generatie tot een groep van personen, die door de gelijktijdigheid van hun
geboorte hun motivaties op vergelijkbare wijze aan de variabelen der
tweede orde ontlenen. Juist in dit verband worden zij veelal in groepen
van meerdere generaties als cohorten aangeduid. Een reeks van verhoudingscijfers, die op het doorlopen van de leeftijd van een generatie betrekking hebben, zal men daarom kunnen beschouwen als de weerspiegelingen van de variaties, die het gedrag van een generatie met
het toenemen van de leeftijd ondergaat. Zij indiceren in vergelijking
met andere de langzame dan wel snelle evoluties, die generatief in
de maatschappelijke opvattingen en gebruiken ontstaan. Davis beschouwt
deze laatste dan ook als variabelen der derde orde, (2.35). Hun invloed valt eerst door longitudinale analyses aim te tonen.
Door de voortdurende veroudering der generaties vereisen dergelijke analyses de verzameling van gegevens over een groot aantal jaren
van waarneming. Slechts zelden zal men in de gelegenheid zijn om de gegevens op die wijze te verkrijgen. Daarom moet men meestal volstaan met
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transversale analyses, die op êén jaar van waarneming betrekking hebben.
Voor elk leeftijdsinterval is dan een andere generatie bij de berekening
der verhoudingscijfers betrokken. Het gedrag van deze generaties, waarvan de verhoudingscijfers afhankelijk zijn, kan verschillen van het gedrag
van een generatie, die bij een longitudinale analyse zou zijn betrokken.
Een verschillend effect van de zelfverstorende werking der evenementen zal
tevens op elke leeftijdsniveau in zo'η reeks van verhoudingscijfers ver
borgen kunnen zijn. Deze euvelen van de transversale analyses zal men altijd
moeten accepteren, als er onvoldoende gegevens voor een longitudinale
analyse beschikbaar zijn.
Met de vaststelling van verhoudingscijfers voor een enkel soort
van evenementen is het doel der analyse nog niet volledig bereikt.
Weliswaar zijn met die vaststelling de intensiteiten van de deelname
op de verschillende leeftijdsniveaux bekend, maar de daarbij behorende
overlevingsverhoudingen moeten nog berekend worden. Door de vorming
van een tafelbevolking zijn deze bruto-overlevingsverhoudingen voor alle
leeftijdsniveaux te bepalen, alsof zij op een levensperiode van een
generatie betrekking hebben. Deze overlevingsverhoudingen zijn "par nature
inobservable" (2.36) en verschillen van de werkelijke overlevingsver
houdingen, zolang zij verkregen worden met behulp van de verhoudings
cijfers voor een bepaald soort van evenementen.
Zo*η tafelbevolking wordt opgesteld vanuit een radix; waarvoor men
gewoonlijk een afgerond getal neemt (1, 100, 1000, 100.000). Naar tijd
en leeftijd wordt de tafel-bevolking gedefinieerd in overeenstemming
met de deelbevolking, waarop de te gebruiken reeks van verhoudings
cijfers betrekking heeft. Zo zal een tafelbevolking in verband met
de sterfte gewoonlijk met de nul-jarige leeftijd aanvangen en voor
alle daaropvolgende leeftijdsjaren worden berekend. Daar voor de
minimale huwelijksleeftijd practisch geen huwelijken gesloten worden,
zal de radix van een huwelijkstafel voor de mannen gewoonlijk voor de
18-jarige, voor de vrouwen daarentegen voor de 16-jarige leeftijd
gelden.
Vanuit de radix wordt zo'η tafelbevolking opgebouwd door de op
eenvolgende verhoudingscijfers toe te passen op de aantallen, welke
met een voorgaande berekening zijn verkregen. Door deze berekeningswijze
wordt de structuur van de verkregen bevolking bepaald door de gekozen
reeks van verhoudingscijfers. Zulke hypothetische bevolkingen zijn
stationnair van karakter, als met deze berekening vanuit een radix
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volstaan wordt. Als een jaarlijkse toe- dan wel afname verondersteld
wordt, zijn zij stabiel van karakter. Om zo'n stabiele bevolking te
verkrijgen moeten alle aantallen verkregen bij een stationnaire vermenigvuldigd worden met een macht van het veronderstelde groei-percentage. Deze macht is gelijk aan het levensjaar (het volgnummer in de
tijd), waartoe elk der aantallen behoort, vermeerderd met een.
Naast zulke bruto-tafels zijn netto-tafels op te stellen. De verschillende aantallen worden in zo'n geval niet door het geïsoleerde
gebruik van verhoudingscijfers van een soort van evenementen verkregen,
maar door het gelijktijdig gebruik van cijfers, die elk op een van twee
of meer naast elkaar voorkomende evenementen betrekking hebben. Zolang
in zulke netto-tafels geen rekening wordt gehouden met de migratie
zijn de verkregen

bevolkingsaantallen, die voor een gesloten bevolking.

Uit de verhouding van de berekende aantallen overlevenden in elk
der betrokken levensjaren tot de radix, zijn de overlevingsverhoudingen
af te lezen. De relatieve frequentie per hoofd van de (hypothetische) bevolking kan gevonden worden door sommering van de vastgestelde frequenties der evenementen gevolgd door deling van de radix (2.37)·
Zo zijn er nog vele andere grootheden in dergelijke bruto- en nettotafels te berekenen. De levensverwachting als het gemiddeld aantal
jaren, dat een lid van zo'n hypothetische bevolking vanaf een bepaalde
leeftijd nog te leven heeft, is daarvan bij de sterftetafel wel de meest
bekende. In hoofdstuk IV zijn verschillende van deze grootheden met de
feitelijke gegevens van het tijdvak I9H8-65 berekend.
Doordat de berekening van dergelijke tafelbevolkingen in wezen
steunen op de tijds- en leeft ij dsstructuur van bevolking en evenementen, lenen zij zich uitstekend ter berekening van toekomstige bevolkingsaantallen. Zo kan de berekening van sterftetafels voor de mannelijke en
vrouwelijke bevolking dienen om de overlevenden van een gegeven nuljarige bevolking van elk van deze beide geslachten voor alle volgende
in de toekomst te doorlopen levensjaren te berekenen. Hetzelfde geldt
voor gegeven bevolkingsaantallen van andere leeftijdsjaren. Omdat met
het voortschrijden van de jaren de oorspronkelijke nul-jarige bevolking
ouder wordt, zal dit aantal voor elk jaar, waarover de projectie zich
uitstrekt met behulp van een vruchtbaarheidstafel moeten worden aangevuld. Op de aldus verkregen aantallen der nul-jarigen in de toekomst
zijn de sterftetafels dan weer toe te passen, teneinde de aantallen te
berekenen voor de overige, (lagere) leeftijdsjaren, welke door de tijds-
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duur, waarover de projectie zich uitstrekt, niet meer op de oorspronkelijke aantallen steunen. In zoverre de projectie op de toekomstige intensiteit van sterfte en vruchtbaarheid steunt, zijn de gekozen verhoudingscijfers als schattingen voor de toekomst te beschouwen. Door de
resultaten van een sterfte-tafel op gegeven bevolkingsaantallen voor
verschillende leeftijden toe te passen, worden derhalve toekomstige bevolkingsaantallen berekend voor de beide componenten, waarin een bevolking door de onderscheidingen geslacht en leeftijd worden verdeeld. Een
eenvoudige vruchtbaarheidshypothese, zoals een schatting van een brutogeboortecijfer kan daarbij voor de aanvulling dienen van die generaties,
die in het tijdvak van voortschrijving geboren zullen worden. Deze
componenten-methode schijnt - volgens Widén (I969)- voor het eerst in
192U door Bowley te zijn gebruikt (2.38). Door het gebruik van unisexuele vruchtbaarheidscijfers baseerde Lotka de berekening van die
generaties in feite ook op de resultaten van vruchtbaarheidstafels.
Deze componenten-methode is te variëren naar andere verdelingen
van een bevolking. Voor elke component, die daardoor ontstaat, zal men
echter een inzicht moeten hebben, op welke wijze een oorspronkelijk gegeven bevolkingsaantal met het verstrijken van de tijd door de eliminerende werking der evenementen tot een steeds geringer wordend aantal overlevenden gereduceerd wordt. Voor elk van de verschillende soorten van
evenementen, die ten aanzien van de onderscheiden componenten werkzaam
zijn, zal men over een reeks van verhoudingscijfers moeten beschikken,
die de projectie naar de vereiste tijds- en leeftijdsstructuur mogelijk maken. Deze tijds- en leeftijdsstructuur hangt af van de aard der
gestelde componenten. Hoewel zo'η reeks gewoonlijk wel op een varia
biliteit naar leeftijd betrekking zal hebben, is een andere rangschik
king mogelijk. Zij kan bijvoorbeeld de bestaansduur der huwelijken
betreffen. De vraag naar de componenten, waarin een bevolking te ver
delen is, houdt met het oog op zulk een vooruitberekening niet alleen
verband met de wijze, waarop een bevolking door de aard der evenementen
in verschillende componenten verdeeld wordt, maar tevens met het homo
gene karakter der verhoudingscijfers. Naarmate daaruit de invloed van
aantalsverhoudingen van niet-deelnemende bevolkingsgroepen en de werking
van verstorende evenementen geweerd zijn, zijn zij duidelijker van de
variabelen der tweede orde afhankelijk. Met structuur-elementen van de
toekomstige bevolking behoeft dan bij de schattingen der in de toekomst
geldende verhoudingscijfers geen rekening te worden gehouden.
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§ U. De algemene problemen rond de vorming van verhoudingscijfers voor
het huwen en de partnerkeuze.
In de werkelijkheid is het zeker mogelijk, dat iemand gelijktijdig
tot deelnemer/drager wordt van twee verschillende soorten vein eve
nementen. Zo zal iemand op de dag van zijn huwelijk kunnen emigreren.
Deze gelijktijdigheid is van accidentele aard. Demografisch kan zij
buiten beschouwing blijven, als men de evenementen telkens als elimina
ties vanuit een bepaalde bevolking ziet. Zulk een gelijktijdigheid als
in het voorbeeld ligt besloten, is niet op het huwen en de partnerkeuze
van toepassing. Het huwen en het kiezen van een. partner zijn twee
facetten van eenzelfde evenement. De wettelijke bevestiging van het
huwelijk, welke tot de registratie aanleiding geeft, kan niet zonder
de partnerkeuze plaats vinden. Het huwen en de partnerkeuze schijnen
daarmede ook demografisch niet van elkaar te kunnen worden onder
scheiden. Onder het gezichtspunt der eliminatie heeft deze eenheid ten
gevolge, dat het huwen en de partnerkeuze tezamen de eliminatie van
een persoon van elk der beide sexen uit de ongehuwde of huwbare be
volking veroorzaken.
De laatste vaststelling bevestigt de uni-dimensionaliteit van beide
grootheden, zodat zij tezamen in een verhoudingscijfers zouden moeten
worden uitgedrukt. Evenals andere verhoudingscijfers, die verband houden
met het verouderingsproces van de cohorten van een bevolking, zou zo'η
verhoudingscijfer dan moeten worden gevormd in overeenstemming met de
tijds- en leeftijdsstructuur van bevolking en evenementen. Daarbij zou
het moeten aansluiten bij het postulaat van de verdeling van het risico
tot deelname binnen elk der tijds- en leeftijdseenheden, welke volgens
het diagram van Lexis zijn te onderscheiden. Deze aansluiting is echter
niet zonder concessies te verwezenlijken.
Demografisch gezien wordt het sluiten van een huwelijk juist in
het aspect van de partnerkeuze beheerst door transversale verhoudingen.
Het gaat immers altijd om personen van verschillend geslacht en van al
of niet overeenkomstige leeftijd, die op eenzelfde moment aanwezig zijn.
Niet de in tijd elkaar opeenvolgende aantallen overlevenden van iedere
generatie van elk der beide sexen zijn daarom in eerste instantie voor
de vorming der verhoudingscijfers belangrijk, maar de aantallen over
levenden der beide sexen van een verscheidenheid van generaties, welke
op een bepaald moment aanwezig zijn, spelen daarbij een rol. In zijn
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meest primitieve vorm is dit voor te stellen door 2 verticale lijnen,
waarvan elk op een der sexen betrekking heeft en waarvan elk punt de
leeftijd voorstelt van een aantal overlevenden, die op het tijdstip,
waarop de lijnen betrekking hebben, als ongehuwden (of huwbaren) aan
wezig zijn. De verbindingslijnen van elk punt van de verticaal der ene
sexe naar alle punten van de andere geven daarbij de verscheidenheid
der mogelijke huwelijkscombinaties aan

(aangenomen,dat de beide ver

ticale lijnen bij de minimale huwelijksleeftijden aanvangen). De lengte,
die deze verbindingslijnen krijgen, doordat beide verticalen op enige
afstand van elkaar zouden zijn getekend, is van geen belang. In de tijd
gezien worden deze beide verticalen steeds weer gevolgd door nieuwe.
Tussen de punten daarvan en de punten van de voorgaande bestaan voor
elke sexe de generatieve betrekkingen, zoals zij door het simultane
verloop van tijd en leeftijd ontstaan en in het diagram van Lexis worden
voorgesteld. Het samengaan van partners in een verscheidenheid van huwelijks
combinaties en de eliminaties tengevolge van sterfte en migratie zijn
daarbij steeds de oorzaken van nieuwe aantallen overlevenden, waarnaar
deze lijnen door hun leeftijdsindicatie verwijzen.
Door deze transversaliteit van de vorming der huwelijkscombinaties
zouden steeds verhoudingscijfers moeten worden gevormd, waarbij met de
aantalsverhoudingen van beide sexen rekening wordt gehouden. Omdat elk
verhoudingscijfer telkens voor een eenheid van de tijds- en leeftij dsstruc
tuur van bevolking en evenementen wordt vastgesteld, kan de voorstelling
van de confrontatie der beide sexen niet tot deze dubbele verticale lijn
en en punten beperkt blijven. Elk verhoudingscijfer zal daarom moeten
reflecteren op de eenheden, welke voor de generaties in zo'n tijds- en
leeftijdsstructuur gebruikelijk zijn. Zo ontstaan voor elk der beide sexen
de figuren der gelijktijdig-levenden, waarbij elke generatie naar tijd
en leeftijd door een parallelogram wordt voorgesteld; de opstaande zij
den van de figuren der elkaar in leeftijd opeenvolgende generaties
zijn daarin de eerste verticale lijnen, waarvan de achterliggende aan
talsverhoudingen voor de vorming der huwelijkscombinaties aan het begin
van het kalenderjaar van belang zijn. Elk volgend paar van verticalen,
dat na enig tijdsverloop te trekken is, stelt daarbij een naar tijd
verschillende confrontatie der sexen voor, totdat het laatste paar in
de opstaande zijden aan het eind van het jaar bereikt wordt.
De weergave van alle huwelijkscombinaties, die in enig jaar gesloten
worden, in een (m χ n)-tabel, zoals het huwelijksschema 1.01, is geen
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passende voorstelling van deze opeenvolgende confrontaties van beide
sexen. De combinatie van de horizontale rangschikking naax leeftijd
van alle huwenden (en ongehuwden) van de ene sexe en de verticale
rangschikking van de andere kan daar alleen aan voldoen, als zij op
een eindere wijze getekend worden. Om het tijdsverloop voor beide sexen
op gelijke wijze tot uitdrukking te brengen zou aan de gehele figuur
een derde dimensie gegeven moeten worden; door de gehele figuur als
een kubus te tekenen zou dit kunnen worden bereikt. Het grondvlak
kan dan door een adaequate onderverdeling de tijds- en leeftijds
structuur van de ene sexe voorstellen, terwijl eenzelfde onderver
deling van een zij-vlak op die structuur van de andere sexe betrekking
heeft. Alle vlakken, die hetzij horizontaal of verticaal evenwijdig
aan een van deze vlakken getrokken worden, representeren de betrokken
sexe op dezelfde wijze. Voor elk van die vlakken gaat het daarbij om
de confrontatie van de gehele tijds- en leeftijdsstructuur van de ene
sexe met een deel van dezelfde structuur van de andere. Om welk deel
het gaat hangt af van de plaats, waar zo'η horizontaal of verticaal
vlak in het tegenovergestelde vlak van de andere sexe is aangebracht.
Zo kan een tijds- en leeftijdseenheid van de ene sexe of kunnen meer
dere van die eenheden tegenover alle eenheden van de andere sexe worden
gesteld. Het transversale karakter van de huwelijksmarkt кал echter in
zijn essentie slechts door 2 elkaar snijdende lijnen worden voorgesteld.
Het invoeren van een tijdsdimensie, doordat verhoudingscijfers
minimaal voor eenheden van een leeftijdsjaar en een kalenderjaar worden
vastgesteld, brengt eigenlijk een element in het geding, dat vreemd is
aan de wijze, waarop door de confrontatie der sexen de huwelijkscombinaties gevormd worden. Tegenover het in principe tijdloze karakter van deze
confrontatie komt het naar tijd veranderlijke aantal overlevenden van
elke sexe te staan. Het postulaat van het gelijkblijvende risico tot
deelname binnen elk van de tijds- en leeftijdseenheden van het diagram
van Lexis is niet langer op dezelfde wijze houdbaar. Dat postulaat kan
geen betrekking hebben op de confrontatie, waaruit de paarvorming re
sulteert. Dit gebruikelijke postulaat der homogeniteit betreft de elim
inerende werking der huwelijkssluitingen voor de bevolking van elk der
gevormde tijds- en leeftijdseenheden. Deze eliminerende werking bepaalt
de aantallen overlevenden in de tijd. Vanwege het transversale karakter
der huwelijkssluitingen zou dat postulaat daarom aangevuld moeten worden
met of gewijzigd in een ander. De gelijkheid van de invloed der aantals-
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verhoudingen op de huwelijksmarkt naar de beide tijdsdimensies, waar
voor de gevormde eenheden gelden, zou daarin tot uitdrukking moeten
komen.
Door deze transversaliteit der huwelijksmarkt kan men vanuit een
drietal visies op het feit, dat beide geslachten bij de huwelijks
sluitingen betrokken zijn, tot de vorming van bi-sexuele verhoudingscijfers komen:
1 . Het beginsel van de markt-choice. In dit geval ziet men de huwe
lijkssluitingen als een markt-resultaat, dat door de confrontatie
van deels met elkaar overeenkomende deels van elkaar verschillende
huwbaren van beide sexen tot stand komt. Door het tegenover elkaar
stellen van vele, transversaal gerangschikte eenheden van de tijdsen leeftijdsstructuur van beide sexen kan dit beginsel worden ver
beeld. De samenwerking van velerlei, ten aanzien van de aantals
verhouding in-homogene groepen ziet men als de grondslag voor de
vorming van verhoudingscijfers met betrekking tot de partner-keuze.
De indices, die op dat beginsel van market-choice zijn gebouwd, zijn
daarom als weinig homogene verhoudingscijfers te beschouwen. De
consequenties ten aanzien van de gelijkblijvende aantalsverhoudingen
der beide sexen laten wij dan nog geheel terzijde. Op het feit, dat
vanuit dit beginsel uni-dimensionele verhoudingscijfers (Koller,
Godefroy) en bi-dimensionele (Schnapper-Arndt) zijn te vormen, gaan
wij eerst later in. Bij de eerste verhoudingscijfers worden de aan
tallen der ongehuwden (of huwbaren) tot uitgangspunt genomen, bij de
laatste de aantallen der huwenden. In het eerste geval ontstaan er
bijgevolg verhoudingscijfers, die op het huwen én het kiezen van een
partner tesamen betrekking hebben, in het tweede geval zullen er verhoudingscijfers ontstaan, die alleen de partnerkeuze als zodanig
tot uitdrukking brengen.
2 . Het beginsel der multiple choice. In plaats van een uitgebreide
markt- situatie kan men een beginsel van selectie tot uitgangspunt
voor de vorming van verhoudingscijfers nemen. De gedachte, dat elke
huwbare kiest uit een veelheid van potentiële partners wordt dan
richtinggevend. Dit selectie-beginsel is op een tweetal manieren uit
te werken. In het eerste geval ziet men de partner als iemand, die
uit vele andere, mogelijke partners, welke onderling verschillen, gekozen is. Tegelijkertijd zijn kiezer en gekozene echter ook êên van
de vele individuen, die voor elke sexe met elkaar vergelijkbaar zijn.
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Door vele, transversaal gerangschikte tijds- en leeftijdseenheden
van de ene sexe van het partner-geslacht te zetten tegenover éên
bepaalde eenheid van het andere kan dit beginsel van "multiple
choice" worden voorgesteld. Doordat men vanuit deze visie vele
tijds- en leeftijdseenheden van het partner-geslacht bij de opstelling van een verhoudingscijfer (index der evenredige keuze)
zal betrekken, zal dat evenals bij de market-choice als een weinig
homogeen verhoudingscijfer zijn te beschouwen. De index der evenredige keuze, welke wij zelf hebben opgesteld, voldoet aan deze
wijze van probleem-stelling.
3 . Het beginsel der simple choice. Het bovengenoemde selectiebeginsel
wordt hier op een geheel andere wijze gehanteerd. Niet de verscheidenheid van de vele, mogelijke beschikbare partners, maar
hun onderlinge overeenkomst krijgt bij de vorming van verhoudingscijfers de aandacht. Alleen het feit, dat er een partner van bepaalde leeftijd uit vele andere gekozen is, leidt tot de opstelling
van het verhoudingscijfer. Met de tegenoverstelling van (telkens)
een tijds- en leeftijdseenheid van het partner-geslacht en een eenheid van het kiezende kan dit beginsel worden uitgedrukt. Een verhoudingscijfer (index der onafhankelijke keuze)jdat op dit beginsel gebaseerd wordt, zal daarom aansluiten bij de tijds- en
leeftijdsstructuur van bevolking en evenementen. In principe zijn
er daarom op grond van dit beginsel zeer homogene verhoudingscijfers
te vormen. Knibbs en Yntema stelden vanuit dit beginsel een verhoudingscijfer op, terwijl onze index der onafhankelijke keuze daaraan eveneens voldoet.
De verhoudingscijfers, welke op het laatste beginsel gebaseerd zijn,
sluiten het dichtst aan bij de realiteit. De twee eerste beginselen zijn
gebaseerd op een gedachte aan concurrentie, waarbij elke huwende elke
ander zou kunnen kiezen. Huwelijksuitstel, resp. afstel of verandering
van keuze behoren in dat geval tot de handelingen, welke naast het kiezen
van een partner mogelijk zijn. Huwelijksuitstel, resp. huwelijksafstel en
veranderingen van keuze worden echter niet geregistreerd. Voor de geregistreerde huwelijken waren voldoende partners beschikbaar.
Voorzover de huwelijkssluitingen een eliminerende werking hebben,
ondergaan de bevolkingsaantallen van beide sexen veranderingen, welke
volgens de tijds- en leeftijdsstructuur van bevolking en evenementen
verlopen. Deze veranderingen zijn ingevolge het verschil in intensiteit
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der deelname van beide sexen "par nature" in-homogeen. Door het vrijwillig karakter van het huwen zijn deze huwelijkssluitingen naar hun
eliminerende werking voor elk der beide sexen als grootheden te beschouwen, welke onafhankelijk van elkaar tot stand komen. Ongeacht
de partners, die gekozen werden, vinden er binnen de eigen tijds- en
leeftijdsstructuur van elke sexe eliminaties plaats, welke in verhoudingscijfers zijn uit te drukken. Deze eliminaties zouden onveranderd
zijn gebleven, als er andere partners waren gekozen. Daarmede stellen
wij ons op het standpunt, dat deze verhoudingscijfers, die voor elke
sexe de intensiteit der deelname uitdrukken, zelfstandig afhankelijk
zijn van het complex van factoren, die als variabelen der tweede orde
kunnen worden aangeduid. Door de term "trouwlust" of "neiging om te
huwen" te gebruiken is bij de behandeling van die verhoudingscijfers
steeds naso* die variabelen te verwijzen, zoals dat bij andere verhoudingscijfers op dezelfde wijze met een adacquate, algemene term
mogelijk is. Door de wijze van vorming van deze verhoudingscijfers
voor het huwen blijft daarbij tenslotte de vraag naar de homogeniteit
der risico-dragende bevolking centraal staan.
Bij de vorming van verhoudingscijfers voor het kiezen van een
partner kan dit beginsel van homogeniteit alleen indirect een rol
spelen. Indien men de partnerkeuze in een apart verhoudingscijfer uitdrukt, zal dit bij de gevormde verhoudingscijfers voor het huwen aan
moeten sluiten. Daarmede wordt echter in beginsel erkend, dat voor elk
van beide geslachten een uitdrukking voor de partnerkeuze gevonden
moet worden. Deze erkenning sluit aan bij alle theoretische overwegingen,
die tot het onderscheiden van de mannelijke en vrouwelijke partnerkeuze leiden. Traditioneel wordt de partnerkeuze uitgedrukt als een
percentage der huwenden van elk geslacht, voorzover zij behoren tot
ein der gevormde tijds- en leeftijdseenheden van bevolking en evenementen.
Met deze percentages worden echter alleen verhoudingscijfers verkregen,
welke aangeven, hoe de kiezers naar de door hen gekozen partners verdeeld
zijn. De transversale aantalsverhoudingen tussen beide sexen op de
huwelijksmarkt spelen daarin geen rol. Deze percentages drukken dein ook geen
intensiteit van de keuze uit. Om zulk een intensiteit te verkrijgen zal
men rekening moeten houden met de beschikbaarheid van de partners. Deze
beschikbaarheid zal altijd met de aantalsverhoudingen van beide sexen
moeten worden uitgedrukt, omdat de mate, waarin partners ter beschikking
staan mede van de omvang der kiezende partij afhankelijk is. Het ver-
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houdingscijfer van de partnerkeuze is daarmede in principe op beide
sexen gebaseerd, hoewel de vorm, waarin dit gebeurt nog van een toepassing van de eerder genoemde beginselen afhankelijk is. Welke vorm
men echter ook kiest, telkenmale erkent men principieel, dat de percentages der huwenden- of andere uni-sexuele uitdrukkingen - geen
voldoende zicht bieden op de werkelijk aard van de keuze van een
partner, omdat de aantalsverhoudingen tussen beide sexen op geen enkele
wijze participeren. Als zodanig zijn deze percentages dan ook als
geconditioneerde weergaven der partnerkeuzen te beschouwen, welke
in niet-geconditioneerde uitdrukkingen moeten worden getransformeerd.
Door deze bi-dimensionaliteit van het huwen wordt tenslotte een
zekere variabiliteit der partnerkeuze verondersteld, welke onafhankelijk van het huwen valt aan te tonen. De verschillende verdelingen
naar de partners zullen, nadat zij van de invloed der aantalsverhoudingen van beide sexen ontdaan zijn, een gevolg zijn van een verschil
in voorkeur voor partners van diverse leeftijden. Deze voorkeur of
preferentie zal voor eenzelfde groep naar kalendertijd kunnen variëren,
maar eveneens naar een verschil in leeftijd van vergelijkbare groepen.
Deze variabiliteit zal voor elk der beide geslachten in principe
verschillend zijn. Zij wordt veroorzaakt door variabelen der tweede orde,
waarvan de werkzaamheid onverbrekelijk verbonden is met die, welke op
het huwen betrekking heeft. Met de term voorkeur of preferentie wordt die
werkzaamheid uitgedrukt. In overeenstemming daarmede zijn de verhoudingscijfers, die op de partnerkeuze betrekking hebben als preferentieof voorkeurs-indices aan te duiden.
Dit onderscheid van het huwen en het kiezen betekent niet, dat men
het huwen als een "evenement permissif" kan kwalificeren, dat de partnerkeuze als een "evenement derive" mogelijk maakt. In bi-dimensionaliteit
zijn zij elk een facet van een zelfde evenement. Het huwen kan unisexueel in verhoudingscijfers worden uitgedrukt, omdat er voor beide
sexen steeds een eigen tijds- en leeftijdsstructuur bestaat. Tot het
verkrijgen van inzicht in de aantalsveranderingen, die deze structuren
ondergaan, is de kennis van het huwen als het "événements gedeelte"
voldoende. Bij de partnerkeuze gaat het om de beschikbaarheid van
partners tegenover de aantallen der kiezers. Hoe men deze keuze
op grond van de drie eerder genoemde beginselen ook ziet, steeds gaat
het daardoor om aantalsverhoudingen, die zoals bij vele andere demografische grootheden het uitzicht op de werkelijke aard der partner-
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keuze belemmeren.
Bij de toepassing van het beginsel der "market-choice" wordt deze
bi-dimensionaliteit van het huwen en het kiezen van een partner nu
genegeerd. De dubbele verscheidenheid van personen gebruikt men daarbij om op basis van een statistisch beginsel een kans op een bepaalde
huwelijkscombinatie te formuleren. Deze kans op een dyade kan alleen
in een absolute frequentie worden omgezet door daaraan een nadere
voorwaarde toe te voegen. Zo'n absolute frequentie is noodzakelijk
om tot een vergelijking met de werkelijke frequentie der betrokken
dyade te kunnen komen. Gaat men nu bij de formulering der kans uit van
de aantallen der huwbare mannen en vrouwen (Koller en Godefroy), dan
formuleert men een kans, waarin het huwen en het kiezen van een partner
op uni-dimensionele wijze vervat zijn. De afweging van de transversale
verhoudingen der beide sexen, die voor de partnerkeuze noodzakelijk is,
speelt dan door de vaststelling der beide intensiteiten, welke op het
huwen betrekking moeten hebben en welke met de naar tijd verminderende bevolkingsaantallen van generatieve aard te makken hebben. Naast de
samentrekking van niet-homogene transversale verhoudingen wordt deze
vermenging een reden tot afwijzing van de verhoudingscijfers, die op
dit beginsel gebaseerd zijn. Neemt men de verscheidenheid van de aantallen huwenden tot uitgangspunt (Schnapper-Arndt), dan geldt voor de
daarmede gevormde kans op een dyade, dat zij op een verscheidenheid
van huwenden gebaseerd is. Daarmede blijft een heterogeniteit van groepen
als beginsel voor de vorming van een verhoudingscijfer onaanvaardbaar.
In deze beide gevallen van toepassing van het beginsel der "marketchoice" kan tenslotte geen rekening worden gehouden met de opstelling
van zulk een kans voor elk van beide geslachten afzonderlijk. Het gevolg daarvan is, dat noch met een verschil in intensiteit van het huwen no.ch met
verschil in preferenties op passende wijze rekening wordt gehouden.
Aan de zelfstandige benadering vanuit elk geslacht afzonderlijk
kan bij het beginsel der multiple-choice gemakkelijk worden voldaan.
Tegenover elke eenheid van de tij ds- en leeftijdsstructuur van het kiezende geslacht kan men altijd een veelheid van eenheden van het partnergeslacht stellen. De beperking tot éên eenheid van het kiezende geslacht heeft bovendien tengevolge, dat het huwen voor dat geslacht op de
gebruikelijke wijze valt uit te drukken

. Als het huwen inderdaad in een

Voor het later te behandelen verhoudingscijfer van Ortmeyer en Kuhn is
dit niet het geval.
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afzonderlijk verhoudingscijfer wordt uitgedrukt, zou de partnerkeuze
van het kiezende geslacht door een uitdrukking in percentages der huwenden er direct op aan kunnen sluiten. De gebruikelijke samentrekking van
huwelijkskans en percentage der huwenden tot de partiële huwelijkskans
is daar het bewijs van. Deze percentages zijn echter geen passende uitdrukkingen voor de partnerkeuze. De verdeling der beschikbare partners
kan daarom als een conditie gezien worden, waaronder deze percentages
tot stand kwamen (De index der eveneredige keuze). Het postulaat van de
gelijkblijvende aantalsverhoudingen geldt daarom eenzijdig voor het
partner-geslacht, terwijl het postulaat van het gelijkblijvende risico
voor het kiezend geslacht blijft gelden. Met die wijze van opstelling
komt echter de beschikbaarheid van partners in vergelijking met de aanwezige aantallen huwbaren of huwenden van het kiezende geslacht niet
aan bod. Bovendien wordt met deze opstelling op geen enkele wijze rekening gehouden met de intensiteit van het huwen van het partner-geslacht. Ondanks de mogelijkheid om deze intensiteit afzonderlijk uit te
drukken moet men toch erkennen, dat zij voor de partnerkeuze van het
andere,kiezende geslacht van belang zullen zijn. Als weinig partners
bereid zijn om te huwen, zullen zij moeilijk in grote getale gekozen
kunnen worden. Feitelijk berust de vorming van deze verhoudingscijfers
der evenredige keuze dan ook alleen op de stelling, dat de percentages
der huwenden van het ene geslacht zich in de tijd evenredig ontwikkelen
met de verhouding, waarin partners van zekere leeftijd onder alle mogelijke partners beschikbaar waren.
Aan de eis, dat het bij de beschikbaarheid van partners om aantallen
van beide sexen gaat, kan door het tegenover elkaar stellen van telkens
een eenheid van elk der beide geslachten, zoals bij de simple choice het
geval is, echter gemakkelijk worden voldaan. Men behoeft dan slechts te
stellen, dat de conditie, waaronder de percentages der huwenden van een
geslacht tot stand gekomen zijn

, wordt weergegeven door de aantals-

verhoudingen der huwbaren of ongehuwden van beide geslachten, voorzover
zij bij de betreffende dyades betrokken zijn. Deze aantalsverhoudingen
zijn door de beperking tot telkens een eenheid van de tijds- en leeftijdsstructuur gelijk aan de sex-ratio's of de reciproque daarvan. Voorzover
het deze eenheden betreft is het postulaat van het gelijkblijvende risico

Yntema gaat niet uit van de percentages, zodat wij daarop nu niet ingaan.
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daaxom aan te vullen met het postulaat der gelijkblijvende aantalsverhoudingen.
De gevormde verhoudingscijfers zijn daarmede te zien als evenredigheden tussen de percentages der huwenden en de aantalsverhoudingen
der beide sexen. Zij zijn in principe voor elk geslacht afzonderlijk
op te stellen. Volgens [F Lljb ] zijn deze indices der onafhankelijke
keuze echter ook op een andere wijze te interpreteren. Huwelijkskans
en preferentie-index van het ene geslacht bepalen samen de -partiële

huwelijkskans van het andere. Daarmede sluiten deze indices

niet alleen aan bij de gebruikelijke tijds- en leeftijdsstructuur
van bevolking en evenementen, maar eveneens bij het postulaat der
risico-dragende bevolking. In feite berusten deze indices daardoor
immers op de stelling, dat er een evenredige ontwikkeling bestaat tussen
de percentages der huwenden van het partner-geslacht en de verhouding
van de huwelijksintensiteiten van beide geslachten. Impliciet ligt
daarmede in die indices besloten, dat huwelijkskans en partnerkeuze
van het ene geslacht tesamen niet geheel onafhankelijk kunnen zijn
van die van het andere. Alleen geldt daarbij de beperking, dat het bij
deze afhankelijkheid om een geconditioneerde keuze (percentage der
huwenden) van het partner-geslacht gaat.
Bij de beide laatste indices wordt dus in feite een evenredigheid
tussen de traditionele percentages der huwenden en zekere aantalsverhoudingen verondersteld. Als zodanig zijn de daarop gebaseerde verhoudingscijfers eus ware niet-geconditioneerde weergaven van de partnerkeuze te beschouwen. De beantwoording van de vraag, of het ene verhoudingscijfer meer acceptabel is dan het andere, hangt daarom mede
af van het feit, of deze evenredigheid bevestigd kan worden.
Het is nu een bekend feit, dat de preferenties van de mannen zowel
als die van de vrouwen naar de leeftijd der partners variabel zijn. In
feite hebben wij hier weer te maken met gedragspatronen, die door de
veranderlijkheid van verhoudingscijfers naar leeftijd worden geïndiceerd.
Een evenredige ontwikkeling van beide grootheden der bedoelde indices
naar de leeftijd der partners is derhalve niet te verwachten. Anders is
het evenwel gesteld met een ontwikkeling in de tijd. De veronderstelling
der recht-evenredigheid betekent immers, dat de percentages der huwenden voor elke dyade (recht-evenredig) in even sterke mate moeten
veranderen als de aantalsverhoudingen, die in de opstelling van de
index betrokken zijn. Voor alle op te stellen indices zullen wij bijgevolg
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tijdreeksen moeten vormen, over de 18 jaren, waarop ons onderzoek betrekking heeft (zie Bijlage I, § 6). Het feit, dat elk der indices
naar een zeker gedrag verwijst, compliceert dit onderzoek. In zoverre
dat gedrag in de tijd variabel zou zijn, is er geen constante grootte
van het verhoudingscijfer te verwachten. Evenmin zullen wij constante
resultaten verkrijgen, als de gestelde evenredigheid niet geldig is,
maar het gedrag met het verstrijken van de tijd constant zou blijven.
Of de ene dan de andere oorzaak aan de variabiliteit der index ten
grondslag ligt, zal niet te beoordelen zijn. Constante resultaten
zijn alleen te verwachten, als het gedrag in de tijd onveranderd
blijft en de gestelde evenredigheid geldig is. Een reeks van constante
resultaten zal niet verkregen worden>als het gedrag in de tijd variabel is en de gestelde evenredigheid ongeldig. De variabiliteit van het
gedrag zou dan juist de ongeldigheid van de gestelde evenredigheid moeten
opheffen.
Het onderzoek van de tijdreeksen der beide soorten van indices zal
bijgevolg kunnen leiden tot het antwoord op de vraag, welke het meest
acceptabel is. Als namelijk de ene soort van indices overwegend constante resultaten te zien geeft en de andere niet, zal men toch tot de
geldigheid van de eerste moeten besluiten. In hoeverre zijn dergelijke
constante tijdreeksen echter te verwachten? De resultaten zullen immers
ook door toevallige, min of meer individuele oorzaken beïnvloed worden.
Door de vaststelling van een zekere trend in de ontwikkeling zullen
die afwijkingen geëlimineerd kunnen worden. Dergelijke trendlijnen
zullen veelal een langzame toe- of afname of in een zekere periodiciteit
een afwisseling van beide te zien geven. De regelmatigheden van dergelijke ontwikkelingen treden daarbij in de plaats van de volkomen constante resultaten. De vaststelling van een trend in de ontwikkeling
dan wel de typering door curven, die de periodiciteit kunnen aangeven,
zal dan ook een noodzakelijk element zijn om de gestelde evenredigheid
van de index der onafhankelijke keuze en/of die der evenredigheidsindex
te bewijzen.
Ondanks het feit, dat de meeste der overige indices uni-dimensioneel
van karakter zijn, is deze methode van onderzoek daarop toch toepasselijk.
Bij de indices, die door Koller [F 1.11 ] en Godefroy [F 1.12 ] werden
opgesteld, gaat het immers ook om een evenredigheid, die vanuit het
transversale karakter van de huwelijksmarkt te formuleren is. Op grond van
beginsel komen zij tot de formulering van de verwachte frequentie van
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een bepaalde dyade. De verhouding tussen de feitelijke en de verwachte
frequentie geeft naar hun mening de voorkeur weer. De door Koller opgestelde formule is zelfs zo te vereenvoudigen, dat de index in feite
het resultaat is van de verhouding van de partiële huwelijkskans van
het ene geslacht en de transversale aantalsverhoudingen van het andere.
In hoofdstuk VI komen wij daarop terug. Als het gedrag bij de partnerkeuze in de tijd onveranderd blijft, zal men bijgevolg ook hier constante resultaten moeten verwachten, onder voorwaarde, dat de stelling
inderdaad juist is. De "Neigungskoeffizient" van Schnapper-Arndt [F 1.13 ]
werd op basis van eenzelfde beginsel opgesteld, zij het dat daarbij van
de aantalsverhoudingen der huwenden wordt uitgegaan om de kans op een
dyade te formuleren. Het onderzoek van de daardoor gestelde evenredigheid tussen feitelijke en verwachte frequenties kan bijgevolg op dezelfde wijze verlopen. Yntema maakt zelf het vraagstuk van constante resultaten tot een element ter beoordeling van de door hem opgestelde index.
Alleen op de grootheid, die door Knibbs werd opgesteld, is deze wijze
van onderzoek niet toepasbaar. Door rekening te houden met de aantallen
huwbare mannen en vrouwen van de betrokken leeftijden stelde hij in feite
een bi-sexuele partiële huwelijkskans op.
Afgezien van de mogelijkheid om de indices op de geldigheid der veronderstelde evenredigheden te toetsen zijn er nog andere middelen om
deze op hun bruikbaarheid te onderzoeken. In zoverre elk soort van indices in een rangschikking naar de leeftijd der partners een zeker gedragspatroon voor een kiezer van bepaalde leeftijd te zien zal geven,
berust dit op de onderlinge verhoudingen van de indices, wemneer zij
op verschillende dyades worden toegepast. Naast deze patronen, die op
de verticale rangschikking der huwelijkscombinaties berusten, zullen
zulke patronen voor de horizontale rangschikking naar eenzelfde leeftijd van de partner voor een verscheidenheid van kiezers van verschillende
leeftijd gevonden worden. Voor twee verschillende indices zullen dergelijke verhoudingen in de gedragspatronen aan elkaar gelijk kunnen zijn,
terwijl de betrokken waarden onderling in absolute grootte verschillen.
Elke index heeft daardoor een ander discriminerend karakter. Door de
gelijkheid van de verhoudingen leert de ene index ons niets meer dein
de andere, tenzij men aan de absolute grootte een reële intensiteitswaarde kan toekennen. De verschillen in grootte zijn in zo'η geval als
verschillen in sterkte der preferenties te beschouwen. Als dit niet het
geval is, lijkt het voor de hand te liggen, dat het discriminerend karak
ter van een index tot leidraad wordt, van een verder onderzoek naar
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de bruikbaarheid van de betrokken indices. Een meer discriminerend
karakter, waardoor verschillen in preferenties beter zichtbaar zijn,
zou de voorkeur moeten verdienen boven een minder discriminerend vermogen bij een overigens verdere gelijkwaardigheid.
Met het onderzoek naar de homogeniteit van bepaalde indices in
verband met de beginselen, waarop zij gevormd zijn, het onderzoek naar
de geldigheid van veronderstelde evenredigheden en naar de gelijkheid
van verhoudingen en het discriminerend vermogen kan men echter niet
volstaan. Het probleem van de voortschrijving der gehuwde bevolking
in paren zal er ook door moeten worden opgelost. De inpassing in een
nader op te stellen voortschrijvingsschema is derhalve een dwingende
eis. Doordat het bij de huwelijkssluitingen altijd gaat om een confrontatie der sexen, zal zulk een voortschrijvingsschema altijd bisexueel van karakter moeten zijn. De uni-sexuele indices zijn daarin
niet bruikbaar, omdat zij tot een consistentie-probleem leiden. Dat
probleem ontstaat, omdat de aantalsverhoudingen der beide sexen bij zulk
een voortschrijving niet meer in overeenstemming behoeven te zijn met
de aantalsverhoudingen, die golden, toen de indices werden vastgesteld.
Door deze algemene eigenschap der uni-sexuele indices zullen wij deze
niet meer in het bijzonder op hun inpassing in zulk een voortschrijvingsschema behoeven te toetsen. Voor de overige zullen wij die mogelijkheid
eerst in een hoofdstuk in het algemeen nagaan. Daaruit zal blijken,
dat zulk een inpassing meestal niet mogelijk is. Alleen voor de index
der onafhankelijke keuze is dat zeker wel het geval. Daarvoor zullen
wij dan ook in het hoofdstuk VIII een concrete oplossing uitwerken.

TO
III. De traditionele verhoudingscijfers voor het huwen.
§ 1. Van hruto-huwelijkscijfers tot leeftijdsspecifieke cijfers.
Wanneer vij met behulp van de voorgaande theorie der verhoudings
cijfers de verschillende traditioneel in gebruik zijnde grootheden gaan
toetsen, beginnen wij volledigheidshalve met het zogenaamde "brutohuwelijkscij fer". Ter vergelijking voegen wij daaraan het brutosterftecijfer toe. De gebruikelijke manier van vaststelling voor deze
beide bruto-cijfers kan worden weergegeven met:
[F 3.01]

Het bruto-huwelijkscijfer en het bruto-sterftecijfer.

Bruto-huwelijkscijfer:

Ρ = t H/( t B + t + 1 B ) i

Bruto-sterftecijfer:

S = tD/(+B

waarin :
1
H = Σ

+

++1 В ^ ^

1
Σ E. , = het totaal aantal huwelijkssluitingen in het jaar t.

i=j k=j

D =
.B =
.B =

het totaal aantal overledenen in het jaar t.
de totale bevolking in het begin van het jaar t.
de totale bevolking in het begin van het jaar (t+l).
Vergelijkt men de berekening van deze beide cijfers voor de

sterfte en het huwen dan komt daarbij een merkwaardige bijzonderheid
aan het licht. Het totale aantal sterfgevallen in enig jaar wordt gevormd
door de som van het aantal overleden memnen en vrouwen. Ter vaststelling
van de sterfte telt men het aantal overledenen van beide sexen bijeen.
Het bruto-huwelijkscijfer wordt echter op een andere wijze samengesteld.
Hier betrekt men het aantal dyades op de totale bevolking. Vergelijken
derwijze zou het bruto-huwelijkscijfer derhalve twee maal zo groot moeten
zijn dan het volgens de gebruikelijke berekening is. Terecht merkte
Mayer dan ook in 1895 op, dat het bruto-huwelijkscijfer op twee manie
ren kan worden opgesteld: "Je nachdem die Ehe-akte oder die Ehe-personen
in Betracht gezogen sind, emphielt es sich von Eheschliesstings- oder
Trauungshäufigkeit einerseits und Heirats- oder VerehelichungshSufigkeit
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andererseits zu sprechen" (3.01).
De vraag, of de "Trauungshäufigkeit" dan wel de "Verehelichungshäufigkeit" als

een heter verhoudingscijfer is te heschouwen, valt moei-

lijk te heantwoorden. Door de negatie van de structuur der hevolking
naar sexe zou men van een a-sexueel hevolkingstotaal kunnen spreken.
Afgezien van de hetekenis, die het huwen in zo'η a-sexuele bevolking
moet verkrijgen, loopt elk lid een zeker risico tot deelname aan een
bepaald soort evenementen. Vanuit dat gezichtspunt is de "Verehelichungshäufigkeit" te prefreren. Op gelijke wijze leidt het risico om te overlijden tot het gebruikelijke bruto-sterftecijfer. Vanuit het gezichtspunt van de paarvorming verdient de "Trauungshäufigkeit" daarentegen de
voorkeur. De erkenning van een verschil in deelname tussen de mannen en
de vrouwen leidt echter onherroepelijk tot een "Verehelichungshäufigkeit",
omdat men deze verhoudingscijfers dan voor de beide sexen afzonderlijk op
moet stellen. Met een kleine variatie wordt zulk een verhoudingscijfer
voor elke sexe door Bogue als "nubile marriage rate" erkend. Als noemer fungeert daarin de totale huwbare bevolking van elke sexe vanaf de
minimale huwbare leeftijd. In de "first marriage rate", resp. "remarriage rate" vindt dat verhoudingscijfer een specificatie, doordat
het alleen op de ongehuwde bevolking, resp. op de beide andere te onderscheiden groepen der huwbare bevolking wordt toegepast. Als een "general marriage rate" voor de gehele huwbare bevolking van elke sexe
verkrijgt het volgens Bogue zijn overeenkomst met de algemene vruchtbaarheidscijfers. De huwbare bevolking wordt beperkt tot de bevolking,
die vanaf de minimale huwelijksleeftijd met een bovenste leeftijdsgrens het meest bij het huwen betrokken is. Als bovenste grens suggereert Bogue de 50- of 51*-jarige leeftijd (3.02).
Vanuit het streven naar homogeniteit verdient de detaillering
van dergelijke verhoudingscijfers naar de verschillende leeftijdsgroepen of klassen van verschillende leeftijdsjaren een grotere waardering. De
gevormde leeftijdsspecifieke huwelijkscijfers berusten op de erkenning,
dat de intensiteit der deelname aan de huwelijkssluitingen met de leeftijd varieert. In overeenstemming met symbolen, die wij sub [F I.OU ] en
[F I.05] gebruikt hebben, zijn deze leeftijdsspecifieke huwelijkscijfers
als volgt weer te geven:
[F 3.02]

De leeftijdsspecifieke huwelijkscijfers.

Vanuit de mannelijke zijde: m. = E./(M. + M. .. ) 5
Vanuit de vrouwelijke zijde: IIL = R/(N. + N

.) 5
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waarin: i en к zowel op klassen van afzonderlijke leeftijdsjaren als
van vijfjarige leeftijdsgroepen betrekking kunnen hebben.
Deze verhoudingscijfers worden gewoonlijk op de ongehuwde en de
reeds eerder gehuwde bevolking afzonderlijk toegepast. Door de wijze
van opstelling is er steeds van een uni-sexueel verhoudingscijfer
sprake, dat gebaseerd is op een bi-dimensionele opvatting van het
huwen en de partnerkeuze.
Als verhoudingscijfers voor vijfjarige leeftijdsgroepen be
rusten zij vrijwel altijd op gegevens, die volgens de evenementen
methode verzameld zijn. In zo'n geval zijn in werkelijkheid zes
generaties bij elk der vijf gegroepeerde leeftijdsjaren betrokken.
Ket gebruik van gegevens, dienvolgens de geboortejaar-methode der
gelijktijdig-levenden verkregen,slechts op vijf generaties betrekking
zouden hebben, is voor een jaarlijkse berekening van de intensiteit
als alternatief zeker mogelijk. Voorzover wij van deze verhoudings
cijfers gebruik hebben gemaakt, is de laatste methode toegepast.
Ter opstelling van verhoudingscijfers voor klassen van af
zonderlijke leeftijdsjaren kan ook elk der drie onderscheiden methoden
van verzameling der gegevens in aanmerking komen. Ongeacht deze me
thoden van verzameling beschrijft Bogue deze leeftijdsspecifieke ver
houdingscijfers voor eenjarige leeftijdsgroepen als "nuptiality rates",
welke "the probability, that ал unmarried person will marry within
exactly one year" uitdrukken (З.ОЗ). Uit de volgende paragraaf kan
blijken, dat er slechts van een benaderende waarde van deze kans
sprake kan zijn.
§ 2. Van leeftijdsspecifieke huwelijkscijfers tot huwelijkskansen.
Tegen deze interpretatie van de leeftijdsspecifieke huwelijks
cijfers zijn verschillende bezwaren in te brengen. Door de opstelling
van afzonderlijke cijfers voor de ongehuwde en de huwbare bevolking
wordt wel rekening gehouden met een verschil in deelname aan het huw
en tussen deze beide bevolkingsgroepen, maar verdere verschillen laat
men geheel buiten beschouwing. Omdat de meeste huwelijken op andere
leeftijden der echtelieden ontbonden worden door de dood van een partner
dan door echtscheiding, loopt de intensiteit van het huwen voor per
sonen in weduwstaat en gescheiden personen mede door velerlei sociale
factoren uiteen. Als men het verschil in deelname in verband met de
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homogeniteit der groepen principieel wil stellen, moet men derhalve
naast de ongehuwde bevolking van elke sexe ook de verdeling van de
groep van reeds eerder gehuwden erkennen. In overeenstemming met
de voortschrijvingsschema's sub [F I.OU]

en tF 1.05 1 zijn voor de

groep van huwbaren dan de volgende detailleringen op te stellen:
[F 3.03 ] De detaillering van het voortschrijvingsschema der huwbare
bevolking als een gevolg van het niet-homogene karakter
der onderscheiden groepen bij het huwen (zie F I.OU

en F 1.05).

Ongehuwde mannen: „M. , = M. - E. - D. - T.
s i+l
si
si
si
si
Ongehuwde vrouwen: ^
Weduwnaars:
Weduwen:

=sNk - ^
-

W 1+1

M. Wl

- ^

-

E. - D. +
Wl

Wl

^
0. - T.

Wl

Wl

N, _ = N, - E, - D, + 0, - T,
w k+1
w к
WK
w к
w к
w к

Gescheiden mannen:

,M. ., = ,M. - ,E. - Ъ.
d 1+1
di
di
di

+ ,S. - ,T.
di
di

Gescheiden vrouwen: ,N, _ = ,Ν, - ,Ε. - D, + ^S, - ,Τ,
d k+1
d к
d К
d к
d к
d к
waarin alle symbolen dezelfde betekenis hebben, als sub [F I.OU ] en
[F 1.05 ] is aangegeven en
s = een suffix, dat het symbool voor ongehuwden geldig maakt.
w = een suffix, dat het symbool voor personen in weduwstaat geldig maakt.
d = een suffix, dat het symbool voor gescheiden personen geldig maakt.
In feite hebben wij bij elk der groepen te doen met aantallen
overlevenden, die door meerdere naast elkaar voorkomende evenementen
worden bepaald. Bij een vaststelling volgens de evenementen-methode
zou elk i-jarig (of k-jarig) bevolkingsaantal op een andere generatie
betrekking hebben dan de (i+l)-jarige (of (k+1)-jarige) bevolking aan
het eind van het jaax. Ook voor de deelname aan de verschillende eve

Δ7

nementen zou dat het geval zijn. Als de data gelden voor een rang
schikking naar de geboortejaar-methode der exact x-jarigen hebben zij
telkens op een generatie betrekking, die gevolgd wordt van de [ i ] tot de [i+1]-

verjaardag. Noch het bevolkingsaantal van exact i-

jaar noch dat van exact [i+1]-jaar is door een telling vast te stellen.
De leeftijd van de dragers van alle evenementen zou gemiddeld [i+JJjaar zijn. Waren al deze gegevens gerangschikt naar de geboortejaar-
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methode der gelijktijdig-levenden dan waxen de bevolkingsaantallen
in het begin en eind van het jaar wel waar te nemen. Zij zouden
in dat geval geen exact i-, resp. [ i+1]-jarigen omvatten, maar
[i+sl- en

[i+15 ]-jarigen. De deelnemers/dragers der evenementen

zouden daarbij gemiddeld [i+1]-jaar oud zijn. Als wij er van uit
gaan, dat in verband met de homogeniteit alle gegevens op een gene
ratie betrekking hebben, bestaat er een verschil in leeftijd tussen
bevolking en evenementen, wanneer zij op de ene dan wel de «radere
geboortejaar-methode betrekking hebben. Tussen het bevolkingsaantal,
dat in het begin van de periode van waarneming volgens de methode
der gelijktijdig-levenden wordt vastgesteld en dat, hetwelk bij de
methode der exact x-jarigen als beginaantal kan worden verkregen,
bestaat de volgende betrekking.
F S.OU ] De betrekking tussen een [1+5]-jarige getelde bevolking en een
exact i-jarige bevolking behorend tot eenzelfde generatie.
Vanuit de mannelijke zijde: Μ. ι = 5 IM. + M. Л
Vanuit de vrouwelijke zijde: N

1 = 5 Γ Ν + Ν,+1~J

Ingevolge deze betrekking kan men alle formules een ander aan
zien geven, al naargelang de veronderstelling omtrent de methode,
waarop de gegevens verzameld zijn. Wij zagen daar vein af en veronder
stellen, dat alle gegevens volgens de methode der gelijktijdiglevenden verzameld zijn. De leeftijd van de bevolking, waarvoor
de op te stellen verhoudingscijfers gelden, duiden wij desondanks met
verwaarlozing vem het halve jaar voorlopig als i-jarigen, resp. k-jarigen
aan. Als wij echter het symbool χ gebruiken, bedoelen wij daar exactx-jarigen mede.
Volgens de weergegeven betrekkingen sub [F 3.03 ] zien wij,
dat de groepen van personen in weduwstaat en die der gescheidenen
jaarlijks naast verminderingen ook vermeerderingen ondergaan. Telkenmale
is er een aantal personen, dat in de periode van waarneming tot een
van die groepen is gaan behoren. De voornaamste evenementen, welke
daar de oorzaak van zijn (l'événements origine) zijn de huwelijksontbindingen door de dood van een der partners of door echtscheiding.
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Als zodanig zijn het exogene vermeerderingen (3.0U). Zulk een exogene
vermeerdering komt bij de ongehuwden alleen in de vorm van de emi
gratie voor; in de veronderstelling, dat zij door de emigratie wordt
overtroffen, is in de betrekkingen het saldo van beide bewegingen
vermeld. Met uitzondering van de immigranten kan men verder van de
ongehuwde personen zeggen, dat het bereiken van het i- levensjaar de
oorzaak is, welke hen tot lid van de groep stempelt. De deelname aan
eliminerende evenementen doet zo*η groep gedurende de periode van
waarneming voortdurend verminderen.
Deze voortdurende vermindering roept bij de ongehuwden de vraag
op naar de overleving gedurende de periode van waarneming. Door de
generatieve verhouding tussen het bevolkingsaantal aan het begin en
eind van de periode van waarneming wordt deze vastgelegd. De inten
siteit van de deelname aan alle eliminerende evenementen wordt ver
kregen door dit verhoudingscijfer van 1 af te trekken. Het verkregen
verschil bestaat uit de som van de verhoudingen tussen de deelname
aan elk der evenementen afzonderlijk en het bevolkingsaantal in het
begin van de periode van waarneming. Als afhankelijke kansen worden
deze laatste intensiteiten als volgt uitgedrukt:
[F 3.05 ] Het stelsel van afhankelijke kansen bij de ongehuwden.

1. Kans
2. Kans
3. Kans
U. Kans
5. Kans
^
Kans te
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л
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Bij het opstellen van deze afhankelijke kansen is in het geheel
geen rekening gehouden met de verstoringen, welke de verschillende
soorten evenementen op elkaar uitoefenen. De kans om na een jaar nog
tot de ongehuwde bevolking te behoren, zou groter zijn, als men alleen
door het sluiten van een huwelijk aan deze bevolkingsgroep onttrokken
zou worden. Bij de vaststelling der intensiteiten moeten wij daarmede

τ
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rekening houden. Met betrekking tot de huwelijken is daarom de vol
gende redenering mogelijk.
Als er zich in het geheel geen verstorende evenementen zouden
voordoen, zouden er gedurende de periode van waarneming meer personen
geweest zijn, die een huwelijk hadden kunnen sluiten. In een homogene
groep zijn de kansen om te huwen voor iedereen gelijk. Degenen, die
in werkelijkheid overleden of geëmigreerd zijn, hadden volgens dat
postulaat een gelijke kans om te huwen als de overigen. Waren deze
overleden of geëmigreerde personen reeds op de eerste dag aan de bevolking onttrokken, dan ware deze kans niet te effectueren geweest.
Zouden deze onttrekkingen op het eind van het jaar hebben plaats gevonden, dan had deze kans, zoals voor de overige bevolking,het gehele
jaar gegolden. Gemiddeld zal deze kans bijgevolg voor een half jaar
geldig zijn geweest (3.05). Omdat bij deze afleiding met de onderlinge
verstoring van de verschillende evenementen rekening is gehouden,
spreekt men van onafhankelijke kansen. Voor de onafhankelijke huwelijkskansen leidt deze redenering tot:
[F З.06 ] De afleiding der onafhankelijke huwelijkskansen.
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waarin: de risico-dragende bevolking:
Vanuit de mannelijke zijde: R. = M. - 5 D. - 5 T. » 5 [ м . + Μ.
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Omdat de verstorende werking van sterfte, migratie en huwen wederzijds geldt, zijn de overeenkomstige kansen voor de beide eerste grootheden op dezelfde wijze af te leiden. Zo ontstaat het volgende stelsel
van onafhankelijke kansen voor een ongehuwde bevolking.
[F З.07 ] Het stelsel van onafhankelijke kansen voor een ongehuwde
bevolking.
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Met deze constructie ligt aan al deze kansen de hypothese van
de onafhankelijkheid der deelname aan elk der verschillende soorten
van evenementen ten grondslag. Tegelijkertijd heeft men door de unisexualiteit der verhoudingscijfers een andere veronderstelling inge
voerd. Deze veronderstelling sluit de mogelijkheid uit, dat de ver
schillende kansen bepaald worden door de overlevingsverhoudingen van
andere groepen, zoals door de paarvorming der sexen volgens Henry voor
de huwelijkskansen het geval zou kunnen zijn (З.Об).
Naar aanleiding van deze afleiding van de huwelijkskansen der
ongehuwden is de vraag gerechtigd, of zij onveranderd op de beide
groepen der reeds eerder gehuwde bevolking toepasbaar zijn. Algemeen
beschouwt men het huwen voor de personen in weduwstaat en de gescheidenen als een herhaalbaar evenement. In geval het gaat om herhaalbare eve
nementen is volgens Henry de gemiddelde bevolking gedurende de gehele
periode als risico-dragende bevolking aanwezig (З.07). In overeenstem
ming daarmede zouden de huwelijkskansen voor die twee bevolkingsgroe
pen van huwbare personen met het gemiddelde bevolkingsaantal als noe
mer moeten worden uitgedrukt. Daardoor komt het huwen op een lijn te
staan met de vruchtbaarheid, welke voor een alleen naar leeftijd ge
detailleerde groep van gehuwde vrouwen ook in een gemiddeld aanwezig
bevolkingsaantal wordt uitgedrukt. Door zulk een wijze van uitdrukken
zouden de huwelijkskansen voor deze beide bevolkingsgroepen gelijk
worden asm de leeftijdsspecifieke huwelijkscijfers, mits deze worden
berekend voor klassen van afzonderlijke leeftijdsjaren en berusten op
data volgens een der beide geboortejaar-methoden verzameld.
Wanneer men de huwelijkssluitingen der reeds eerder gehuwde per
sonen op het punt der herhaalbaarheid met de vruchtbaarheid gaat ver
gelijken, moet men deze vergelijking consequent voortzetten. Het huwen
zou als herhaalbare gebeurtenis te beschouwen zijn, als men daarvan de
intensiteit berekent in een bevolking, welke alleen naar geslacht en
leeftijd gedifferentieerd is. Doordat zo'η groep nog de gehuwde be
volking zou omvatten, is in dat geval de heterogeniteit van de betrokken
groep duidelijk. De erkenning van het huwen als demografisch verschijn
sel heeft daardoor minstens een tweedeling van de bevolking in een huw
bare en gehuwde bevolking tengevolge. Deze tweedeling stempelt het hu
wentot een demografisch evenement, waaraan weliswaar een status-ver
andering is verbonden, maar tevens de eliminatie uit die bevolkingsgroep
naar een andere. In het geval van de vruchtbaarheid als herhaalbare ge-
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beurtenis is er wel van zo'η status-verandering sprake, maar een
overgang naar een andere bevolkingsgroep is er bij het gebruikelijke
onderscheid der gehuwde vrouwelijke bevolking niet aan verbonden. De
tweedeling der bevolking in een huwbare en gehuwde groep stempelt bij
gevolg het huwen demografisch tot een niet-herhaalbaar evenement. De
herhaalbaarheid van het huwen als sociaal verschijnsel komt tot uit
drukking, doordat het aantal personen in weduwstaat en de gescheidenen
van elke leeftijdsgroep jaarlijks ook in aantal kunnen toenemen door
de daaraan voorafgaande huwelijksontbindingen. De groep van ongehuw
den ondergaat zulke vermeerderingen niet. Deze situatie is voor nietherhaalbare evenementen niet ongewoon. Henry erkent, dat de vrucht
baarheid tot een niet-herhaalbaar evenement wordt, als men de be
vallingen der moeders onderscheidt naar het rangnummer der geboorten
(З.08). Het initiële evenement, waardoor men tot de groep van gehuwden zonder kinderen gaat behoren, is het huwen. De aantalsveranderingen van die groep worden daar bijgevolg in een jaar niet alleen
bepaald door de sterfte, de migratie en de bevallingen van het eerste
kind, maar mede door de vermeerderingen tengevolge van de huwelijken,
die pas gesloten zijn. Het aantal vrouwen van elke volgende groep
wordt groter door het aantal vrouwen der voorgaande groep, welke een
kind ter wereld brachten. Deze toevoegingen vormen geen beletsel om
de vruchtbaarheid bij deze onderscheiding der groepen tot een nietherhaalbaar evenement te kwalificeren. De verdeling van een bevolking in
een ongehuwde bevolking en de beide groepen van de rest der huwbare
bevolking is met een dergelijke onderscheiding naar rangnummers te vergelijken. Anders dan bij de vruchtbaarheid is echter het huwen reeds
voor een onverdeelde groep van huwbaren als een niet-herhaalbaar evenement te beschouwen.
Onder deze omstandigheden is er geen enkel bezwaar om door de
personen in weduwstaat en de gescheidenen de intensiteiten der verschillende evenementen op gelijke wijze uit te drukken als bij de ongehuwden. Ook hier vormen het huwen, de sterfte en de emigratie elkaar
wederzijds verstorende evenementen. Ten aanzien van de jaarlijkse toevoegingen is eenzelfde redenering te volgen, als ten aanzien van de
verstorende evenementen gedaan is. Zodoende worden zij op dezelfde wijze
behandeld als de immigratie, indien men daar naast de emigratie afzonderlijk rekening mede houdt

(3.09)· Als exogeen evenement is de inten-
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siteit daarvan evenvel niet ten opzichte van de bevolking, welke zij
naar aantal vermeerdert, uit te drukken. Op grond van de afleiding
sub [F 3.06 ] en [F 3.07 ] verkrijgen de verschillende onafhankelijke
kansen voor de personen in veduwstaat en de gescheidenen daarom de
volgende vorm:
[F З.08 ]

Het stelsel van onafhankelijke kansen voor personen in ve
duwstaat en de gescheidenen.
Personen in veduwstaat.
Mannelijke zijde:

Kans om te huven:

Vrouvelijke zijde:

h. • 2 E./ Γ M.+ M. _ + Ε Π h, =2 E, /ΓΝ, + Ν, Α ,+ Ε,Ί
vi
ν ι [ν ι ν 1+1 ν ι| ν к Тс [у к ν к+1 ν kj

Kans om te sterven: q. = 2 В./Гм.+ M.,, + ϋΠ q =2 D./ΓΝ, + N. _ + D,l
v i
ν 1 [y 1 ν 1+1 ν ij v*k w к [у к ν k+1 ν kj
Kans om t e migreren:
e. = 2 Т . / Г м . + M. . + Т І e =2 " L / r N , * Ν, _ + Τ,Ι
0
vi
v i j v i v 1+1 v i j v k v k l w k w k+1 ν kj
vaarbij de grootheden op gescheidenen zijn toe te passen, als het suf
fix ν door het suffix d vervangen vordt.
Voor deze beide groepen der huwbare bevolking zou de huvelijkskans ook op een andere vijze kunnen vorden uitgedrukt. In beide ge
vallen kan men eveneens een deel-bevolking vormen door de gelijkheid
van tijdvak der huwelijksontbinding als uitgangspunt te nemen. De
huvelijkskansen zouden dan voor groepen van gelijke tijdsduur sedert
de huwelijksontbinding moeten vorden vastgesteld. De vraag, of de sterf
te bij die tijdsduur niet correleert met de kans om te huwen moet hier
volgens de eerder gereleveerde theorie der "âges hétérogènes" ал
Henry tot de beslissing leiden. In de practijk worden voor de op die
wijze gevormde groepen verhoudingscijfers gebruikt, die in overeen
stemming met de leeftijdsspecifieke huwelijkscijfers zijn gevormd.
Uit de bovengegeven afleidingen blijkt tenslotte, dat voor de
ongehuwden en de beide andere bevolkingsgroepen eenzelfde soort for
mule gebruikt kan worden om elk der betrokken onafhankelijke kansen te
berekenen. Door de werking van de verstorende evenementen te elimineren
zijn deze onafhankelijke kansen homogenere grootheden dan de afhankelijke
kansen, waar die effecten niet geëlimineerd zijn. Zij indiceren in
welke mate een bevolkingsaantal in een zeker levensjaar vermindert, als
het huwen, de sterfte of migratie alleen verkzaam zouden zijn zonder
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neven-werking van de andere. Daardoor wordt hun benoeming als on
afhankelijke kansen reeds gerechtvaardigd. Deze verkrijgt nog meer
betekenis door het feit, dat er ook in mathematisch-statistische
zin van onafhankelijkheid sprake is.
Als elk dezer kansen de intensiteit aanduidt, waarmede een be
volking in een jaax door de betrokken evenementen naar aantal ver
mindert, zal het complement van 1 aanduiden, hoeveel personen aan het
eind van het jaar nog tot de oorspronkelijke bevolkingsgroep behoren.
De overleving van twee of meer van dergelijke verstorende evenementen
kan worden vastgesteld door het product van de overlevingskansen, die
voor elk soort evenement afzonderlijk kunnen worden opgesteld ( З . Ю ) .
Deze overlevingsverhouding is in overeenstemming met het gebruik bij
tafelbevolkingen als een netto-overlevingsverhouding te beschouwen.
[F З.09 ] De netto-overleving van een aantal elkaar verstorende evene
menten uitgedrukt met onafhankelijke kansen.
Vanuit de mannelijke zijde:

= (l-h.)(l-q.)(l-e.)
M!
1

Vanuit de vrouwelijke zijde:
waarbij

Sii =
N

(l-h^O-q^O-ej^)

¿

1 alle suffices s, w en d, die wij eerder gebruikt hebben om verschillende bevolkingsgroepen aan te duiden, toepasbaar zijn.
2

M

i+1 »Mi» \ + 1 ' \ ^ 1 6 6 1 1 kíj d e ongehuwde bevolking gelijk kunnen
zijn aan de eerder vermelde grootheden M. .., M., N . . en N., sub

[F З.ОЗ ] omdat daar jaarlijks geen exogene vermeerderingen bij voor
komen.
Door dit multipliсatieve karakter der onafhankelijke kansen leidt
het product van telkens twee dezer overlevingskansen tot verschillende
termen. Voor de overleving van het huwen en de sterfte zijn deze
termen in het onderstaande overzicht uitgedrjukt :
[F 3.10 ] De ontbinding van het product van twee overlevingskansen
Onafhankelijke
•kans
1

-

4

4

1 - h.

h.

1

1

(l-h.Hl-q.)
O-h.) q.

h

i4
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Men кал zich afvragen, welke betekenis aan elk van deze termen
moet worden toegekend. Door verdeling van de term h.q. over de beide
andere termen, welke de ontbinding van het product levert, zijn de
volgende betekenissen geldig (3.11).
[F 3.10a ] De betekenis der verschillende termen van het product der
overlevingskansen van het huwen en de sterfte.
1 . (l-h.)(l-q.) = de kans om als i-jarige nog een jaar ongehuwd in
2 . (1-Jh.) q.

leven te blijven.
= de kans om als ongehuwde op i-jarige leeftijd te
sterven.

3 . d-sq.) h. = de kans om als ongehuwde op i-jarige leeftijd te
huwen.
waarbij: 1 . de termen op analoge wijze op personen in weduwstaat en
gescheiden personen toepasbaar zijn.
2 . de
de termen door vervanging
van i door к voor de vrouwelijke
ез
bevolking gelden.
Tussen de aldus gedefinieerde onafhankelijke kansen en de eerder
sub [F З.05 ] geformuleerde afhankelijke kansen bestaat tenslotte de
volgende betrekking (3.12).
[F 3.11 ]

De betrekking tussen de onafhankelijke en afhankelijke kansen

Voor de huwelijkskansen:

E.
h. = ^ . . f r . =
1

Voor de s t e r f t e k a n s e n :

1

i

D.
q. = ——т=—п=—
=
1
M.-5E.-5T.

E./M.
^ 1 T> =

\ .

,*
1

1 i-L
i_i.
^ M j - гм£

D./M.
1— m =
E.
Т.

M.

M.

1

χ

ia

- 2 Ч-г-г e .
1

1

а
л

f
ia. 1

waarbij: de betrekkingen op analoge wijze toepasbaar zijn op de kansen
van de vrouwelijke bevolking en de verschillende onderscheiden
bevolkingsgroepen naar burgerlijke staat.
Zou men de intensiteit van het huwen uitdrukken ten opzichte van
een gemiddelde bevolking, zoals dat bij herhaalbare evenementen wordt
gedaan, dan bestaat tussen die "central rate" en de onafhankelijke
kansen de volgende betrekking. Deze "central rate" is dan in vorm gelijk
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[F 3.12 ] De betrekking tussen de onafhankelijke huwelijkskans en het
leeftijdsspecifieke huwelijkscijfer voor een leeftijdsjaar
van een generatie.
2Ei
Voor de huvelijkskansen

h ι

1+1

E_

ι

2E i /(M i +M i + 1 )J
= & в./(*.-*.лЛП
i l

=

2m i
гП^

1+1

ι

waarin 1 m. = het leeftijdsspecifieke huwelijkscijfer voor een generatie.
2

de betrekking op analoge wijze voor de vrouwelijke bevolking
en de onderscheiden bevolkingsgroepen naar burgerlijke staat
gelden.

aan het leeftijdsspecifieke huwelijkscijfer, dat wij in de voorgaande
paragraaf leerden kennen. Hier gaat het echter om een toepassing per
generatie. Bij een herhaalbaar evenement is dit cijfer gelijkwaardig
aan een onafhankelijke kans. Als een uitdrukking van de deelname ten
opzichte van een gemiddelde bevolking noemt Pressât dat verhoudingscijfer een "taux de deuxième categorie". De onafhankelijke kansen
daarbij erkennend als een "taux de première categorie"

(3.13).

Omdat de onafhankelijke kansen de meest homogene verhoudingscijfers zijn, zijn deze grootheden het meest geschikt om een tafelbevolking op te stellen. Ingevolge hetgeen in het begin van deze paragraaf is gesteld, zullen zij voor een exact i-jarige bevolking gelden,
als alle gegevens werden verzameld volgens de geboortejaar-methode der
exact x-jarigen. Waren deze verkregen volgens de methode der gelijktijdiglevenden dan zouden zij de kans om binnen een jaar te huwen, te sterven
of te migreren voor een [1+5]-jarige bevolking uitdrukken. Met behulp
van de methode van Van Pesch zijn deze laatste kansen om te rekenen
tot kansen voor exact i-jarigen (zie 1.29). Van die methode van omrekening hebben ook wij ter berekening van onze huvelijkskansen voor ijarigen gebruik gemaakt (zie Bijlage I, § 3 ) .

§3.Van tafelbevolkingen tot voortschrijvingsschema's.
De taak om zich door de berekening van de gemiddelde intensiteit
per hoofd van de bevolking een inzicht te verschaffen omtrent de eve-

Ö3

nementen is met de vaststelling van verhoudingscijfers voor min of meer
homogeen geachte groepen niet afgelopen. Men Taan hoogstens zeggen, dat
daarmede op bepaalde wijze voldaan is aan de eis om scheidingen aan te
brengen, in hetgeen zich presenteert als een mengsel van verschijnselen.
De vraag naar de gemiddelde intensiteit is ook met betrekking tot een
bevolking als geheel te stellen. Door de vorming van een tafelbevolking
kan daaraan, zoals wij reeds in het voorgaande zagen, worden voldaan.
Een reeks van verhoudingscijfers voor een verscheidenheid van leeftijden kan daarbij gezien worden als een reeks, welke op de levenscyclus van een generatie betrekking heeft. Bij eliminerende evenementen
wordt in elk levensjaar het oorspronkelijk aanwezige bevolkingsaantal
gereduceerd tot een (beperkter) aantal overlevenden. In de generatieve
beschouwingswijze wordt dat aantal overlevenden tot het oorspronkelijke
bevolkingsaantal van het volgende levensjaar. Door de keuze van een
bevolkingsaantal op de vereiste minimale leeftijd kan bijgevolg het
aantal overlevenden van elk volgend levensjaar worden afgeleid. De verkregen tafelbevolking is daarmede in zijn structuur alleen afhankelijk
van de intensiteit der deelname, zoals deze in de gebruikte verhoudingscijfers tot uidrukking komt.
Met het oog op de homogeniteit zijn dergelijke tafels voor elk
der onderscheiden

groepen van burgerlijke staat afzonderlijk op te

stellen. In de practijk worden dergelijke tafels desondanks veelvuldig
voor alle huwbaren tezamen opgesteld (3.1U). Het opeenvolgend aantal
overlevenden van elke leeftijd kan voor het huwen en de sterfte als
volgt worden uitgedrukt.
[F 3.13 ] De aantallen overlevenden in een bruto-tafelbevolking.
x-1
Huwelijkstafel: S = S . .Π. (i-h.) waarin j« de minimale huwelijksleefx
j 1—j
1
tijd.
x-1
Sterftetafel : L = L. .Π.
(l-q.) waarin j= 0 of de minimale huweX
j i=J
Tlijksleeftijd.
waarin: S. en L. = de radix van de tafel, welke gewoonlijk op 1 of een
veelvoud daarvan wordt gesteld.
S

en L

= het aantal overlevenden van x-jarige leeftijd.

8U
de formules op ongehuwden, personen in weduwstaat en gescheidenen
van elk geslacht gelijkelijk van toepassing zijn.
De verdeling

der overlevenden naar leeftijd wordt in de Franse lite

ratuur als "le calendrier" aangeduid (3.15). De verhouding tussen het
aantal overlevenden van zekere leeftijd χ en het hevolkingsaantal,
waarmede men begonnen is als de radix van de tafels, geeft de overlevings
kans sedert de intrede tot de betrokken bevolking. Voor de ongehuwde
bevolking is dat het bereiken

van de minimale huwelijksleeftijd. Voor

de bevolking, waarvoor de sterftetafel geldig is, kan dat de geboorte
dan wel het bereiken van de minimale huwelijksleeftijd zijn. De ver
houding tussen de feitelijk aanwezige, ongehuwde bevolking en de
feitelijk totale bevolking kan met behulp van deze overlevingskansen
als volgt worden voorgesteld:
[F 3.IU ] Het percentage ongehuwden in een reële bevolking en volgens
de overlevingskansen uit een bruto-tafel ).
x-1
M
S
L /L
x-1
.И ( 1 - q.)
S X

ТГ*

х

X
=

Τ
J

S X
х

О

TLTL
t xt о

тт

ІЩ

h

- i

)

u

i=o

ι ι -и \
(1

х

S l

7й
π
і=о

(1

j
г

^·

waarin het suffix t het symbool voor de gehele bevolking ongeacht de
burgerlijke staat geldig maakt.
Als er geen verschil is tussen de overlevingskans der ongehuwden
en die der totale bevolking spreekt Henry van de continuïteit der sterfte
(3.I6). Is zulk een continuïteit aanwezig, dan is het percentage der
ongehuwden onder de bevolking van elke sexe gelijk aan het relatieve
aantal ongehuwden van die leeftijd in een tafelbevolking . Om de
verdeling van het aantal overlevenden van een tafelbevolking te
leren kennen, kan men daarom volgens Henry volstaan met de vaststelling
van de percentages der ongehuwden. Deze zijn door een telling van de
bevolking op een bepaald tijdstip te verkrijgen. Die methode is veel
eenvoudiger dan de vaststelling van kansen, waarvoor men zijn waar). Strikt genomen zou eenzelfde soort overlevingskans voor de migratie
moeten worden toegevoegd. Eenvoudigheidshalve is deze weggelaten,
zodat het om een gesloten bevolking gaat.
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nemingen minstens over een jaar moet uitstrekken. De enige voorwaarde
voor het gebruik van dergelijke percentages is de continuïteit van
sterfte (en migratie) tussen de ongehuwden en de rest van de bevolking.
Omdat de bevolking door het huwen eerst vanaf de minimale huwelijksleeftijd wordt verdeeld, geldt die voorwaarde van continuïteit eerst
vanaf die leeftijd. Is die voorwaarde vervuld dan zijn de percentages
der ongehuwden van elke leeftijd i goede benaderingen van de "overlevingskansen" van het huwen, d.i. de kans om tot het x- levensjaar
nog ongehuwd te zijn (3.17)· Volgens Lah (195^) en Mertens (1965)
kan onder deze voorwaarde telkens de huwelijkskans van elk leeftijdsjaar uit deze percentages worden afgeleid (3.18 en 3.19)·
Als wij uitgaan van het concept van een gesloten bevolking door
de mogelijkheid tot migratie uit te sluiten, zal de ongehuwde bevolking vanaf de geboorte alleen door sterfte en huwelijk aantalsveranderingen ondergaan. Een voortschrijving van de ongehuwde bevolking kan daarom op zo'η tafelbevolking gebaseerd worden. Alleen zullen wij daarbij,
zoals in een netto-tafel,' zowel met de huwelijkskansen als de sterfte
kansen rekening moeten houden. Voor de beide andere bevolkingsgroepen
van huwbare personen is dat niet voldoende. Het jaarlijks aantal we
duwnaars en weduwen wordt elk jaar vermeerderd met al degenen, wier
huwelijkspartner overleden is. Het aantal gescheiden mannen en vrouwen
wordt telkens vermeerderd door de huwelijksontbindingen tengevolge van
de echtscheidingen. Door de huwelijkssluitingen van alle huwbare be
volkingsgroepen ontstaat een gehuwde bevolkingsgroep, welke zelf weer
aantalsverminderingen ondergaat. De sterfte van een of beide huwelijks
partners, de overleving van weduwnaars of weduwen en de huwelijksont
bindingen door echtscheidingen zullen als oorzaken van verminderingen
van deze groep voor zo'η voortschrijvingsschema eveneens in kansen
moeten worden uitgedrukt. Voorzover dergelijke eliminaties uit de ene
bevolkingsgroep aanleiding geven tot vermeerderingen bij een andere,
nemen wij aan, dat zij in het midden van het jaar gebeuren. Met de
mogelijkheid, dat deze aantallen in het volgend half jaar verminderin
gen ondergaan, zoals de rest van de bevolking, waartoe zij dan behoren,
is over het algemeen geen rekening gehouden. Het geheel van relaties
voor elk der onderscheiden bevolkingsgroepen van verschillende leeftijd
en sexe is dan in overeenstemming met [F I.OU ] en [F I.05 ] en de
specificatie der huwbare bevolking, die wij sub [F 3.03 ] vermeld heb
ben, als volgt weer te geven:
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[F З.15 ] Het uni-sexuele voortschrijvingsschema naar burgerlijke s t a a t ' .
1. Ongehuwden
Mannen

Α + 1

Vrouwen

s

« вМ. (1- в Ь.)(1- Л )

Nk+1 =Л

(l-.^Xl-.^)

2. Personen in weduwstaat
Mannen

M.A, = M.(1- h.)(l- q.) + M.(l-i q. ) Q.
w 1+1
w 1 w 1
w^i
mi
m^i m i

Vrouwen wN.
- wΗ.
h. )(1) Q.
жі
k+1
к (1WK
w^kq. )m+ к H.(l-J
muk q,mit
3. Gescheiden personen
Mannen

M.
= M . ( l - . h . ) ( l - o . ) + М . ( 1 - „ q . ) ( 1 - Q.)
d.
d. i + i
d i
d i
d i
mi
mi
m i m i

w
Л ^k+1
І" d
^Νίк(1-dЛЬ.к )(l-.q,
Vrouwen d
d^k ) +m Ν,
к (1m^kq, )(1mTt Q,m )κ d.
1*. Gehuwden
Mannen

Α

+

1

= ЛО-^^"^ 1 -^ + E i

Vrouwen

A

+

1

= l n N k ( l -m\ ) ( 1 -m Q k ) ( l -m d k )

+

\

waarin:
1 . E. en K. - het jaarlijkse aantal huwende mannen of vrouwen gevormd
wordt door:
a. Huwende ongehuwde mannen:

M.(l-£ q.) h.
SX
Sx SI
Huwende ongehuwde vrouwen: N (I-J q ) 11.
S

b . Huwende weduwnaeurs :

JL

S

XL

S

&

M.(1-J q. ) h .
W 1
WT. w 1

Huwende weduwen : N, (I-5 q. ) h,
w к
w^k w к
c. Huwende gescheiden mannen:

,M.(1-Î.q.) .h.
αϊ
α 1 α1
Huwende gescheiden vrouwen: j^i''"^^) Λ .

o

'

2 . d., resp. ± = de kans cm als gehuwde man, resp. vrouw in het
i-, resp. k- levensjaar zijn, resp. haar huwelijk door scheiding
ontbonden te zien.
. Hoewel de vermelde bevolkingsaantallen alleen al door het concept van
de gesloten bevolking niet gelijk zullen zijn aan die van de bedoelde,
absolute voortschrijvingsschema's, hebben wij eenvoudigheidshalve
toch dezelfde symbolen gebruikt.
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3 . Q., resp. (λ = de kans om als gehuwde man, resp. vrouw in het
e
e
i-, resp. k- levensjaar door de dood van de k-, resp. i-jarige
partner in weduwstaat te geraken.
Elk der afzonderlijke relaties voor een bevolkingsgroep van
elke sexe levert een tafelbevolking, die stationair van karakter is.
Door de toevoeging van een hypoyhese over de vruchtbaarheid zou men
er de dynamiek aan kunnen verlenen, welke een reële bevolking kenmerkt.
Het uni-sexuele karakter van de relaties is evenwel niet te vermijden.
Analytisch-demografisch moeten de huwelijkssluitingen gezien worden
als een resultaat van de confrontatie der sexen. De verdeling van de
huwbare bevolking van elke sexe in personen in weduwstaat en gescheidenen is een gevolg van het feit, dat deze beide groepen
in hun grootte afhankelijk zijn van de voorafgaande huwelijksontbindingen door de dood van een der huwelijkspartners of door echtscheiding. Teneinde homogene verhoudingscijfers te verkrijgen moeten
deze beide groepen tenslotte van elkaar onderscheiden worden.
Het kan bijgevolg alleen de gehuwde bevolking zijn, waarvoor
een paarsgewijze verdeling in het voortschrijvingsschema is aan te
brengen. Dit heeft tot consequentie, dat de kansen op ontbinding van
het huwelijk door de dood van de huwelijkspartner en de echtscheiding geformuleerd moeten worden vanuit een dergelijke naar paren verdeelde
bevolking. De hier gevolgde uni-sexuele afleiding der gehuwden heeft
met

betrekking

tot deze evenementen telkens een consistentie-pro-

bleem tengevolge. De enige voorwaarde tot overeenstemming is, dat de
relaties voor het gehele scala van leeftijden geldt, welke in de werkelijkheid zouden kunnen voorkomen. In dat geval zullen er evenveel gehuwde vrouwen volgens de berekeningen moeten overlijden, als er weduwnaars vanuit de mannelijke, gehuwde bevolking verkregen worden.
Het aantal gehuwd overleden mannen zal. gelijk moeten zijn aan het aantal
bij de berekeningen verkregen weduwen. Tenslotte zullen bij de scheidingeneen gelijk aantal mannen en vrouwen betrokken moeten zijn. Ondanks
deze moeilijkheden verbonden aan de vaststelling van de intensiteiten
dezer evenementen vanuit uni-sexuele relaties worden in Zwitserse publicaties toch regelmatig uni-sexuele scheidingskansen gepubliceerd (3.20).
Het was Ney, die daartoe in 1917 het voorbeeld heeft gegeven ( 3.21 ).
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Eenzelfde consistentie-probleem gaat zich voordoen ten aanzien
van een eventueel in te voeren hypothese met betrekking tot de vruchtbaarheid. Uni-sexuele benaderingen van de vruchtbaarheid zouden
met de opstelling van mannelijke of vrouwelijke bruto- dan wel nettoreproduction-rates te verkrijgen zijn (3.22). Karmel toonde aan, dat
daarmede geen met elkaar overeenstemmende resultaten te bereiken zijn.
Naast de sex-ratio bij de geboorten, de veranderlijkheid van de groeivoet door het jaarlijks wisselende aantal zuigelingen en de verschillen
in sterfte bij de mannelijke en vrouwelijke leden vein een bevolking
wijst hij de partnerkeuze bij het huwen als de voornaamste oorzaak van
deze inconsistentie aan (3.23). Bij constante verhoudingen tussen de
leeftijdsgroepen van elke sexe en tussen die van beide sexen onderling,
zoals dat bij tafelbevolkingen het geval is, kunnen volgens Karmel deze
niet continue met de gegeven sterfte- en vruchtbaarheidscijfers in overeenstemming blijven (3.2U). Pollard zoekt een oplossing van dat probleem
door middel van "joint-analysis". Uit de afzonderlijke uni-sexuele
vruchtbaarheidshypothesen voor beide sexen wordt een vruchtbaarheidscijfer gevormd, dat naar leeftijd van man en vrouw tezamen varieert (3.25)·
Yntema wijst erop, dat daardoor de moeilijkheden der uni-sexuele benaderingen niet zijn geëlimineerd, omdat de uni-sexuele vruchtbaarheidshypothesen daarbij toch weer gebruikt zijn (3.26). Het eindresultaat is
in dat geval niet meer dan een gemiddelde van beide resultaten, die
volgens de uni-sexuele methode verkregen zijn (3.27). Men verkrijgt
grootheden, die eerder voor een a-sexuele bevolking dan een bi-sexuele
gelden (3.28).
Een bi-sexuele voortschrijving van de gehuwde bevolking kan worden
verkregen door de gehuwde paren naar de leeftijd van de partners te
onderscheiden. De huwelijksontbindingen door de dood van een der partners
zijn in dat geval met behulp van de onafhankelijke sterftekansen van
mem en vrouw te verkrijgen. Daar de andere bevolkingsgroepen op unisexuele wijze voort te schrijven zijn, zullen de jaeurlijks te berekenen
asmt allen weduwnaars en weduwen uit deze paren vem i- en k- jar ige leeftijd steeds tot i-jarige dan wel k-jarige weduwnaars of weduwen moeten
worden seunengeteld om de jaarlijkse vermeerderingen voor die groepen
te kennen. Hetzelfde geldt voor de gescheiden personen vem elk geslacht. Hiermede rekening houdend zal een bi-sexueel voortschrijvingsschema als volgt zijn op te stellen:

89
[F З.іб ] Het bi-sexuele voortschrijvingsschema naar burgerlijke
staat.

1. Ongehuwden:
Mannen:

M . , = M. (1- h.)(l- q.)
s 1+1 s i
si
S4.

Vrouwen: N, _ = H, (l- h, )(1- q, )
s k+1 s к s κ
sк
2. Personen in weduwstaat:

.

Mannen: M.^, = M.(i- h.)(l- q.) + (l-i q.) Σ
q. E! .
w 1+1
w 1 w 1
w^i
m^i , . m к i.k

k=o

Vrouwen: l· , = N, (l- IL )(1- q, ) + (l-i q, ) Σ
q. E!
w k+1
w к
w к
w^k
mTc . . m^i i.k
3. Gescheiden personen:
1
Mannen: M..
= .M. ( l - , h . ) ( l - . q . ) + ( l - q. ) ν Σ . d. M - α ) E ! .
d 1+1
d 1
d 1
d^i'
m n k=o i.K m Te
i.k
1
Vrouwen: JL , = .H, (l-.h, )()-&
) + 0 - q, ) .Σ. d. ,(1- α. ) Ε ! ,
d k+1
d к
die
d^k
m^k i-j i.K m^i
i.k
k· Gehuwden:
Paren:

E*
. ., = E! jl- α.)(ΐ- q. )(l- d. , )+ E. .
1+1, k+1
i.K тт.
Wik
m i.k
i.k

waarin:
1 . E.

= het aantal aanwezige gehuwde peuren, bestaande uit een i-jarige

X · IL

man en een k-jarige vrouw, zodat geldt:
1

,

Σ E. . = M.
. . i.k
1
2°. E.

1

en

Σ
.

E. » N,
i.k
к

= het jaarlijkse aantal gevormde paren, bestaande uit een ijarige man en een k-jarige vrouw, zodat geldt:
1
Σ E. . « E.
. . i.k
1
i=J

1
en Σ
, .
k=j

E. = Е^
i.k
κ

3 .d. ,(l- q.)(l- q, ) = de kans op huwelijksontbinding van een i- en
i.k m 1
m κ
к-jarig paar, zodat geldt:
( 1 - q . ) Σ d. Л і - q j
m i , . i.k
ттс

E.' » ( i - q . ) ( l - Q. ) d.
ι.к
mi
mi m 1

( 1 - q v ) ^ . d. . ( 1 - qu . ) EÎ = ( l - q, ) ( l - Q. ) d.
m к i=j i.k
m i
i.k
nrk
m^ mк
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1
1
0
k . (i-i q. ) ,Σ. q. resp. (i-s q. ) . Σ.
q. de kans op een weduwm 1 k=j m^k
^
m^k k=o m^i
^
naar resp. een weduwe is, zodat geldt:
mi

(1

. .
k=j

ш к

1.K

ш ι

ш im 1

- W ilj шЧ Ei.ke ( l -^k ) mVk
Door deze Ъі-sexuele voortschrijving der gehuwden vervalt het

gereleveerde consistentie-probleem tussen het aantal gehuwd overledenen
van de ene sexe en het aantal overlevende partners van de andere sexe.
De voorwaarde is de onafhankelijkheid van de sterftekansen van de man
nelijke helft der peuren van die van het vrouwelijke deel. Het consis
tentie-probleem tussen de aantallen gescheidenen van elke sexe is door
deze paarsgewijze voortschrijving der gehuwde bevolking eveneens ver
dwenen. Door het gebruik van een vruchtbaarheidshypothese naar de leef
tijdscombinaties der paren кал zich daarbij ook geen consistentie-pro
bleem meer voordoen'. Als enige probleem moet onder deze omstandigheden
de voortschrijving der paren vanuit de uni-sexuele relaties der gehuwde
bevolking worden opgelost. Daarmede wordt de paarvorming als een pro
bleem van het huwen en de partnerkeuze tot het centrale thema van
dit onderzoek.

§ U.De inpassing van de traditionele verhoudingscijfers voor het huwen
in het bi-sexuele voortschrijvingsschema.
Om de gehuwde bevolking naar een paarsgewijze verdeling te kunnen
opbouwen, zullen de indices der partnerkeuze in uni- dan wel bidimensionaliteit de schakels moeten zijn, welke telkens de verbinding
tussen personen van beide sexen tot stand brengen. Het onderscheiden
van verschillende groepen naar de burgerlijke staat berust op de er
kenning van de validiteit van deze variabele voor het huwen. Volgens
de uni-dimensionele opvatting is de partnerkeuze daarbij inbegrepen.
Door deze verdeling naar drie verschillende groepen voor elke sexe
ontstaan een aantal huwelijksmarkten, welke telkenmale door het huwelijksschema 1.01 kunnen worden voorgesteld. Personen uit elk der onder
scheiden groepen van een sexe kunnen immers huwen met personen, die
tot een der drie groepen van de andere sexe behoren. Eenzelfde ver-
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deling van personen van een sexe is derhalve steeds te confronteren
met een van drie, onderling verschillende verdelingen der andere sexe.
Hierdoor kan men telkens spreken van een huwelijksmarkt, welke in ver
scheidene deelmarkten wordt verdeeld. Schematisch is het geheel der
daardoor te onderscheiden markten als volgt voor te stellen:

De verdeling der huwelijksmarkt door het onderscheid naar burgerlijke
staat.

k-jarige vrouwen

i-jarige

Ongehuwden

mannen

sк
Ongehuwden

M.•«· Ν,

si

M.

sк

Weduwstaat
N
w ,к
M.«-». N.

si

wк

Ge scheidenen

A

Huwelijksmarkt
der mannen

.МІ"Л

si

w i

M.f». Ν
w ι
к

к

S 1

Weduwstaat
M.

М.ч-»· Ν,

M.*-»· H.

d к

w ι sк

w ι w к

-M.-w Ν.
di s к

d χ w к

di

dк

M. ·*• Ν

M.·*-»· H,

ι

dк

W 1

Gescheidenen ^M.
d ι
Huwelijks
markt der
vrouwen

ι

sк

ι

wк

.M.*-»·.H.

di

к

M.-w Ν,
i
к

Elke regel stelt een der huwelijksmarkten voor, waarop een der
onderscheiden groepen van mannen geconfronteerd wordt met een ver
scheidenheid van huwbare vrouwen; elke kolom stelt op dezelfde wijze
een der huwelijksmarkten van de vrouwen voor: de cellen geven daar
bij de verdeling van elk dezer markten aan. Op elk van deze
huwelijksmarkten worden paren gevormd, die naar de burgerlijke
staat der echtelieden met elkaar overeenkomen dan wel verschillen.
Voor het sub [F 3.16 ] opgestelde voortsehrijvingsschema heeft dit ten
gevolge, dat de daar vermelde relatie voor de gehuwde paren niet alleen
naar geslacht en leeftijd, maar ook naar deze combinaties onderscheiden
zou moeten worden.
Volgens het reeds in het eerste hoofdstuk vermelde artikel van
Henry (1966) is elke huwelijksmarkt met een drietal grootheden te typeren
(З.29).
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1 . De candidateli (candidature au mariage)·
? . Degenen, die de markt verlaten (les abandons).
3 . De verdeling in kringen (cercles endogames).
Onder het begrip "cercle endogame" verstaat hij : "des sortes de
tranches dans les successions des generations, qui forment l'isolât".
Deze endogame kringen zijn gedefinieerd, doordat:
1 . de kringen zich op een bepaalde datum vormen en niemand meer tot
die kringen kan toetreden.
2 . zolang een kring bestaat de leden slechts onder elkaar kunnen
huwen (3·30 ).
Binnen de kringen vermindert de kans om ongehuwd te blijven als
een geslacht door de omstandigheden in de minderheid komt te verkeren
(З.ЗІ). Op grond van een analyse van de huwelijkssluitingen onder en
direct na de oorlog van 191^-10 stelt Henry vast, dat in die tijd zeer
jonge mannen in grotere mate dan voor die oorlog meisjes huwden van hun
eigen leeftijd (3.32). Volgens Henry volgt daaruit, dat er een ver
andering van smaak heeft plaats gevonden, hoewel men ook kan concluderen,
nat deze huwelijken gesloten werden door een gebrek aan wat oudere
partners. Jat betekent, dat de huwelijken mede door iets anders dan de
smaak alleen bepaald worden en wel door het aanbod van mogelijke
candidaten (З.ЗЗЬ Door het verlaten van nieuwe candidaten en het toe
treden van anderen is niet alleen het aanbod veranderlijk, maar worden
de kringen bovendien op steeds weer andere wijze samengesteld. Voor
zover er in het bovenstaande van generaties sprake was, zullen deze in
overeenstemming met de gebruiken bij een demografische analyse geaefinieerd moeten worden (3.3M. '.et voortdurend bereiken van de
huwbare leeftijd door steeds weer nieuwe generaties heeft een constant
optredende vernieuwing tengevolge, waarmede men rekening dient te houden.
Τη het concept van ie "cercle endogame ", zoals boven geformuleerd,
Laat zich die vernieuwing niet inpassen (3.35). In verband met het be
grip tijd én deze vernieuwingen verdeelt Henry de "cercles endogames"
in een tweetal groepen (З.Зб).
1 . Le transitorische kringen (cercles transitoires). Dit zijn kringen,
die zich gedurende een zekere tijd formeren. Gedurende hun bestaansduur vinden er een zeker aantal huwelijken "au hasard" plaats.
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De niet-gehuwde candidaten vormen associaties met andere
kringen of nemen aan geen enkele kring meer deel.
2 . Volledige kringen (cercles complets), die zich niet ontbinden,
zolang er nog een huwelijk mogelijk is .
In een later verschenen artikel (1969) geeft Henry een verdere
verdeling van deze laatste groep, waardoor uitersten beschreven worden.
De eerste groep zijn de "cercles disjoints", waarbij de vorming van
de paren zich over lange tijd uitstrekt en degenen, die niet gehuwd
zijn, de kring eerst op hoge leeftijd verlaten; zij zullen daarom geneigd
zijn om niet langer meer candidaat te zijn; men zou deze kringen, vol
gens Henry, voor kunnen stellen door een schema, waarbij iedereen
slechts eenmaal candidaat is. Bij de tweede groep van "cercles se
cants" formeren de paren zich snel, waardoor het redelijk is te ver
onderstellen, dat de personen, die ongehuwd blijven, ophouden candi
daat te zijn; zij zullen het echter opnieuw willen worden en daarom
tot een andere kring toetreden, zodat elke kring uit oude en nieuwe
candidaten bestaat (З.ЗТ)· In principe kunnen dergelijke kringen zo
wel naast elkaar als in opeenvolging van elkaar bestaan. Zolang de
candidaten van de ene kring in een andere overgaan, is er naar Henry's
mening,sprake van een "isolât panmictique". Om in deze situatie het
beginsel van panmixie te kunnen hanteren, kan men geen verscheidenheid
van naast elkaar bestaande kringen handhaven. Men moet dan het bestaan van opeenvolgende kringen erkennen. In dat geval spreekt Henry
liever van "cercles en chaîne" dan van "cercles secants" (3.38). Het
zijn deze "cercles en chaîne", die naar zijn mening de realiteit in
kleine gemeenschappen het meest benaderen (3.39)·
Voorzover· Henry met deze analyse beoogde om de werkelijkheid
steeds dichter te benaderen, is zij op ons marktmodel niet van toepassing. Toch zijn de verschillende confrontaties der beide sexen wel
met de "cercles transitoires" van Henry te vergelijken. Zij bestaan
elk voor de duur van een jaar, hetwelk in de analyse tot een ogenblik
van uitwisseling wordt teruggebracht. De ongehuwden worden tot nieuwe
candidaten door het bereiken van de minimale huwelijksleeftijd en de
andere huwbare personen, doordat zij door een huwelijksontbinding tot
die bepaalde burgerlijke staat geraken. Alleen door het sluiten van een
huwelijk of door overlijden en migratie wordt men aan een markt onttrokken. Door het onderscheiden van verscheidene deelmarkten is elkeen
candidaat op meerdere huwelijksmarkten, die naast elkaar bestaan. Daar-
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naast zijn er overgangen naar volgende markten. Elkeen, die als huwbare
in leven blijft, gaat automatisch over naar volgende markten, die de
situatie van een volgend jaar weergeeft. Door deze overgangen is er
steeds van een "isolât panmictique" sprake. Het huwbaar blijven heeft
tengevolge, dat steeds vele generaties van een bevolking als candidaten zijn aan te merken. Dat feit geeft aan de modellen tenslotte het
transversale karakter. Alleen het feit, dat de personen in weduwstaat
en de gescheidenen reeds minstens eenmaal een huwelijk gesloten hebben,
is de oorzaak, dat zij over het algemeen tot oudere generaties zullen
behoren. In zoverre jongere en oudere generaties in het maatschappelijk verkeer van elkaar gescheiden zijn, beantwoordt de verdeling
in verschillende deelmarkten aan de werkelijkheid. Vanuit een verschil
in ontmoetingskansen, welke zichtbaar wordt in de aantalsverhoudingen
van de ongehuwden van de ene sexe en de ooit reeds eerder gehuwden
van de andere sexe, is deze verdeling der markten in deze analyse eveneens verantwoord. Door de feitelijke verdeling der huwende ongehuwden
naar de burgerlijke staat van hun huwelijkspartners wordt de juistheid
van deze verdeling bevestigd.

De verdeling der huwende ongehuwden naar de burgerlijke staat van
hun huwelijkspartners 19^8-1965.
Jaar

Jonge-

Jongmans
met jongedochters in
Jong- Weduw- Gescheiden % van alle
mans naars
mannen
huwelijken
Jongedochters met

Jongmans met
Weduwen

Gescheiden
vrouwen

dochters
19U8

87.0*

5-7^

1.3%

88.62

k.6%

6.8%

81.92

195O

88.5

U.9

6.5

90. k

3.6

6.0

8U.U

1956

91.3

3.9

U.8

93.0

2.7

U.3

88.6

1958

91.8

3.8

93.5

2.5

U.1

89.u

I960

92.0

3.6

h.k
k.k

93.6

2.0

U.U

89.З

1965

93.3

2.8

3.9

9k.9

1.6

3.U

91.u

Ontleend aan tabel 3.01.
Op geen der onderscheiden markten is, zoals in het concept der
"pan mixie" van Henry van een volledig toevallige keuze der huwelijks
partner sprake. Reeds in 1895 constateerde Maye naar aanleiding van
de desbetreffende Duitse Rijksstatistiek , dat de verdeling der huwen
den naar dyades of leeftijdscombinaties feitelijk een nieuwe dimensie
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bezit (3.U0): combinaties met hoge frequenties worden met een zekere
regelmaat gevolgd (of voorafgegaan) door combinaties met lagere en
deze weer door combinaties, waarvoor in het geheel geen frequenties
voorkomen. Om die reden verdeelt Maye de dyades in:
1 . Combinaties van "sympathische Altersgruppen"
2 . Combinaties van "minder sympathische Altersgruppen"
3 · Combinaties van "abnormen, vereinzelten Eheverbindungen , die
sich abstoszend gegen einander verhalten".
Aan dit onderscheid van "sympathische" tofabnormen Altersgruppen"
ligt in feite een gradering ten grondslag. Deze vindt zijn oorsprong
in de vaststelling, dat personen van bepaalde leeftijd en geslacht hun
partners meer kiezen uit de ene leeftijdsgroep dan uit de andere.
Daardoor is niet van een keuze "au hasard", zoals bij Henry, sprake,
maar kan men terecht van een voorkeur spreken. In onze analyse wordt
deze voorkeur op elk der deelmarkten bepaald door de leeftijd van de
candidaten. Voorzover het om een keuze uit candidaten van twee ver
schillende deelmarkten gaat, speelt daarin bovendien de burgerlijke
staat een rol. Op elke deelmarkt hebben wij dientengevolge te maken
met de vaststelling van een voorkeur, welke door de heersende aan
talsverhoudingen versluierd кал zijn. Telkenmale zal de grootheid, die
ter uitdrukking van deze voorkeur gebruikt wordt in het opgestelde bisexuele voortschrijvingsschema sub [F 3.16 ] moeten kunnen worden in
gepast. Dit betekent, dat steeds op uni-sexuele wijze het aantal hu
wende personen van elke naar burgerlijke staat onderscheiden groep
bekend moet kunnen zijn. Het betekent ook, dat zich op elk van deze
deelmarkten een consistentie-probleem voordoet, omdat de aantallen
dyades steeds als een resultaat van de confrontatie der betrokken groepen
van beide sexen vanuit de mannelijke of vrouwelijke zijde te benaderen
zijn. Afgezien van een verschil in aantals verhoudingen is dat con
sistentie-probleem op elk dezer deelmarkten van gelijke aard. In het
vervolg van deze uiteenzettingen zullen wij ons dan ook beperken tot
de deelmarkt der ongehuwde bevolking van beide sexen.
Het meest eenvoudige beeld, dat wij met betrekking tot de in
passing van indices in dat schema kunnen verkrijgen, is dat, hetwelk
met een uni-dimensionele index verkregen wordt. Het is de partiële kans,
welke daartoe de mogelijkheid geeft:

96
[F 3.1? ] De onafhankelijke partiële huwelijkskans op een huwelijk
van een .... jarige van de ene sexe met een .... jarige
van de andere sexe.
Vanuit de mannelijke zijde:h. ,= E. ,/M. (i-s q.)
i.k

1

i.k

1

Vanuit de vrouwelijke zijde:lL .= E. , /N.(1-5 %.)
k.i

ï.k

к

к

waarbij de grootheden van elke sexe onafhankelijk van de grootheden
van de andere sexe op de onderscheiden bevolkingsgroepen naar burger
lijke staat toepasbaar zijn.
Het consistentie-probleem, dat door deze uni-sexuele benadering
bij voortschrijving ontstaat, кал worden opgelost als voldaan wordt
aan de volgende evenwichtsvoorwaarde ; bij gelijkheid van de sterftekanser ''an de huwbare mannen en vrouwen ondergaat deze evenwichts
voorwaarde een vereenvoudiging, die wij onderstaand tegelijkertijd
weergeven:
[F 3·ΐ8 ]
M

De evenwichtsvoorwaarde bij gebruik der partiële kansen.
(Mq

i
=

Γ"
к

k)hk i

(i-lq.)h.'

M
het

eeen

l e i d t

t o t

i

=

Г

т. i.k

~hk i

к

ьГГ
i.k

waarbij de grootheden van elke sexe onafhankelijk van de grootheden
van de andere sexe op de onderscheiden bevolkingsgroepen naar
burgerlijke staat toepasbaar zijn.
In feite betekent deze evenwichtsvoorwaarde, dat in het voortschrijvingsschema de verhouding der mannelijke en vrouwelijke partiële
huwelijkskansen omgekeerd evenredig moeten zijn met de sex-ratio's van
de daarbij betrokken groepen van huwbare mannen en vrouwen.
Deze partiële kansen kunnen gesommeerd worden tot onafhankelijke huwelijkskansen ongeacht de partnerkeuze . Daar de sterftekansen
voor alle i-jarigen (k-jarigen) onafhankelijk zijn van de keuze der
partners komen deze niet meer in de betrekkingen voor.
[F З.19 ]

Het verband tussen de onafhankelijke partiële huwelijkskansen

en de gebruikelijke onafhankelijke kansen.
1
Vanuit de mannelijke zijde: h. = Σ
h. ,
ι
ι · χ. κ
Vanuit de vrouwelijke zijde: h. =.S. IL .
i£

χ—л

к. Χ
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waarbij de grootheden van elke sexe onafhankelijk van de grootheden
van de andere sexe op de onderscheiden bevolkingsgroepen naar burgerlijke staat toepasbaar zijn.

Tengevolge van deze betrekking kan het aantal huwenden van
elke sexe, waarmede in het voortschrijvingsschema het jaarlijkse
aantal huwbaren van elke onderscheiden groep van bepaalde leeftijd
verminderd moet worden, vastgesteld worden met:
[F 3.20 ]

Het aantal huwenden van elke sexe bij gebruik van partiële
kansen.
1
~
1
E. = M.(l-i q. ) Σ h. , of E. = M. , Σ. h. ,
ι
ι
ri
. i.k
ι
χ k=j
i.k

Huwende mannen:

k=j

Huwende vrouwen:

1
~
1
EL = Ν.0-2 q. ) .?. h. . of EL = N.. .?. h

.

waarbij de grootheden van elke sexe onafhankelijk van de grootheden
van de andere sexe op de onderscheiden groepen naar burgerlijke staat
toepasbaar zijn.
Als de sterfte der huwbare mannen en vrouwen gering is, kunnen
beide voorgaande betrekkingen vereenvoudigd worden op de wijze, zoals
in het bovenstaande is aangegeven. Van dezelfde veronderstelling zul
len wij bij alle volgende relaties gebruik maken.
Voor elke deelmarkt zal moeten gelden, dat het totale aantal
huwende vrouwen voortdurend gelijk is aan het totale aantal huwende
mannen. Deze gelijkheid is als een tweede evenvichtsvoorwaarde voor
elke deelmarkt te beschouwen. Als aan de eerste evenwicht s voorwaar de
sub [F 3.18 ] voldaan is, wordt aan deze evenwicht s voorwaarde eveneens
voldaan. Zij is daarom als een aanvullende voorwaarde te beschouwen.
[F 3.21 ] De aanvullende evenwicht s voorwaar de voor elke deelmarkt.
1

Σ
i=J

1

E. = Σ
k=j

EL = Σ
i=j

1

1

ΣΕ.

k=j

De paarvorming van een bevolking zal derhalve volgens een unisexuele methode kunnen worden voortgeschreven, als steeds voldaan wordt
aan de sub [F 3.18 ] vermelde evenwichtsvoorwaarde. Een serie van partiële
huwelijkskansen voor beide geslachten uit het verleden behoeft echter
niet aan elke toekomstige waarde der sex-ratio's te voldoen. Door de
keuze van de partiële kans van een geslacht kan zo'η aanpassing aan
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gegeven sex-ratio's alleen verkregen worden als de partiële huwelijkskans van het eindere geslacht met de gegeven voorwaarde als een (afhankelijk) resultaat berekend wordt. Zo'n benadering zou volgens [F 3.19 1
zowel tot te hoge als te lage gewone huwelijkskansen van dat geslacht
kunnen leiden. Te hoge en te lage indices der partnerkeuze liggen
daarachter nog verborgen, doordat zij in de partiële kans begrepen
zijn. Hetzelfde kan het geval zijn bij de keuze der partiële kansen
van het eerste geslacht. De zelfstandigheid van het huwen en de
partnerkeuze eist een onderscheid, welke ook bij deze voortschrijving
moet worden aangehouden.
Door de ontbinding van de partiële huwelijkskans in een onafhankelijke kans om binnen het jaar te huwen en de percentages der huwenden
als uitdrukking voor de partnerkeuze wordt deze scheiding op de meest
eenvoudige wijze verkregen.
[F 3.22 ] Het verband tussen de partiële huwelijkskansen en de percentages der huwenden.
Vanuit de mannelijke zijde: h. , = h. χ P. .
Vanuit de vrouwelijke zijde: h. . = IL Χ Ρ

.

waarbij de grootheden van elke sexe onafhankelijk van de grootheden
van de andere sexe op de onderscheiden bevolkingsgroepen naar burger
lijke staat toepasbaar zijn.
Door dit onderscheid verandert aan de inpassing van de sub [F 3.22 ]
vermelde relaties niet veel. In feite moeten telkenmale twee grootheden
gekozen worden, zonder dat daardoor het gestelde consistentie-pro
bleem essentiëeel wordt gewijzigd. Een van die grootheden - met name
de percentages der huwenden - is bovendien steeds afhankelijk vasi de
ander, te weten de gewone huwelijkskansen, zoals uit de volgende betrekking kan blijken.
[F 3.23 ] De percentages der huwende .... jarigen, die een .... jarige
tot partner kozen.
Vanuit de mannelijke zijde:P. = E. /M.(l-5 q. ) h.
X ·К

lit

1

3 - 1

Vanuit de vrouwelijke zijde: P. .= E. /N (i-g <1 )*
waarbij de grootheden vein elke sexe onafhankelijk van de grootheden
van de eindere sexe op de onderscheiden bevolkingsgroepen naar burger
lijke staat toepasbaar zijn.
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Ingevolge deze betrekking zal bij deze uni-sexuele benadering
aan het consistentie-probleem kunnen worden voldaan, als de volgende
evenwichtsvoorwaarde wordt vervuld. Als de sterftekansen van de
huwbare mannen en vrouwen gelijk zijn, ondergaat ook hier de be
trekking de vereenvoudiging, die wij sub [ F 3.17 ] hebben leren kennen:
[F 3.2U ] De evenwicht s voorwaar de bij gebruik van de percentages der
huwenden.
— =
hetgeen leidt tot: —— = - — ^
N
h
P
Nk
d-k^h.P.^
k
i i.k
waarbij de grootheden van elke sexe onafhankelijk van de grootheden
van de andere sexe op de onderscheiden bevolkingsgroepen naar bur
gerlijke staat toepasbaar zijn.
Door de scheiding van de huwelijkskans en de index der partner
keuze is deze evenwichtsvoorwaarde niet voldoende voor de coherentie
van het gehele systeem. Het aantal huwenden van elke sexe is in over
eenstemming met [F 3.20 ] als volgt vast te stellen:
[F З.25 ] Het aantal huwenden van elke sexe bij gebruik van de per
centages der huwenden.
Huwende mannen:

1
E. = M.(l-Jq.) h. Σ
Ρ
ι
ι
τ. ι . . i.k

k=o

Huwende vrouwen: К

= N (l-¿q. ) lx

Σ

ρ

.

waarbij de grootheden van elke sexe onafhankelijk van de grootheden
van de eindere sexe op de onderscheiden groepen naar burgerlijke staat
toepasbaar zijn.
Omdat het aantal huwenden tevens gelijk moet zijn aan het product
van huwbaren en huwelijkskans geldt als tweede voorwaarde voor het
systeem:
[F 3-2k ] De tweede voorwaarde bij gebruik van de percentages der
huwenden.
Vanuit de mannelijke zijde:

1
Σ P.
.

Vanuit de vrouwelijke zijde:

1
Σ

=1

1 .к

Ρ

.=1

• · К. 1
1=0
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waarbij de grootheden voor elke sexe op alle combinaties van de
onderscheiden groepen naar burgerlijke staat toepasbaar zijn.
Tenslotte zal de aanvullende evenwicht s voorwaarde, die wij
sub [F 3.21 ] vermeld hebben eveneens in dit geval gelden.
Door deze scheiding van huwelijkskans en partnerkeuze wordt
niet alleen de sex-ratio tot een belangrijke grootheid voor het
tot stand komen van de partnerkeuze, maar ook de verhouding der
huwelijkskansen. Het is ook de erkenning, dat het huwen, ongeacht
de keuze van de partner voor alle mannen en vrouwen van eenzelfde
leeftijd en burgerlijke staat, als een homogene zelfstandige grootheid
tot uitdrukking te brengen is. Een onderzoek van de ontwikkeling
van die grootheden in de periode van onderzoek zal daarom noodzakelijk aan het verdere onderzoek van de verschillende indices vooraf
moeten gaan.
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IV. De ontwikkeling van de huvelijkskansen in Nederland over het
tijdvak I9W-65.

§ 1. De algemene tendenzen in het tijdvak 19^8-65.
Wie zich verdiept in de publicaties, waarin concrete huwelijkskansen vermeld zijn, komt alras tot de conclusie, dat daarover lang
niet zoveel gepubliceerd is als met betrekking tot de sterftekansen.
Een lijst van publicaties, waarin huwelijkskansen voor de verschillende
West-Europese landen voorkomen, is als bijlage II aan deze studie toegevoegd. De berekeningen van de huwelijkskansen, welke in deze sedert
1862 verschenen publicaties werden opgenomen, zijn van zeer verschillende
waarde. Wij zullen daar niet nader op ingaan. In het kader van dit
onderzoek is een bemerking van Perozzo interessant. Hij vermeldt in
1882, dat op het Statistisch Congres van 1878 te Parijs werd besloten
om voortaan de gegevens der huwelijkssluitingen te verzamelen naar de
leeftijd van de man en de vrouw tezamen, zodat zeer nauwkeurige studies
mogelijk zouden worden, (lt.01) Wie de tot nu toe verschenen publicaties overziet, kan alleen maar tot de conclusie komen, dat aan dit besluit practisch geen gevolg is gegeven. Verdelingen van de huwelijken
naar deze twee kenmerken zijn zelden gepubliceerd. Systematische berekeningen der huwelijkskansen zijn niet alleen slechts onregelmatig
gepubliceerd, maar zijn bovendien uni-sexueel van karakter gebleven.
Tegen deze achtergrond van het gebruik der huwelijkskansen moet
men ook de vaststelling van cijfers met betrekking tot het huwen in
Nederland zien. Door het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn alleen
leeftijdsspecifieke huwelijkscijfers voor vijfjarige leeftijdsgroepen
gepubliceerd. De regelmatige publicatie daarvan voor beide sexen is
eerst in 19^7 aangevangen. Voor onze analyse betekent dit, dat wij
niet in staat zijn om met Nederlandse gegevens van vroegere perioden
te vergelijken. Daar onze analyses steunen op de huwelijkskansen van
een viertal perioden, welke tezamen het tijdvak 19^8-65 vormen (zie
bijlage I § ) , zijn zij op meer homogene verhoudingscijfers
gebaseerd dan tot nu toe in Nederlandse publicaties het geval was.
(U.01).Verschillen in de neiging om te huwen tussen de beide sexen
en veranderingen daarvan in de tijd zullen daarom in overeenstemming
met de opvattingen van Davis beter tot hun recht kunnen komen.
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De regelmaat van de patronen geeft ons het vertrouwen, dat dit ook
werkelijk het geval is.
Van de jongste tot de oudste huwelijksleeftijden zijn de huwelijkskansen van de vrouwen, evenals die van de mannen, over het tijdvak
19^8-65 sterk veranderd. De grafieken 1+.01.01 tot en met U.OI.OU zijn
1

daar voor elk der perioden 19 »8-50, 1951-55, 1956-60 en 196I-65 de
illustraties van. De kansen, waarop zij steunen, zijn in de tabellen
U.01 en ІІ.02 vermeld.
Een eerste zicht op deze veranderingen kunnen wij verkrijgen door
de vergelijking van een tweetal karakteristieken punten van de manne
lijke en vrouwelijke huwelijkspatronen. De eerste is de vergelijking
van de modale waarden, de tweede de vergelijking van de leeftijden, waar
een numerische pariteit tussen de huwelijltskansen van beide geslachten
bestaat. De laatste worden feitelijk door de snijpunten der curven aan
gegeven, welke in hun exacte waarde moeilijk te bepalen zijn. Wij vol
staan daarom met een benadering daarvan.
De vergelijking van twee karakteristieke punten der mannelijke en
vrouwelijke huwelijkspatronen. Nederland 191+8-65.
Uit tabel 5.01 en 5.02.
Modale waarde
Periode

gNagenoeg gelijke kansen

Vrouwen

Mannen

Huwelijkskans χ 10,5

Leeft. Huwelijks^ Leeft. Huwelijks. Leeft. Mannen Vrouwen
kans x105
kans χ 10'
191*8-50
1951-55
1956-6Ο
1961-65

29
28
27
26

I8826

26

17778

27

17868

171*1*1

20707

25

20683

20061*

І91ЗІ*

21616

25
23

21*195

27
27

21616

20967

26U32

27

21905

20UU8

221+60

Zie tabellen U.01 tot en met 1*.0І* en grafieken 1*.01.01 tot en met lt.01.0l*.
Terwijl de leeftijd, waar de ongehuwde mannen en vrouwen nagenoeg
gelijke kansen hebben om in het volgende levensjaar te huwen, practisch
onveranderd blijft, neemt niet alleen de modale waarde der huwelijks-
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Verhouding der h u w e l i j k s k a n s e n I96I-65

. о . . d i e i n 19І+&-50.
Ongehuwde

Ongehuwde
Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

16

2,07

ЗІ*

0,66

0,72

17

1,85

35

0,63

0,78

18

2,23

1,81

36

0,6ο

0,76

19

1,85

1,88

37

0,58

0,71*

20

1,77

1,88

38

0,58

0,73

21

2,13

1,88

39

0,58

0,77

22

2,1*9

1,81*

1*0

0,55

0,75

23

2,21*

1,72

1*1

0,53

0,83

21*

1,82

1,59

1*2

0,53

0,87

25

1,57

M5

1*3

0,51

0,79

26

1,39

1,31

1*1*

0,50

0,78

27

1,23

1,17

1*5

0,1*9

0,71*

28

1,09

1,06

1*6

0,1*7

0,85

29

0,97

0,97

^7

0,53

0,78

30

0,90

0,91

1*8

0,51*

0,83

31

0,81

0,86

U9

0,51*

0,91

32

0,75

0,87

50

0,51

0,78

33

0,70

0,78

51

0,1*8

0,97

Ontleend aan t a b e l U.01 en U.02.

lOU

kansen sterk toe, maar daalt de huwelijksleeftijd ,waar deze bereikt
vordt, in sterke mate. Werd in de periode 19^8-50 de hoogste
huwelijkskans bij de ongehuwde mannen eerst bereikt< na gelijkheid
van hun huwelijkskans met die van de vrouwen, in I96I-65 lag deze reeds
voor de leeftijd, waar de numerische pariteit bestond. Voor de
vrouwen is de leeftijd met de maximale huwelijkskans steeds meer van
de leeftijd met gelijke huwelijkskansen voor mannen en vrouwen verwijderd geraakt. In 196I-65 bedroeg het verschil in de daarbij betrokken leeftijden zelfs h jaren. Van de andere kant geldt, dat de
leeftijd, waar de maximale waarde der huwelijkskansen voorkomt, van
19^8-50 op I96I-65 zowel bij de mannen als de vrouwen met een gelijk
aantal jaren, namelijk drie, is verminderd. Daarbij is deze modale
waarde voor de vrouwen sterker gestegen dan voor de mannen. Ten
opzichte van de waarde in 19^8-50 nam hij tot I96I-65 bij de mannen met
19 % toe, bij de vrouwen daarentegen met 1*9 % I
Om een duidelijker inzicht te krijgen in de veranderingen, die zich
voor de ongehuwde mannen, resp. voor de vrouwen over de gehele periode
191*8-65 hebben voorgedaan, steilden wij de grafieken 1*.02.01 en
1+.02.02 samen. Ook zij steunen op de gegevens der huwelijkskansen,
welke in tabel U.01 en 1*.02 werden vermeld. Wanneer wij de verhoudingen
voor de huwelijkskansen van de periode I96I-65 ten opzichte van die
uit de periode 191*8-50 berekenen, krijgen wij de tabel, die op voorstaande bladzijde vermeld is.
Een grotere stijging van de huwelijkskansen der ongehuwde
mannen tot ± 30 jaar dan die van de vrouwen van dezelfde leeftijd
komt hieruit duidelijk naar voren. Bovendien blijken de huwelijkskansen der ongehuwde vrouwen na het dertigste levensjaar in mindere
mate te zijn gedaald dan dat voor de mannen het geval was.
Deze veranderingen der huwelijkskansen zijn niet gelijkmatig
over het tijdvak 191*8-65 verdeeld. Als wij voor elk der beide
geslachten de huwelijkskansen der verschillende perioden uitdrukken
ten opzichte van hun grootte in de daaraan voorafgaande periode,
verkrijgen wij tot de 30-jarige leeftijd het volgende overzicht:
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Verhouding

ал de huwelijkskansen tot 30-jarige leeftijd in de opeen

volgende perioden.
Leeftijd

Ongehuwde mannen

Ongehuwde vrouwen

1951-55 1956-60 I96I-65
t.o.v.
t.o.v. t.o.v.
19U8-50 1951-ÍS5 I956-6O

1951-55
t.o.v.
19*8-50

1956-60
t.o.v.
1951-55

1961-65
t.o.v.
I956-6O _

19
20
21

1,01

1,17

1,57

1,19

1,18

1,3*

1,05

1,10

1,55

1,17

1,25

1,28

1,12

1,22

1,52

1,18

1,28

1,25

22

1,35

1,31

i.M

1,21

1,27

1,20

23

1,37

1,26

1,30

1,22

1,23

1,15

2k

M*

1,23

1,20

1,19

1,19

1,12

25
26

1,16

1,19

1.1*

1,17

1,12

1,06

Mb

M*

1,07

1,15

1,1*

1,00

27
28

1,12

1,07

1,02

1,10

1,10

0,98

1,11

1,02

0,96

1,06

1,07

0,9*

29
30

1,09

1,00

0,90

1,01+

1,01»

0,89

1,05

1,01

0,85

1,00

1,00

0,90

Ontleend aan tabel lt.01 en U.02.
De huwelijkskansen van de periode 1951-55 en van 1956-60 zijn voor
de vrouwen beneden de 22 jaar sterker gestegen ten opzichte van hun
grootte in de voorgaande periode dan die van de mannen. In de andere
leeftijden tot 30 jaar zijn de huwelijkskansen voor de mannen meer
gestegen. De huwelijkskansen voor de vrouwen zijn bijgevolg slechts voor
de jongste leeftijden over de periode tot i960 mier gestegen dan de
huwelijkskansen der mannen. Voor die leeftijden tot 22 jaar is de
stijging der huwelijkskansen in de periode I96I-65 groter dan in
enige andere periode. Na die leeftijd zijn de huwelijkskansen in die
periode minder toegenomen of zelfs gedaald.
Vanzelfsprekend zijn deze veranderingen der huwelijkspatronen niet
zonder gevolgen gebleven voor de overgang van de generaties der ongehuwden naar de gehuwde staat. Om daarin een inzicht te verkrijgen
stelden wij met behulp van deze transversale gegevens voor elke periode
per geslacht een bruto-huwelijkstafel op. De volgende gegevens zijn aan
deze overigens niet-gepubliceerde berekeningen ontleend.
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Omdat na de vijftig-jarige leeftijd nog slechts weinig personen
van elk geslacht huwen, ziet Henry het percentage ongehuwden in een
bevolking als "de meest natuurlijke indicatie van de huwelijksintensiteit van een generatie". (U.02). In een latere studie heeft hij deze
mening nog eens herhaald (4.03).
De percentages ongehuwden op verschillende leeftijd volgens de
bruto-huwelijkstabellen, die opgesteld werden met de vastgestelde
huwelijkskansen.
30-jarige

leeftijd

50-jarige

leeftijd

80-jarige

leeftijd

Periode

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

1948-50

29,3 %

19,4 %

5,0 %

7,4 %

4,3 %

6,8 %

1951-55

23,8

15,0

4,8

6,2

5,7

1956-60

19,7

10,5

M

i».6

4,2

1961-65

16,4

8,5

5,2

3,9

3,6

Ontleend aan niet-gepubliceerde bruto-huwelijkstabellen.
Naar deze tabel ons leert, veranderde het percentage ongehuwden
volgens deze tabelberekening voor de mannen op 50-jarige leeftijd
slechts in geringe mate, terwijl het overeenkomstige percentage der
vrouwen tot op de helft van de waarde uit de periode 1948-50 gereduceerd
werd. Daarmede verkrijgt men de indruk, dat de huwelijkskansen voor
de vrouwen zeer sterk, voor de mannen in het geheel niet, veranderd
zouden zijn. Dat deze indruk niet juist is, volgt niet alleen uit
hetgeen eerder gezegd is, maar wordt tevens ook bevestigd door de percentages ongehuwden, welke voor de 30-jarige leeftijd, resp. 80-jarige leeftijd vermeld zijn. Bleven de laatste voor beide geslachten
over de gehele periode vrijwel onveranderd, de eerste geven niet alleen
voor de vrouwen, maar ook voor de mannen sterke veranderingen te zien.
Huwden in de periode 1948-50 ruim 70# van de mannelijke, ongehuwde bevolking voor het 30ste levensjaar, in I96I-65 zou dat ruim
83% bedragen. Daar wij hier met een tafelbevolking te doen hebben,
wijken deze percentages, zoals wij later nog zullen zien, reeds
op deze leeftijd enigszins af van de overeenkomstige percentages van
een werkelijke bevolking.
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Het materiaal zelf is echter voldoende om te demonstreren, dat dit
"célibat définitif" op 50-jarige leeftijd onvoldoende inzicht in
de huwelijksintensiteiten kan geven. Ook de verdeling van de gesloten
huwelijken, zoals Henry poneert, kein ons daarbij niet voldoende helpen.
Om zulk een inzicht op basis van de gehele verdeling op pregnante wijze
te verkrijgen, moeten wij andere grootheden gebruiken, welke in zo'η
bruto-huwelijkstafel te berekenen zijn.
Een overzicht van de grootheden, welke voor elk leeftijdsjaar zinvol
in zo'η tafel te berekenen zijn, hebben wij op achterstaand blad aan
dit verslag toegevoegd. Op dit overzicht zijn tevens de kolommen ver
meld, welke gewoonlijk in zo'η tafel worden opgenomen om de eerst be
doelde grootheden te berekenen. Daarenboven zijn ter afsluiting ook
nog een tweetal grootheden vermeld, welke alleen als gemiddelden voor
de ongehuwden, resp. de huwbaren van meerdere levensjaren gezamenlijk
te berekenen zijn.
Een eerste grootheid, welke ons daartoe ten dienste staat, is de
kans voor een persoon van de leeftijd χ om voor het 80ste levensjaar
te huwen.

Zo'η kans werd voor het eerst in I869 door Theodoor

Wittstein berekend. (4.010 . Deze grootheid wordt als volgt verkregen:
[FU.01]

De kans op op x-jarige leeftijd om voor een eind-leeftijd η te

huwen.
Kn = Σ
χ

.
1=X

[h. χ L. ] / L
1

1

'

χ

waarin: L.= het aantal ongehuwden van de leeftijd i volgens een tafelbevolking.
h.= de onafhankelijke huwelijkskans van een i-jarige man.
χ = de leeftijd, waarvoor de kans bepaald wordt.
η = een gegeven eind-leeftijd van de tafelbevolking, waarvoor
geldt, dat η > x.
N.B. Op geheel analoge wijze is deze grootheid voor de vrouwelijke
tafelbevolking af te leiden.
Door deze wijze van berekenen wordt elke kans voor een bepaalde
leeftijd vastgesteld door de grootte van alle huwelijkskansen, welke
na de gekozen leeftijd χ tot de eind-leeftijd geldig zijn. Het feit,
dat wij als eind-leeftijd de 80-jarige leeftijd gekozen hebben in plaats
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De verschillende grootheden in een bruto-huwelijkstafel met radix 10
sif

Ko
lom
1

Grootheid

Formule

Zie
tekst

Onafhankelijke huvelijkskans

2

Het aantal ongehuwden aan hel

L = L. Τ Γ

begin van elk levensjaar x.
Het aantal huwenden in elk

3
k

Kans een op x-jarige leef

[F 3.13]

1J
E» = h L
X

levensjaar x.

(1-h.)

=

XX

К" = Σ

(h. XL.) / L

[F U.01]

=

1 X

tijd om ббг een leeftijd
η te huwen.

(Kol 8: Kol 2)

Zie

Kans voor een persoon van

. x-1
Ej = Σ (h. xL.) / 105 [F U.02]

11

minimale huwelijksleeftijd
om ббг het χ

levensjaar

Jt

.

.

1

1

(Kol 11: Radix)

te huwen.
5

6

Het gemiddeld aantal jaren,
dat een x-jarige nog onge
huwd zal blijven.
De voorgaande grootheid sub
5 in % van de maximale le

Sl·* .* (L i

+

L

1=X

i + i> / L x

[F U.03]

(Kol 10: Kol 2)

« / -î

(Kol Τ: Kol 5)

vensduur.

7

Rekenko lommen
Verschil tussen de eindn-x
leeftijd der tafel en een
leeftijd x.

8

Aantal personen, dat na
het begin van het χ levens

η

Κ11 χ L • Σ
x
x i=x

(h. χ L. ) Optellen van
x
ι
Kol 3 van

jaar zal huwen.
9

Gemiddeld aanwezige, onge
huwde bevolking in elk le
vensjaar X

onder af.

ν*

^•w

Halve som var
2 regels van
Kol 2.

Voortzetting van het overzicht aan achterzijde nevenstaande pagina.
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10

en

Som van dé levensj euren der

X

ongehuwden.
11

χL =
X

η

Σ

L.

.

Som van kol

1

9 van onder af.

1=X

105x E"3 = 100.000 - L

Aantal gehuwden vanaf de

X

minimale huwelijksleeftijd

Radix min
X

Kol 2.

tot-de leeftijd x.

Algemene grootheden
12

Gemiddelde leeftijd bij

n-1
χ = l + Σ (ih.L.)/

het huwelijk van allen, die

n

voor een eind-leeftijd η

-J

_i
. .

[F k.Oh)

i i

huwen.
n-1
τ = Σ (n-i-i)h.L./

Het aantal jaren, dat de

13

• ·

leden van een tafelbe-

.
n-1

XX

[F lt.05]

~J

volking gemiddeld tot een

Σ h.L.

eind-leeftijd η gehuwd zijn.

~J

1) Deze grootheden vorden niet, zoals de overige per leeftijdsjaar
berekend, maar gelden als gemiddelden voor vele leeftijden tezamen.

De kans voor een x-jarige om

ббг het 80ste levensjaar te

huwen.

'

Leef Ongehuwde Mannen

Ongehuwde Vrouwen

,v

tijd

191*8-50 1951-55 I956-6O 1961-65 191*8-50 1951-55 1956-60 1961-65

20

0,957

0,958

0,958

0,952

0,925

0,937

0,952

0,958

25

0,91*3

0,91*0

0,935

0,912

0,859

0,861*

0,871*

0,861*

30

0,851*

0,827

0,793

0,715

0,61*8

0,622

0,602

0,577

35

0,662

0,603

0,538

0,1*59

0,1*11

0,376

0,358

0,350

U0

0,UU6

0,391

0,336

0,279

0,21*8

0,230

0,219

0,218

U5

0,271

0,21*0

0,201*

0,169

0,11*8

0,11*3

0,138

0,156

50

0,11*9

0,139

0,123

0,102

0,080

0,080

0,082

0,081

Ontleend aan Tabel U.03·

^J
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van de gebruikelijke 50-jarige leeftijd , is voor de grootte der
verkregen kansen in elke periode slechts van weinig betekenis. Het
geringe aantal huwelijken tengevolge van de lage huwelijkskansen en
kleine percentages ongehuwden na de 50-jarige leeftijd is daar de
oorzaak van.
Op de tabel h.03

zijn deze grootheden voor beide geslachten vanaf

de 17-jarige leeftijd tot en met de 80-jarige leeftijd vermeld. Wij
stelden daaruit de tabel op nevenstaande bladzijde samen.
Wanneer wij deze grootheden nader bekijken, dan zien wij, dat
deze kansen ondanks de toename van de huwelijkskansen op de lagere
leeftijden van 19U8-50 op I96I-65 dalen. Alleen voor de ongehuwde
vrouwen van 20 jaar (en jonger) is over die periode een stijging van
deze kansen aanwijsbaar. Het is in een geschrift van Wicksell

uit 1931,

dat wij de verklaring voor dat verschijnsel vinden. Wicksell trachtte
in dat jaar vast te stellen, hoe de toename van het aantal huwelijken,
welke hij destijds constateerde uit een wijziging van de huwelijkskansen,
te verklaren zou zijn. Hij deed dat in het kader van een onderzoek naar
de toekomstige vruchtbaarheid der Engelse bevolking (4.05). Wicksell
kwam·, door zijn berekeningen tot verschillende conclusies. Allereerst
stelde hij vast, dat bij vergroting der huwelijkskansen de curve van
het resterend aantal ongehuwden bij het toenemen van de leeftijd een
scherper dalend verloop verkrijgt dan voordien het geval was. De
cumulatie van de grotere aantallen huwenden der verschillende leeftijdsjaren is daar de oorzaak van. Bij verkleining der huwelijkskansen
constateerde hij het tegenovergestelde. Op de tweede plaats constateerde
hij, dat er in Ie hogere leeftijdsgroepen ondanks de vergrote huwelijkskansen toch een kleiner aantal huwelijken voor zal kunnen komen dan bij
lagere huwelijkskansen het geval was. (U.06) Over het feit, dat bij een
verkleining der huwelijkskansen het grotere aantal ongehuwden niet tot
een vergroting van het aantal huwelijken behoeft te leiden, laat Wicksell
zich niet uit. De vraag, of in het eerste geval het totale aantal huwelijken
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niet zou kunnen afnemen, beantwoordde Wicksell evenmin. Toch zijn
deze vaststellingen van Wicksell zeer opmerkelijk. Als wij bijvoorbeeld
bedenken, dat Hajnal nog in 1956 wees op de tot 1930 weinig veranderde
percentages ongehuwden, dan wint deze studie van Wicksell reeds aan
betekenis (U.OT). Dat is temeer het geval, als wij ook nog notitie nemen
van Hajnal's mening, dat juist deze geringe variabiliteit de voornaamste
oorzaak is van de geringe belangstelling der demografen voor de huwe
lijkssluitingen (U.08).
Gezien dit gezamenlijke effect van toenemende huwelijkskansen en
( daardoor) verminderend aantal ongehuwden zullen wij op een andere
manier te werk moeten gaan om op pregnante wijze een inzicht in de
gevolgen van de veranderingen der huwelijkskansen te krijgen. Daartoe
sommeren wij het aantal huwenden niet vanaf een zekere leeftijd tot
de eindleeftijd der tafelbevolking, maar doen dat op een andere manier.
Als wij dat aantal huwelijken sommeren vanaf de beginleeftijd tot een
zekere leeftijd χ verkrijgen wij het aantal huwelijken, dat tot die
leeftijd χ door de gehele veronderstelde tafelbevolking (= 100.000)
gesloten zal worden. Daarmede verkrijgen wij dan echter ook de kans voor
een persoon van de minimale huwelijksleeftijd om voor die bepaalde
leeftijd χ te huwen. Het is jammer, dat Bogue ondanks de uitgebreide
huwelijkstafel, die hij geeft, ten aanzien van deze grootheid alleen
op een ons inziens wat nevenliggende betekenis wijst. Hij zegt namelijk,
dat deze sommering der huwenden personen voor een vrouwelijke tafel
bevolking zeer nuttig is, omdat deze de leeftijdsverdeling weergeeft
van vrouwen, die kinderen ter wereld zouden kunnen brengen (U.09). Op
de hier gereleveerde betekenis wijst hij echter niet. In symbolen is
deze kans als volgt weer te geven:
[F U.02 ] De kans voor een persoon van minimale huwelijksleeftijd om
voor het xe levensjaar te huwen.
EJ =

Σ
i=j

(h. χL·.)/100.000

N.B. Op geheel analoge wijze is deze grootheid voor de vrouwelijke
tafelbevolking af te leiden.
Vanuit de gegevens, die over deze kansen op tabel k.Ok zijn op
genomen, stelden wij het volgend overzicht samen:
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De kans (χ 10 ) op minimale huwelijksleeftijd om voor het....
levensjaar te huwen.

tijd

J

Ongehuwde mannen

Leef

Ongehuwde vrouwen

|

19U8-5O 1951-55 1956-60 1961-65 I9I+8-5O 1951-55 1956-60 1961-65

20

I6I

199

313

81+1

991

1167

1531+

25

25U7

3103

З725

U66l

5126

58I7

661+5

7З67

30

7072

761З

8OI6

8332

80І+9

81+91+

8930

9151

35

8732

8957

9100

9108

8831

9О83

9332

9I+I+7

ko

9222

9ЗІ6

9369

9323

9082

9256

91+1+8

951+0

h5

9ІЮ6

9hk9

9ІИ0

9189

9330

9I+99

9581+

9U9O

9513

9U71
9518

9I+52

92I+8

9З76

9528

9609

Ontleend aan tabel 1+.0І+.
Uit deze tabel is allereerst vast te stellen, dat de kans om
ббг het 50ste levensjaar te huwen bij de mannen sinds I9I+8-5O vrij
wel onveranderd bleef; voor de vrouwen zijn deze kansen daarentegen
gestegen. Om deze veranderingen duidelijk tot uitdrukking te brengen
hebben wij de onderstaande tabel samengesteld. Daarin zijn de verande
ringen van deze kansen van de ene periode op de andere voor het 30ste
tot het 703te

levensjaar vermeld.

De toename van de kansen op minimale huwelijksleeftijd om voor het...
levensjaar te huwen.
Leef•

|

Ongehuwde mannen

Ongehuwde· vrouwen

1951-55
t.o.v.
19I+8-50

1956-60
t.o.v.
1951-55

1961-65
t.o.v.
1956-60

1951-55
t.o.v.
191+8-50

1956-60
t.o.v.
1951-55

I96I-65
t.o.v.
1956-60

30

108

105

101+

106

105

102

35

103

102

100

103

103

101

1+0

101

100

100

102

102

101

1+5

100

100

99

102

102

101

50

100

100

99

101

102

101

55

100

100

99

101

102

101

60

100

100

99

101

102

101

65

100

100

99

101

102

101

70

100

100

99

101

102

101

tijd
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Uit deze tabel wordt met een oogopslag duidelijk, dat de verande
ringen van deze kansen na de dertigjarige leeftijd van periode op
periode slechts gering geweest zijn. De werkelijk belangrijke verande
ringen moeten wij bij de jongere leeftijden zoeken. Dit was voor ons
aanleiding om de onderstaande gedetailleerde tabel samen te stellen:
De toename van de kansen op minimale huwelijksleeftijd om voor het
... levensj aar te huwen.
Leef

Ongehuwde mannen

tijd

1951-55
t.o.v.
M8-55

1956-60
t.o.v.
1951-55

1961-65
t.o.v.
I956-6O

19
20

100

1U3
12U

I60

21

115

22

103
108

23

118

2k

^2k

25
26

122

123
123
120

27
28

115
112

117
113
110

29
30

110
108

100

118

Ongehuwde vrouwen
1951-55
t.o.v.
19^8-50

1956-60
t.o.v.
1951-55

I96I-65
t.o.v.
1956-60

131

117
118

119
118

117
116

120

131
128

120

•\2h

116

120

119

117
HU

11U

125
118

115
113
112

112

111
108

113

110

109

106

108
107

107
IO6

IOU

107

109
106

105

101+

105

105

157
I5U

118

151
1U3
^3k

103
102

Ontleend aan tabel 5.0U.
In de periode 1951-55 blijken
om

обг het 2Uste of

b i j de mannen vooral de kansen

25ste levensjaar te huwen sterk gestegen te zijn.

In de periode I956-60 treffen wij de grootste stijgingen bij de jongste
huwelijksleeftijden aan, al zijn dan de veranderingen tot de 25-jarige
leeftijd steeds groter dan in de voorgaande periode. Vergeleken bij de
veranderingen, die zich in de periode I96I-65 hebben voorgedaan, zijn
deze wijzigingen slechts betrekkelijk klein. In die periode zijn het
juist de jongste leeftijdsgroepen, waar zich de sterkste stijgingen
hebben voorgedaan. Door deze wijzigingen zijn zich dan ook geheel
andere verhoudingen tussen de ongehuwde en de pasgehuwde bevolking
gaan aftekenen dan voordien het geval w a s .

Ill»

Waren er in de periode 19^8-50 volgens de tafelgegevens nog maar
10,71$ van de ongehuwden op 23-jarige leeftijd gehuwd, in de periode
I96I-65 waren dit reeds 22,21% van de ongehuwde mannen. Als deze
ontwikkelingen ook in een werkelijke bevolking volledig geldig waren,
zouden in 1961-65 reeds Η6,6% van de ongehuwde mannen

ббг de 25-jarige

leeftijd gehuwd zijn, terwijl dat volgens de verhoudingen van 19^8-50
nog slechts 25,U7/£ geweest zouden zijn.
Overeenkomstig hetgeen wij ten aanzien van de huwelijkskansen zelve
hebhen geconstateerd, zien wij ook hier, dat de veranderingen die in de
periode 196I-65 tot stand kwamen aan de zijde van de ongehuwde vrouwen
van minder belang zijn geweest dan bij de mannen. Toch zijn deze g e ringe wijzigingen voor de overgang van de ongehuwde naar de gehuwde
staat nog van grote betekenis. Het feit, dat de veranderingen zich ook bij
de vrouwen, voornamelijk bij de jongere huwelijksleeftijden, hebben voorgedaan, ligt daaraan ten grondslag. Zo blijkt uit de gegevens van tabel
U.OU, dat in 1961-65 tengevolge van de toen geldende huwelijkskansen
52,39%

van de ongehuwde

vrouwen reeds

ббг het 23ste levensjaar g e 

huwd zou zijn, terwijl dit in de jaren 19U8-5O nog slechts 3 1 , l h % b e 
droeg .
Deze gevolgen van de stijgende huwelijkskansen zijn nog met een
andere grootheid tot uitdrukking te brengen. Deze grootheid is het g e 
middeld aantal jaren, dat men op de leeftijd χ nog ongehuwd zal blijven.
Zij wordt in een bruto-huwelijkstafel berekend door het aantal ongehuwden
vanaf een zekere leeftijd χ tot de eindleeftijd van de tafel te som
meren en te delen door het aantal ongehuwden van de betrokken leeftijd χ
(U.10). Door niet het aantal ongehuwden, maar het gemiddeld aantal o n 
gehuwden te sommeren, dat gedurende elk levensjaar aanwezig i s , wordt
aan de berekening een grotere nauwkeurigheid gegeven. In een formule
laat zich deze grootheid als volgt uitdrukken:
[F U.03 ] Het gemiddeld aantal jaren, dat een x-jarige nog ongehuwd
zal blijven.
n

η

en = i .Σ (L. + L.^J / L = [ i ( L + L ) +
X

1=X

1

1+1

χ

*

χ

η

-1

Σ

L. ] / L

. .
i=x+1

.

I

X

N.B. Op geheel analoge wijze is deze grootheid voor de vrouwelijke
tafelbevolking af te leiden.
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Door de wijze

ал berekening is deze grootheid gelijk te

stellen met de levensverwachting in een

sterftetafel. Zij s i m t

bovendien aan bij de eerder berekende kans om ná een zekere leeftijd
χ nog ooit te huwen

(zie [F U.01 ] ) .

Deze "verwachting" berekenden wij eveneens op de doorlopende
reeks van kansen tot het

80ste levensjaar. Vanaf de 18-jarige tot

en met de 50-jarige leeftijden zijn de uitkomsten op tabel U.05 ver
meld. Daaruit excerpeerden wij wederom de resultaten voor een be
perkter aantal leeftijden, welke wij onderstaand vermelden.
Het aantal jaren, dat een x-jarige gemiddeld nog ongehuwd zal blijven.
Leef
tijd

Ongehuwdje mannen
Or«ehuwde vrouwen
1
19
»8-50
1956-60
1951-55 195b-bO 1961-65
1961-65
19U8-50 1951-55

18

12, k

11,6

11,0

10,5

11,5

10,2

8,6

7,7

19
20

11,U

10,7

10,0

10,8

9,8

9,2

10,2

9,5
9,0

7,9

10,6

9,6
8,8

7,1
6,6

21
22

9,8

9,0

8,2

9,1
8,5

8,3

8,U
7,7
7,3

9,9
9,9

8,7
8,7

10,2

23
21»
25
26

8,1
7,9
8,1

7,8
7,6

7,3

7,6
8,0

7,5
8,2

7,7
7,6

T.U
7,2

6,5
6,8

7,3
7,8
8,8

7,6

7,8
8,6

10,8

9,1
9,9

11.9

11,2

10,U

10,9

9,8

13,3

13,0

12,5

13,5

8,9

27
28

8,6

8,7

9,2

11,5

15,1

15,2

15,1

16,1*

9,U

9,7

10,6

13,6

17,2

17,7

18,0

19,5

29
30

t0,U

11,1

12, k

15,9

19,**

20,3

20,9

22,5

11,7

12,9

^k,k

18,U

21,7

22,9

23,8

25,2

35
UO

19,5

22,1

2kt8

28,2

29,9

31.«»

32,3

32,6

25,6

27,7

29,8

31,8

32,6

33,3

33,8

33,8

28,0

29,1

30,3

31,3

31,7

31,8

32,0

32,1

27,3

27,6

28,1

28,7

29,0

29,0

29,0

29,0

1*5
50

Berekend op basis van de huwelijkskansen van χ tot de 80-jarige leeftijd.
Ontleend asm tabel U.05.
De hoge huwelijkskansen in de jongere leeftijdsjaren hebben in elke
periode van beide sexen tengevolge, dat het gemiddeld aantal jaren om onge
huwd te blijven eerst daalt. De lagere huwelijkskansen in de latere jaren heb-

I IO

ben vervolgens weer een toename van dat aantal jaren tengevolge. Voor de man
nen was de leeftijd, waar het minimum bereikt werd, in de periode 19^8-50
de 25-jarige leeftijd. Door de veranderingen van de huwelijkskansen
in de daar opvolgende perioden verschoof deze minimum-leeftijd
practisch 2 jaren, zodat deze in I96I-65 de 23-jarige leeftijd werd.
ббг deze minimum-leeftijden werd bovendien het aantal jaren, dat
men ongehuwd zou blijven, voortdurend kleiner, daarna voortdurend
groter. Bij de vrouwen doen deze beide

laatste tendensen zich eveneens

voor, maar de leeftijd, waar het minimum is'gelegen, bleef met 21 jaren
onveranderd.
Bij deze berekeningen hebben wij alle verkregen huwelijkskansen tot
de 80-jarige leeftijd ingesloten. Wanneer wij deze kansen slechts tot
de 50-jarige leeftijd in de berekening zouden betrekken, zouden de
verkregen uitkomsten gewijzigd moeten worden. In dat geval
zouden ingevolge de sub [F k.03 ] gegeven

formule alle (overblijvende)

ongehuwden vanaf de 50-tot en met 80-jarige leeftijd niet in de bereke
ningen betrokken behoeven te worden. Het gemiddeld aantal jaren, dat
men na de 50-jarige leeftijd ongehuwd blijft, zou daarmede al tot 0
gereduceerd worden. Omdat die som van ongehuwden van 50 tot 80 jaar
steeds gedeeld moet

worden door het aantal ongehuwden van de leeftijd,

waarvoor de berekening geldt, is dat verschil geen constant bedrag. Om
een indruk te krijgen van de grootheden, welke bij een berekening tot de
50-jarige leeftijd verkregen zouden worden, vermelden wij de onder
staande gegevens.
Het aantal jaren, dat een x-jarige gemiddeld nog ongehuwd zal blijven,
berekend op basis van huwelijkskansen tot 50 jaar.
1

Leef 1 Ongehuwde mannen
tijd

| 1 Ongehuwde vrouwen

19^8-50 1951-55 1956-6О 1961-65 19ІІ8-50 1951-55 1956-60 1961-65

18

11,0

10,3

9,6

9,0

9,3

8,3

7,3

6,5

30

7,0

7,3

7,8

9,3

10,6

10,9

11,3

10,2

U9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Ontleend aan niet-gepubliceerde berekeningen.
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Buiten deze verschillende grootheden, die in dergelijke
huwelijkstafels voor elke leeftijdsjaar te berekenen zijn, zijn er
nog twee grootheden vast te stellen, welke voor alle of meerdere
leeftijdsjaren gelden. De eerste grootheid is de gemiddelde huwe
lijksleeftijd van de aantallen huwenden, de tweede het gemiddeld aantal
jaren, dat de leden van zo'η tafelbevolking gemiddeld tot een zekere
eind-leeftijd η gehuwd zullen zijn. In beide gevallen gaat het dus
om grootheden, welke op pregnante wijze de gevolgen van de grootte der
huwelijkskansen en hun spreiding over een zeker aantal levensjaren
tot uitdrukking brengen. De formules van beide grootheden, zijn als
volgt weer te geven:
[F k.Ok ] De gemiddelde leeftijd bij het huwelijk van allen, die бог
een zekere eind-leeftijd η huwen.
χ = }+

n-1
n-1
Σ (ilblu) / Σ (ibL.)
1
i=j
i-j

[F U.05 ] Het aantal j a r e n , dat de leden van een tafel-bevolking ge
middeld t o t een e i n d - l e e f t i j d η gehuwd z i j n .

waarin:

n-1
τ = Σ ( n - i - i ) h.L. / (KT-L )
i-j
n-1
(KT-L ) = Σ (h.L.)
η

.

.

1

1

Tussen deze beide grootheden b e s t a a t de volgende betrekking
[F U.06 ] De betrekking tussen de gemiddelde huwelijksleeftijd en de
gemiddelde huwelijksduur van een tafel-bevolking
χ = η -

τ

Bogue vermeldt deze beide laatste grootheden in het geheel
niet. In verband met de vruchtbaarheid is de laatste grootheid echter
voor de vrouwen van bijzondere betekenis. Als de 50-jarige leeftijd
als eind-leeftijd wordt genomen, indiceert deze grootheid immers,
hoeveel jaren de huwende vrouwen van een generatie gemiddeld aan de
pro-creatie deel zullen nemen. Vergelijking van de grootheden van 2
verschillende perioden laat bijgevolg zien, welke gevolgen veranderingen
in het patroon der huwelijkskansen voor de verkorting of verlenging
van deze tijdsduur hebben. Feitelijk zou men bij deze berekening ook
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met de huwelijksontbindingen rekening

moeten houden. Een berekening

op basis van een tafel, waarin met scheidings-, resp. sterftekansen
en kansen om weduwe te worden, rekening zou zijn gehouden, zou dan
ook resultaten geven, welke dichterbij de werkelijkheid liggen.
Omdat deze kansen in de onderhavige leeftijdsperiode slechts klein
zijn, zal het gebrek aan deze gegevens in ons geval echter geen grote
verschillen tengevolge gehad hebben.
Voor de vier door ons onderscheiden perioden kwamen wij nu voor
mannen en vrouwen beneden de 50-jaar tot de volgende resultaten:
Gemiddelde huwelijksleeftijd en gemiddelde huwelijksduur
van een generatie mannen en vrouwen tot 50 jaar.
Periode

Mannen < 50 j a a r
Gemiddelde
Huwelijksleeftijd

Gemiddelde
Huwelijksduur l )

1

Vrouwen < 50 j a a r
Gemiddelde
Huwelijksleefti.id

|

Gemiddeld
Huwelijks.

duur 1)

I9U8-50

"'27,9

22,1

25,2

2U,8

1951-55

27,2

22,8

2U,6

1956-60

26,6

23,U

23,9

25,U
26,1

1961-65

25,7

2U,3

23,3

26,7
1 • • ,-

,

',

1) tot 50-jaar leeftijd.

Van de ene periode op de andere zijn al deze grootheden
practisch met een 0,5 jaar gewijzigd. In verband met de verbondenheid
van de voortplanting aan het huwelijk werd daardoor de feitelijke
periode van vruchtbaarheid der vrouwen van 19U8-50 op 196I-65 gemiddeld
met 2 jaren verlengd.
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Concluderend kunnen wij zeggen, dat het huwelijkspatroon van
de periode 19U8-50, zowel voor mannen als voor vrouwen in de periode
van onderzoek in belangrijke mate is gewijzigd. De kans om voor het
25ste levensjaar

te huwen is zowel voor de mannen als voor de vrouwen

in de periode I96I-65 veel groter dan in de periode 19^8-50. In de
perioden 1951-55 en 1956-60 zijn deze veranderingen bij de vrouwen
groter geweest dem bij de mannen; in I96I-65 waren de veranderingen
evenwel aan de mannelijke zijde groter dan aan de vrouwelijke kant.
In beide gevallen waren de veranderingen voor de jongere huwelijks
leeftijden in die periode groter dan in elk der voorafgaande perioden.
Na de 30-jarige leeftijd zijn de huwelijkskansen zowel voor de mannen
als de vrouwen gedaald. In geringer wordende kansen om voor het 80ste
levenjaar 66it te huwen (zie [F U.01 ] ) en een steeds groter gemiddeld
aantal jaren dat men nog ongehuwd zal blijven (zie [F k.03 ]), komt dat
tot uitdrukking. De geringere stijgingen van de kansen, die men op de
minimale huwelijksleeftijd heeft om

ббг het 27ste of latere levenjaren

te huwen zijn daar eveneens een gevolg van.
Pais onderzocht deze ontwikkeling van de nuptialiteit in
Nederland over het tijdvak 1950-65 met behulp van de minder homogene
leeftijdsspecifieke huwelijkscijfers voor vijfjarige leeftijdsgroepen.
Het ging hem daarbij om het verband met de economische ontwikkelingen
van dat tijdvak (k. 11). Hij kwam tot de volgende conclusies:
"1: De trouwlustigen tieners laten zich weinig aan de inkomensfluctuaties
gelegen liggen.
2: In de volgende leeftijdsklassen treffen wij echter een beeld aan,
dat Malthus toch wel enig genoegen zou hebben gedaan. Immers niet
alleen blijken voor de meeste categorieën de huwelijksschommelingen
significant met de irLkomensvariabele(n) samen te hangen, maar tevens
geldt -zowel voor mannen als vrouwen van 20-UU jaar- dat de invloed
van de inkomenssituatie in het voorgaande jaar die van het lopende
jaar overtreft. "Prudential restraint" klinkt uit deze cijfers op:
ter voorbereiding van het huwelijk legt men reeds geruime tijd van
tevoren

(zeker een jaar) iets opzij teneinde niet platzak in de

huwelijksboot te stappen.
3: Echter naarmate men ouder wordt gaat de inkomensinvloed van het loende jaar geleidelijk aan in betekenis toenemen,

Als ver-

klaring zou men kunnen denken aan de mogelijkheid, dat wat oudere

120
trouwlustigen reeds enig bezit hebben kunnen verwerven en dus niet
meer zo lange tijd voor hun a.s. huwelijk hoeven te sparen. Of -wel
licht- speelt hier ook het "carpe diem, fugit irreparibile tempus"?
Zo overweegt bij personen van k5-6h jaar de invloed van de aan het
inkomen gemeten economische ontwikkeling in het lopende jaar"
(U.12).
Met deze nuchtere conclusie staat Pais wel een heel eind af van
zijn onbekende voorganger, die in I887 de nuptialiteit uit de periode
187З-І886 niet alleen voor Nederland, maar voor meerdere West-Europese
landen onderzocht

(^.13). Ook deze schrijver constateert bij de

jongeren een geringere gebondenheid aan economische omstandigheden
bij de ouderen. Hij steunt deze conclusie op het feit, dat het aandeel
van de jongeren in het dalend aantal huwelijken per 1000 personen
minder afneemt dan dat van de ouderen. Hij zegt dan:"Het jonge Neder
land schijnt doof te zijn voor de les van voorzichtigheid bij het
stichten van een huisgezin, die door de slechte tijden met zoveel
nadruk gepredikt wordt ; de ouderen daarentegen zijn voor die waar
schuwing bij uitstek gevoelig. Dat hier datgene min of meer in het
spel is, wat wij matrimoniale lichtzinnigheid noemden, schijnt moeilijk
te ontkennen" (U.lU). Bij het lezen van deze regels moet men wel
bedenken, dat de onderzoeker in de aanvang van zijn studie
reeds begonnen weis met de vaststelling: "Wij menen te mogen aannemen,
dat bij de jongeren onder de huwbaren van beide geslachten, de
physiologische "tendence au mariage" het sterkst is, en het minder
door overleg en voorzichtigheid, door allerlei economische
overwegingen getemperd wordt dan bij hen, bij wie de jaren het
nadenken hebben doen rijpen en de hartstochten hebben afgesleten.
Een stellig aan de feiten ontleend bewijs voor deze onderstel
ling kunnen wij niet leveren; doch zij strookt, naar 't ons voorkomt,
met wat er bekend is van onze menselijke natuur " (lul5).
Wij zullen de onbekende schrijver niet op deze weg volgen. Om zulke
specifieke oorzaken van de nu toenemende nuptialiteit der jongeren aan
te duiden zal nog veel onderzoek nodig zijn naar de motieven, die in het
aangaan van een huwelijk een rol spelen. Toch zijn wij geneigd om, gezien
de ontwikkelingen, die zich vooral sinds i960 hebben voorgedaan, met Van
den Brekel in te stemmen. Op basis van de ontwikkeling der leeftijdspeci-
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fieke huwelijkscijfers voor de periode na I960 komt hij tot conclusie:
"Wat betreft de achtergronden en oorzaken van de huidige toeneming van het
het jonger huwen kan slechts worden opgemerkt, dat de huwelijkssluiting thans
huwen

кал slechts worden opgemerkt, dat de huwelijkssluiting thans

in veel mindere mate dan voorheen beïnvloed wordt door ongunstige,
incidentele,economische omstandigheden. Economische factoren spelen
slechts in zoverre een rol, dat de algemene verwachting van voortgezette
economische groei tot een structurele verandering van mentaliteit en
cultuurpatroon heeft geleid, terwijl in niet mindere mate ook de
toegenomen sociale zekerheid van invloed is geweest op het vroegere
zelfstandig worden van jongeren, zoals dat tot uitdrukking komt in
de verlaging van de huwelijksleeftijd" (U.lö). Zulk een verandering is
b.v. te constateren in het feit, dat steeds meer jongeren bereid zijn om
de economische bestaanbaarheid van hun huwelijk zeker in de eerste
jaren door hun beider werkzaamheid te schragen. Daarbij schijnt deze
bestaanbaarheid minder op afzienbare perspectieven van hun functie
in de toekomst te zijn afgestemd dan op datgene, wat zij voor de
naaste, directe toekomst hebben. Het veranderde normenstelsel ten
aanzien van de beleving van het huwelijk als een man-vrouw relatie
en de verschralende mogelijkheden tot geborgenheid in de eigen
sociale omgeving naast de mogelijkheid om eigen lot meer dein vroeger
te bepalen, zoals Kooy dat constateerde, worden zo tot de critisohe
punten, die in de verklaring van de toename van het "jonge" aantal
huwelijken in overweging zullen moeten worden genomen

(U.I7).

Deze verklaring is zeker niet in strijd met hetgeen Frijling vaststelde in een eerste onderzoek in Nederland (1969) naar de macrofactoren, die de huwelijksleeftijd beïnvloeden. Hij stelde vast,
dat de meest waarschijnlijke verklaring van de dalende huwelijksleeftijd is gelegen in een vervroeging van de eerste contacten van meisjes
en jongens en een vroeger begin van de laatste verkering, welke bovendien korter dim in het verleden duurt (I*.l8). In het kader van hetzelfde onderzoek stelden Moors en van der Vlist een drietal huwelijksmotivatie-typen voor de vrouwen op. Als voorlopig resultaat stelden zij
vast, dat twee typen in het onderzoek duidelijk naar voren kwamen. Naast
het type, waarin de motivatie voornamelijk in het verleden of in de
aktuele situatie lag - psychisch en sociaal gedwongen huwelijken- gold

122
dit het type, waarin het huwelijk als een heter alternatief werd "beschouwd, doordat de perceptie van de toekomst als een reactie gold
op de omstandigheden in het verleden (U.19)· De onderzoekers wijzen
er daarbij echter op, dat de schaalbaarheid van het derde type, in
verband met de meting der emotionele banden met de partner, niet goed
tot zijn recht komen (k.20).

In dat type wordt de motivatie gebaseerd

op een bepaalde emotionele band met de partner en de perceptie van de
toekomst. Daarom stellen zij een nieuw conceptueel schema op, waarbij
de huwelijken naar de motieven in een drietal groepen worden verdeeld,
namelijk: de huwelijken, welke bepaald worden door traditionele normen
en waarden, die, waarin de verwachtingen ten aanzien van de huwelijkssituatie een rol spelen en tenslotte de huwelijken, welke bepaald worden
door de intensiteit van de partnerrelatie (U.21). Volgens dit voorlopig resultaat van dit onderzoek schijnen traditionele waarden en normen
en de rol, welke man en vrouw voor het aangaan van een huwelijk en ook
daarna te spelen hebben, niet veel veranderd. Het feit, dat de huwelijkspartners, naar Kooy zegt : "in eerste en laatste instantie waren opgenomen in een sociaal-cultureel systeem, dat
noemd zou kunnen worden"

andro-centrisch

ge-

(U.22) speelt ons inziens dan ook een be-

langrijke rol in de sterkere veranderingen van de huwelijkskansen van de
mannen dan die van de vrouwen. Wanneer echter, naar de opvatting van
Sullerot, "in de wereld van morgen de scheiding der geslachten niet
(meer) de overtuigende duidelijkheid heeft, die zij lange tijd gehad
heeft en er heel wat fijnere scheidslijnen door deze maatschappij
zullen lopen" (U.23) zouden de huwelijkskansen der mannen en vrouwen
zich op langere termijn zodanig kunnen gaan ontwikkelen, dat er tussen
beide patronen andere verhoudingen ontstaan dan tot nu toe het geval is.
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§ 2.Elasticiteit en veranderlijkheid der huwelijkskansen.
Deze verschillende veranderingen, die de huwelijkskansen in het
tijdvak 191*8-65 ondergingen, wettigen de vraag naar de begrenzingen,
waaraan zij gebonden zijn. Zo lag aan de eerder genoemde berekeningen
van Wicksell over het afnemend aantal ongehuwden bij vergroting der
huwelijkskansen de veronderstelling ten grondslag, dat de huwelijkskansen van alle leeftijden in een tafelbevolking met eenzelfde factor
vermenigvuldigd zouden kunnen worden. Tegelijkertijd gaat hij bij zijn
berekeningen uit van de veronderstellingen, die voor zulk een stationnaire tafelbevolking geldig zijn. De al dan niet vermenigvuldigde
kansen zullen gedurende het leven van een generatie onveranderd blijven,
terwijl eenzelfde aantal ongehuwden (of huwbaren) de minimale huwelijksleeftijd bereikt.

(k.2h).

Een eerste begrenzing van de vergroting der huwelijkskansen gaf
Wicksell zelf. Hij stelde namelijk vast, dat het aantal huwelijken
van ongehuwden in een stationnaire bevolking gelijk moet zijn aan het
aantal sterfgevallen onder de gehuwden. Omdat onder de ongehuwden ook
sterfgevallen voorkomen moet in een stationnaire bevolking het brutohuwelijkscijfer kleiner zijn dan het bruto-sterftecijfer (1*.25). Uit
deze beperking trekt hij voor een actuele bevolking de conclusie, dat
een aantal huwenden boven deze norm op den duur niet te handhaven is.
Het aantal ongehuwden zou snel uitgeput raken en daarom spoedig gevolgd
worden door een effectieve vermindering van het aantal huwenden (1+.26). Deze
begrenzing van het aantal huwenden laat op zichzelf nog de vermenigvuldiging van alle huwelijkskansen met eenzelfde factor toe, als het totaal
der huwenden maar niet boven het gestelde maximum uitrijst. Het is
juist de vraag» of zo'n wijze van vermenigvuldiging van alle huwelijkskansen met eenzelfde getal reëel is. Daarbij zou dat getal, afgezien
van het maximum»ook kleiner dan 1 kunnen zijn.
Om een antwoord op die vraag te vinden gaan wij uit van het feit,
dat bij elk aantal ongehuwden twee groepen zijn te onderscheiden. Tot
de eerste groep behoren de zieken en gebrekkigen (^.27), die nooit
zullen huwen en de groep van degenen, die uit eigen vrije wil de ongehuwde staat verkiezen boven de gehuwde. Tot de tweede groep behoren
degenen, die tijdelijk ongehuwd zijn, omdat zij eerst in een der
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volgende levensjaren zullen huwen. Mogelijk zou men bij deze formu
lering nog een derde groep van ongehuwden van eli geslacht kunnen
onderscheiden. Deze zou dan degenen moeten omvatten, die onvrijwillig
door de numerieke verschillen tussen de aantallen ongehuwden van beide
geslachten niet in staat zijn om een him welgevallige partner te vinden.
In de theorie van de "cercles endogames" houdt Henry ook met zulke ge
vallen rekening (U.28).De blijvend ongehuwden zijn, zonder dat zij van
elkaar te onderscheiden zijn, eerst aan het eind van een gehele levens
cyclus vast te stellen. Het is evident, dat de groep van tijdelijk
ongehuwden in het totaal der ongehuwden in de jongste huwelijksleeftijden
relatief van grotere betekenis is dan in de hogere. De ruimte tot veran
dering van de huwelijkskansen is daardoor in de hoogste leeftijdsgroepen
geringer dan in de lagere. Dat betekent бок, dat elke huwelijkskans
een zekere elasticiteit bezit, welke verband houdt met het aantal tijde
lijk

ongehuwden, dat nog in het betrokken leeftijdsjaar aanwezig is.

Als wij voor elk geslacht het aantal tijdelijk ongehuwden in een
bepaald levensjaar voorstellen door Z. en het aantal personen, dat voor
immer ongehuwd zal blijven, door .В, кал elke huwelijkskans volgens
de afhankelijke formule als volgt worden uitgedrukt. Daarbij veronder
stelden wij, dat het aantal ongehuwden op 50-jarige leeftijd als het
definitieve aantal te beschouwen is.
[F U.OU ] De afhankelijke huwelijkskans

.
h
i^i + A o "

(Z

1

i -E i ) + tB50
" Zi + t B 50
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leeftijd»

Z.

= het aantal t i j d e l i j k ongehuwden van i - j a r i g e
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= het d e f i n i t i e f aantal ongehuwden op 50-jarige

leeftijd.
leeftijd.

Ingeval in enig levensjaar het aantal huwenden g e l i j k i s aan het
aantal t i j d e l i j k ongehuwden, zal de huwelijkskans van dat levensjaar
een maximale waarde bereiken. Omdat in zo'η geval het a a n t a l

tijdelijk

ongehuwden t o t nul gereduceerd wordt, zal de waarde van de huwelijks
kansen in elk volgend levensjaar op nul t e s t e l l e n z i j n .
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[F 5.05 ] Maximale waarde van de afhankelijke
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=

1 - l ^
Z
i +

_—
50

В

als

huwelijkskans.

E. = Z.
1

1

terwijl daardoor tevens geldt: h . , h-.p

= 0.

Op grond van deze afleiding kunnen wij vaststellen, dat elke huwe
lijkskans van een bepaalde leeftijd aan een maximale waarde gebonden
is. Die maximale waarde is kleiner dan 1. Daar het aantal tijdelijk
ongehuwden met het toenemen van de leeftijd voortdurend kleiner wordt,
zullen deze maximale waarden van de huwelijkskansen met het toenemen
van de leeftijd steeds kleiner worden. Deze voortdurend dalende curve
der maximale waarden ligt steeds ver boven de reële curven der huwelijkskansen. Zelfs als het aantal tijdelijk ongehuwden met ± 0,05 gelijk
is aan het aantal definitief ongehuwden kunnen de huwelijkskansen van
de bijbehorende leeftijden nog een maximale waarde van 0,50 verkrijgen.
Met deze mogelijkheden van de maximale waarden bezitten de reële
huwelijkskansen een niet geringe elasticiteit, welke echter met het
toenemen van de leeftijd vermindert.
Dat verlies aan elasticiteit bezitten de huwelijkskansen alleen,
voor zover zij betrekking hebben op eenzelfde generatie. Want alleen
in die opeenvolging wordt het tijdelijk aantal ongehuwden met het
voortschrijden van de leeftijd steeds kleiner in aantal. Daardoor zijn
ook alleen de huwelijkskansen van een generatie naar de opeenvolgende
leeftijden niet geheel onafhankelijk van elkander. De kansen van latere
leeftijden worden mede door die van de voorgaande jaren bepaald.
Door deze afhankelijkheid van de huwelijkskansen van opeenvolgende
leeftijden zijn dergelijke vermenigvuldigingen der huwelijkskansen,
zoals Wicksell deed, wel geoorloofd, zolang zij binnen de maximale
waarden blijven, welke daarvan kunnen worden bepaald. In de praktijk
zijn deze bewegingen kleiner dan volgens dergelijke maximale waarden
verwacht zou kunnen worden. Het eerder gereleveerde begrip "autoperturbation" berust daarop. Dergelijke veranderingen zijn echter
alleen aan te tonen met longitudinale analyses, die voor een of meer
generaties gelden.
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§ 3. De longitudinale analyse der Nederlandse huwelijkëkansen 19U8-65.

Wanneer wij in verband met het bovenstaande tot een longitudinale
analyse van de Nederlandse huwelijkskansen van het tijdvak 19^8-65
overgaan, willen wij eerst vermelden dat Moll als eerste een lange
reeks van jaren koos om de huwelijkskansen in hun historische ontwikkeling te volgen (U.29). Hij was evenwel van mening, dat zijn
30-jarige waamemingsperiode van de huwelijkssluitingen in Beieren en
Hamburg 1881-1911 niet voldoende houvast bood, omdat daartoe waarnemingen over een mensenleven noodzakelijk zouden zijn

(U.30). In

1965 liet Schwarz zich nog op dezelfde wijze uit door te stellen,
dat de waarnemingen van een 100-jarige periode voor zulk een analyse
noodzakelijk zouden zijn (lt.3l). Klaarblijkelijk wordt deze mening
door meer onderzoekers gedeeld. Wij zijn er namelijk niet in geslaagd
om ook maar ergens een aanzet tot een longitudinale analyse der
huwelijkskansen te ontdekken. In de meeste gevallen ontbreekt daartoe
het nodige feiten-materiaal, hoewel in een beperkt aantal gevallen
toch gegevens over een ruim tijdvak aanwezig waren (zie Bijlage II).
Om onze longitudinale analyse met behulp van onze berekeningen
over de 18-jarige periode 19^8-65 te volvoeren, gaan wij uit van de
generaties. Als groep van personen, die in eenzelfde tijdvak de huwbare leeftijd hebben bereikt, duidden wij hen in overeenstemming met
de eerder gegeven definitie aan als cohorten. In ons geval wordt een
cohort gevormd door telkens vijf generaties (U.32). Gedurende de periode
19^8-65 hebben deze cohorten niet even lang noch in dezelfde levensjaren aan de huwelijkssluitingen deelgenomen. Zo кал de groep, die aan het
begin van het tijdvak van onderzoek net 18 jaar werd tot het 36ste
levensjaar gevolgd worden, terwijl degenen, die die leeftijd aan het
eind der periode bereikten, slechts gedurende een jaar te volgen waren. In
verband met de grootte der cohorten hebben wij daarvoor ook nog vijf
jaren van waarneming nodig. Bovendien kunnen wij stellen, dat niet
alle levensjaren voor zo'η analyse even interessant zijn. Als wij de
grens daarvan bij de vijfenvijftig-jarige leeftijd stellen, is de
oudste generatie, die als eerste uit de waarnemingen gestoten zou
wordenj geboortig uit 1899· Afrondend hebben wij de oudste generatie
daarom vastgesteld op die, welke in I9OO geboren is.
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Met een cohort ter grootte

ал 5 generaties wordt het eerste cohort

door deze wijze van handelen gevormd door personen, die in 1900-OU
geboren zijn. Het volgend cohort werd vervolgens uit de generaties
I905-O9 samengesteld. Met behulp van de tabel valt gemakkelijk in te
zien, dat het eerste cohort tot en met de 57 -jarige leeftijd in
zijn deelname aan de nuptialiteit te volgen was, het cohort 1905-09
slechts tot de 55-jarige leeftijd.

De waarnemingsjaren, waarin een aflntal cohorten de aangegeven
leeftijd bereikte.
Leeftijd

Cohort

Jaar

Cohort

Cohort

Jaar

16,5

1935-39

1952-56

17,5

1935-39

1953-57

21*. 5

1935-39

1961-65

1+2,5
Г,5

I90O-OU

1948-52

M3,5

1900-04

І949-5З

55,5

1900-04

1956-60

56,5

1900-04

1957-61

57,5

1900-04

1958-62

Jaar

1905-09

1948-52

1905-09

1953-57

1905-09

1961-65

. 1 -, J

Evenzo kan de tabel tot gids dienen om duidelijkheid te verschaffen
met betrekking tot het feit, dat bij deze werkwijze de generaties,
geboren in 1935-39>als het jongste cohort moeten gelden.
Voor elk cohort is volgens deze werkwijze voor elke leeftijd,
waar dit mogelijk was, een huwelijkskans verkregen als een gemiddelde
van

de kansen, die voor de betrokken generaties in de jaren van waar

neming op die leeftijd genoteerd waren. Omdat deze oorspronkelijke
kansen voor (x +

2)-jarigen geldig waren, zullen ook deze gemiddelden

daarvoor geldig zijn. Wij hebben hierop geen omrekening naar kansen
voor exact x-jarigen toegepast, zoals wij dat bij de vaststelling der
kansen voor de verschillende perioden gedaan hebben. Verder is dezelfde
procedure gevolgd. Zij het dat hier gemiddelden van 5 generaties, daar
gemiddelden van 5 jaren zijn berekend.
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Daar in de lagere leeftijdsgroepen bij de transversale analyses
voor de verschillende perioden van het tijdvak I9U8-65 toenemende
huwelijkskansen gevonden werden, is er één gevaar niet denkbeeldig.
Onze indeling in cohorten van vijf generaties zou juist kunnen
samenvallen met de eerder gehanteerde indeling in perioden. Veranderingen in de nuptialiteit van de ene periode naar de andere zouden dan
aan verschillen tussen generaties moeten worden toegeschreven. Het
feit, dat in deze analyses de huwelijkskans der U7,5-jarigen in 19^852 bereikt werd door het cohort 19OO-OI+ en die in de periode
1953-57 door het cohort 1905-09 is daar een voorbeeld van. Om deze
mogelijkheid, hoe gering ook, geheel uit te sluiten hebben wij onze
berekeningen nog iets verder uitgebreid. Naast berekeningen voor de
cohorten 1900-ОЦ, I905-O9 etc... voerden wij deze ook nog voor de
cohorten 1902-06, I907-II etc. In de cohorten I90U-O8, 1909-13 e t c .
uit.
Deze werkwijze brengt bovendien nog een ander voordeel mede. Zo
als reeds uit de bovenstaande tabel valt af te leiden, leidt de
vorming van een groep cohorten, die steeds 5 opeenvolgende generaties
omvatten, bij onze periode van l8 waamemingsjaren ertoe, dat twee
opeenvolgende cohorten steeds 9 dezelfde leeftijdsjaren omvatten.
Het daaropvolgende cohort heeft er daarna nog maar U met het eerste
gemeen, terwijl een cohort later al geen vergelijking meer mogelijk
is. De vorming van de "tussencohorten" maakt de vergeli jkingsmogeli jkheden groter, zoals uit de tabellen U.06 en U.07 kan blijken.
Volgens deze tabellen is er steeds in elk leeftijdsjaar een
zelfde ontwikkeling te constateren, als men alle cohorten rangschikt
naar de anciënniteit der generaties, waarop zij betrekking hebben.
In de segmenten, die een aantal cohorten gemeen hebben, komen
practisch genomen voortdurend stijgingen dan wel dalingen der
huwelijkskans en voor, al naargelang deze op de jongere dan wel
de oudere huwelijksleeftijden betrekking hebben. Een indruk van de aard
van die ontwikkelingen verkrijgt men uit de onderstaande tabel.
Daarin hebben wij de huwelijkskansen van enkele cohorten in die van
voorgaande cohorten uitgedrukt. Uit grafieken, die niet aan deze
publicatie zijn toe te voegen, is ons bovendien gebleken, dat in de
overgang van de huwelijkskansen van het ene cohort naar die van een
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De verhouding der huwelijkskansen van verschillende cohorten op
dezelfde leeftijd, (χ 10 )
Cohort I93U-38 t.o.v.

Cohort 1925-29 t.o.v.

Cohort 1915-19 t.o.v.

cohort 1925-29

cohort 1927-21

cohort 1907-11

Leef Mannen Vrouwen
tijd

Leef- Mannen
tijd

Vrouwen

Leef Mannen Vrouwen
tijd

22,5

165

1U8

30,5

103

9T

U0,5

T2

8T

23,5

151*

138

31,5

9k

92

1*1,5

6T

98

2U,5

138

123

32,5

88

92

1*2,5

69

81

25,5

12lt

Hé

33,5

TT

81

1*3,5

69

86

26,5

111

106

31*,5

T6

8T

1*1*.5

61

91*

35,5

то

93

1*5,5

65

96

Ontleend aan tabel U.06 en U.OT
andere vooreen zelfde leeftijdsjaar steeds van een zekere regel
matigheid en geleidelijkheid van de toename dan wel afname der
huwelijkskansen kan worden gesproken. Daarmede hebhen wij echter
niet de bedoeling te suggereren, dat deze toenamen dan wel af
namen steeds even groot zijn.
Tot de 26-jarige leeftijd blijken de kansen van elke jonger
cohort hoger te zijn dan die van een ouder. Met het toenemen van de
leeftijd neemt deze toename af, hetgeen in overeenstemming is met
hetgeen wij over de elasticiteit van de huwelijkskansen hebben ge
zegd. Deze toename is sterker voor de mannen dan voor de vrouwen.
Overeenkomstig aan de degressie van de toename gaat deze
na de 31-jarige leeftijd over in een kleiner wordende huwelijkskans
voor de jongere cohorten ten opzichte van de oudere. Bij de vrouwen
is deze degressie geringer dan bij de mannen. Gezien de geringere
stijging in de lagere leeftijdsgroepen stemt deze tendens weer overeen
met de elasticiteit der kansen. Het enige opmerkelijke daarbij
blijft, dat deze degressie voor de vrouwen niet regelmatig verloopt,
zoals op grond van de voortdurende vermindering der elasticiteit toch
verwacht mocht worden.
Deze regelmatige ontwikkelingen gelden niet of in mindere mate
voor de 26,5~tot en met de 31,5-jarige leeftijd der mannen en de
25,5"tot en met 30,5™jarige leeftijd der vrouwen. Hier worden de
tendensen, die met de verhoudingscijfers der bovenstaande tabel zijn
aangeduid, doorbroken. Deze onregelmatigheden houden verband met de
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toppen van de verschillende curves In hun daarop volgende snijpunten.
Door deze regelmatige ontwikkelingen der huwelijkskansen over
het geheel van de verscheidenheid der cohorten konden zij zonder
enig bezwaar in een drietal grafieken worden uitgebeeld. Elke grafiek
heeft daarbij betrekking op de huwelijkskansen van een aantal cohorten,
die door de geboortejaren, waaruit zij afkomstig zijn, op elkaar vol
gen. Daarbij blijft echter toch steeds de dakpansgewijze overlapping
voor meerdere leeftijdsjaren gehandhaafd. Doordat elk deze grafieken
voor de mannen, resp. de vrouwen afzonderlijk werd opgesteld, ver
kregen wij zo de grafieken 1+.03.01 tot en met U.03.0b.
Na hetgeen wij reeds in het voorgaande geconstateerd hebben,
kunnen deze grafieken ons in het bijzonder van dienst zijn om vast te
stellen, welke verschillen zich voordoen tussen de maximale huwelijks
kansen van de verschillende cohorten. Naarmate het jongere cohorten
betreft, blijken deze maxima als toppen der grafieken niet alleen
verschoven te zijn naar jongere huwelijksleeftijden, maar blijken
zij bovendien steeds groter te zijn. Het leeftijdsverschil, waarover
deze toppen van de oudste generatie naar de jongste verschuiven, blijkt
steeds kleiner te zijn dan wij bij de transversale analyses hebben
vastgesteld. Hier blijkt, dat verschil 2 jaren te bedragen, terwijl
het bij de transversale analyses op 3 jaren moest worden vastgesteld.
Grootste huwelijkskans bij
-:

leeftijd voor cohort

1

Leeftijd

Cohort

Cohort

Leeftijd
Mannen

Vrouwen

І927-ЗІ

27,5

25,5

onbekend

1929-ЗЗ

26,5

25,5

28,5

25,5

1930-ЗІ

26,5

25,5

28,5

25,5

1932-36

26,5

21», 5

193U-38

onbekend

21»,5

Mannen

Vrouwen

1920-21*

28,5

onbekend

1922-26

28,5

I92U-28
1925-29

Ontleend aan tabel U.06 en U.07.
In deze verschuiving van de leeftijden met de hoogste huwelijks
kansen spitst zich nu de voornaamste ontwikkeling van de huwelijks-
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Percentages ongehuwden volgens de tafelbevolking en de werkelijke bevolking.

Ongehuwde mannen
19U8-5O

Leeftijd

1961- 65

I956-6O

1951-55

Tafelbevolking

Werkelijk
I-I-50

Tafelbevolking

Werkelijk
1-1-55

Tafelbevolking

Werkelijk
I-I-60

Tafelbevolking

Werkelijk
I-I-65

20

98,3

97,2

98,3

97,5

97,8

97,0

96,6

95,2

25
30

7^,5

66,2

68,9

63,0

62,6

57,7

53,1

50,1*

29,3

25,1*

23,8

23,3

19,7

20,1

16, h

19,2

12,6

1U,2

10,3

11,2

8,8

11,0

8,6

11,7

11,0

k5

7,7
5,8

9,1
8,6

6,1
5,1

7,8
7,6

5,0

8,1

M

7,8

6,5
5,6
5,2

8,6
7,0

50

6,7
5,U
U,8

35
1*0

9,5
8,2

7,0

Ongehuwde vrouwen

20

91,5

88,5

90,0

86,8

88,2

85,3

81»,7

80,1

25
30

1*8,7

UU,5

»*1,7

39,0

33,U

30,7

26,3

25,7

19, U

20,0

15,0

17,3

10,5

13,0

8,5

11,3

35
U0

11,6

1U,8

9,0

12,2

11,0

1U,1

12,1

9,9

13,9

7,3
6,6

5,5
U,6

9,1*

9,1
8,0

6,5
5,3

12,6

M

11,1

U,2

8,9

7,U

12,9

6,2

12,7

U,6

11,9

3,9

10,1

U5
50

Ontleend aan tabel U.08·

9,3
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kansen van de opeenvolgende generaties toe. Elke grafiek suggereert
immers met het jonger worden van cohorten een verplaatsing - of
liever een verkorting - van een zeker huwelijkspatroon, dat
voor alle generaties gebruikelijk is. De dakpansgewijze verdeling
wijst daar zeer duidelijk op. Ondanks een vanaf minimale huwelijksleeftijd voortdurend afnemende elasticiteit blijken de huwelijkskansen dus over een reeks van leeftijdsjaren nog sterk te kunnen toenemen. Daarna worden zij echter door de zelfverstorende werking
(auto-perturbation) onherroepelijk kleiner, ofschoon zij in verband
met hun (theoretische) elasticiteit nog een vergroting zouden kunnen
ondergaan.
Wanneer wij de resultaten van deze longitudinale analyse vergelijken met de transversale dan is ten aanzien van deze laatste de
volgende conclusie te trekken. Daar in de transversale analyse
meerdere generaties betrokken zijn, zullen de kansen in de lagere
leeftijdsgroepen te laag, in de hogere daarentegen te hoog zijn, om
de jongste generaties in hun eigen huwelijkspatronen weer te geven.
Het effect van de elasticiteit der kansen kan nog niet zover hebben
doorgewerkt. Enig inzicht in de verschillen, die daardoor veroorzaakt worden, kunnen wij verkrijgen door vergelijking van het aantal
ongehuwden, dat met een tafelbevolking volgens de transversale analyse
verkregen wordt en het gewone percentage ongehuwden uit de telling
der bevolking. Naar wij in hoofdstuk III hebben vastgesteld, zijn
deze laatsten telkens te beschouwen als de aantallen overlevenden van
een generatieve tafelbevolking, indien de intensiteit der sterfte
onder de ongehuwden en de rest van de bevolking in de voorgaande
jaren niet van elkaar verschillen. De tabel op voorgaande bladzijde
geeft van deze beide aantallen ongehuwden een overzicht.
lypisch voor deze aantallen overlevenden van de tafelbevolkingen
en de percentages der ongehuwden van de werkelijke bevolking is, dat
tegen de 30-jarige leeftijd de eerste meestal kleiner zijn dan de
laatste. Voor die leeftijd heeft het grootste deel van elke generatie
van ongehuwden reeds éénmaal een huwelijk gesloten. Zowel voor de
mannen als de vrouwen bestaat er voorts op 50-jarige leeftijd een
grote discrepantie tussen beide grootheden. De voornaamste huwelijksleeftijden van de personen van die leeftijd lagen

ббг het tijdvak

van ons onderzoek. Voor de mannen worden deze verschillen tussen de

133
beide grootheden met de verandering der tafeltoevolking van 19^8-50
naar 196I-65 steeds kleiner, voor de vrouwen daarentegen groter. Als
de sterfte tussen de ongehuwde en de overige mannen meer van elkaar
verschilt dan bij de vrouwen, moet dit effect deels daaraan toegeschreven worden. Een andere verklaring zou kunnen zijn, dat de
zelf-verstorende werking bij de vrouwen groter is dan bij de mannen.
De afhankelijke positie van de vrouwen bij het aangaan van een huwelijk en de aantalsverhoudingen tussen de mannen en vrouwen kunnen
dan factoren zijn, die deze zelf-verstorende werking versterken.
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§ U. Vergelijkingen met de huwelijkskansen van andere landen.
Toekomstige ontwikkelingen.
De sterke toename van het aantal jonge huwelijken wordt nog
frappanter, als men bedenkt, dat niet alleen de gemiddelde duur van
de opleiding van jonge mensen is toegenomen, maar бок, dat meer
jonge mensen dan ooit aan verdere opleidingen deelnemen. Glick en
Landau stellen daaromtrent voor de Verenigde Staten vast: "...changes
in the average age at which education is completed have not affected
the average age at marriage very seriously". Daarbij geldt, naar
hun zeggen, ook "...the period, when men first marry may be compared
with the corresponding period, when men enter the labor force, (lt.33).
Hoe precies de oorzaken van de verandering der huwelijkskansen
geweest mogen zijn, het verschijnsel, dat het aantal huwelijken van
jongere personen meer is toegenomen dan van ouderen heeft zich ook
elders voorgedaan. Hajnal constateerde in 1950, over de periode
І9З8-І1Т in Engeland en Wales een zelfde verschijnsel, met betrekking
tot de "marriage-boom" van die periode (^.3U). In een latere studie,
waarin hij ook andere West-Europese landen betrekt, constateert hij
een zelfde ontwikkeling voor Zweden (k.35).

Voor hem is het de culmi

natie van een beweging, die reeds 30 jaar aan de gang is en sedert
І9ЗІ en in het bijzonder na 1939 tijdens de Tweede Wereldoorlog versneld
werd

(І+.Зб). Deze "marriage-boom" is, volgens Hajnal, een gevolg

van het feit, dat door "the changing marriage habits" in enkele jaren
ongewoon veel huwelijken van verschillende cohorten tegelijkertijd
gesloten werden (k.37).

Daarbij benadrukt hij, dat in die periode

het aantal huwbare personen niet was toegenomen, zodat de stijging
van het aantal huwelijken daaruit niet te verklaren was (U.38). Daar
om duidt hij die periode herhaaldelijk als een "transitional period"
aan.
De veranderingen der huwelijkskansen, zoals wij deze in de voor
gaande analyses voor Nederland met betrekking tot de periode I96I-65
hebben leren kennen, zijn ons insziens als een "transitional stage"
aan te duiden. Het vroeger zelfstandig worden van de jongeren, zoals
Van den Brekel dat constateerde (zie noot U.I6), is de aanleiding
tot "changing marriage hábits". Nadere verklaringen van die verande-

135
ringen zullen evenvel nog veel nader en meer gedetailleerd onderzoek
vereisen. Zo wijst Moss erop, dat Burchinal de algemene verlaging
van de gemiddelde huwelijksleeftijd in de Verenigde Staten voornamelijk toeschrijft aan de persoonlijke reacties van de huwenden op
een aantal economische, sociale en culturele omstandigheden in hun
omgeving (U.39)· Deze sociaal-psychologische verklaringswijze legt
naar Moss' mening te weinig nadruk op de invloed van de structuur
der maatschappij en de interactie tussen culturele en structurele
elementen (U.UO). In dat verband wijst hij op een schema van Grtfnseth,
die de grootheden, welke volgens een aantal schrijvers ter verklaring van een verlaging der gemiddelde huwelijksleeftijd van belang
waren, in een drietal groepen heeft ingedeeld (U.Ul).
1. Jonge huwelijken zijn een product van bepaalde typen van sociale
organisatie. In dit geval wordt gepoogd om vanuit sociologische
variabelen, die betrekking hebben op het structurele karakter
van een maatschappij, een verklaring te vinden. Naast de beroepsstructuur, economische omstandigheden, sociale mobiliteit, familieverband en communicatie-mogelijkheden worden hier ook de mogelijkheden tot ontmoeting der andere sexe en de plaats en betekenis van
het gezin als verklarende grootheden beschouwd.
2. Jonge huwelijken zijn een product van sociale disorganisatie. De
verklaring wordt gezocht in de veronderstelling, dat in een maatschappij verschillende vormen van disorganisatie voorkomen en
worden geprobeerd. Urbanisatie naast veranderende rollen van
man en vrouw scheppen tezamen met wijzigingen op andere vlakken
spanningen en verwarringen, die tot verlaging der huwelijksleeftijd
leiden.
3. Jonge huwelijken zijn een product van de culturele ontwikkeling
van de maatschappij. Culturele meer dan structurele omstandigheden
krijgen hier de aandacht. Naast de economische welvaart, toenemende
aandacht voor persoonlijk succes zijn het hier factoren als de gelijkstelling van man en vrouw, toenemende mogelijkheden tot eigen keuze
en veranderende normen ten aanzien van de sexualiteit, waarop de
nadruk wordt gelegd.
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Omdat een dergelijk onderzoek

in het kader van deze studie

niet mogelijk weis, hebben wij getracht om op een andere wijze enig
reliëf te geven aan de huwelijkspatronen, die wij gevonden hebben.
Daartoe hebben wij onze resultaten voor Nederland vergeleken met
overeenkomstige resultaten voor diverse andere landen. Omdat de
huwelijkskansen van personale, sociale en culturele omstandigheden
als variabelen der tweede orde afhankelijk zijn, zal men moeten verwachten, dat zij voor 2 verschillende landen meer van elkaar verschillen
naarmate die omstandigheden minder met elkaar vergelijkbaar zijn.
Zonder dat precies de oorzaken van de verschillen kunnen worden
aangewezen, zal dan toch het effect verkregen kunnen worden, dat wij
de Nederlandse "marriage-habits" in hun overeenkomst met dan wel
afwijking van het elders gebruikelijke, wat beter zullen kunnen beoordelen. Bij onze keuze van de diverse landen konden wij niet afgaan
op concrete indicaties omtrent de overeenkomst of het verschil in
leefklimaat van dergelijke landen met het onze. Zij steunt op een
vage, subjectieve overtuiging, welke nog telkenmale uit het onderstaande zal kunnen blijken. Onze keuze werd bovendien in aanzienlijke
mate beperkt door de landen en de perioden, waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Aan de mogelijkheid, dat eventuele verschillen voor
een deel door de kwaliteit van de gebruikte gegevens veroorzaakt kunnen worden, hebben wij bij deze vergelijking geen aandacht geschonken.
Wenden wij ons eerst tot de grafieken U.0^.01 en h.0h.02t

waar-

in de huwelijkspatronen van België 19^7-^8 en Nederland 19^8-50 zijn
vergeleken. Zowel de mannen als de vrouwen huwen in België in deze
periode op jongere leeftijd dan in Nederland. In België was de kans
voor een 18-jarige man om voor het 25ste levensjaar te huwen met
0,U99 bijna tweemaal zo groot als in Nederland, waar deze 0,255 bedroeg

(zie tabel U.09). Voor een l6-jarige vrouw was het verschil

met 0,7lU tegenover 0,513 iets kleiner. De totale huwelijksintensiteit tot 50-jarige leeftijd week in België voor de mannen met 95,5%
practisch niet af van dezelfde grootheid in Nederland 19^8-50, waar
hij 9^,9^ bedroeg. Voor de vrouwen was er in deze huwelijksintensiteit
tussen België en Nederland enig verschil te constateren: 96% van de
Belgische vrouwen zou volgens deze tafelberekeningen in het huwelijksbootje stappen tegen 92,5% in Nederland. Of aan deze hogere huwelijksintensiteit de verhoudingen tussen de aantallen ongehuwde mannen en
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vrouwen dan wel het hertrouwen van mannen met ongehuwde vrouwen
debet is, kan door een gebrek aan gegevens niet worden vastgesteld.
Al zou er in België voor de vrouwen niet van een grotere deelname
gesproken behoeven te worden, dan is toch in elk geval het huwen op
jongere leeftijd dan in Nederland evident.
Een volgende vergelijking van de Nederlandse huwelijkskansen is
met de Deense opgezet. Op de grafieken U.05.01 en U.05.02 zijn de
huwelijkskansen van de bevolking van dat land over de periode 19^650 met die der Nederlandse bevolking 19^8-50 vergeleken. Op de grafieken U.O5.03 en U.O5.0H werd hetzelfde gedaan voor de periode
1951-55. Op de tabellen U.09, U.IO en lt.11 zijn de bijbehorende
resultaten der tafelberekeningen opgenomen. Helaas waren de Deense
huwelijkskansen slechts tot 35-jarige leeftijd beschikbaar, zodat
wij bij die leeftijd onze berekeningen voor dat land moesten beëindigen.
Evenals voor de Belgische bevolking geldt ook voor de Deense,
dat men op jongere leeftijd huwt dan in Nederland. In de periode
1951-55 was het patroon voor de Nederlandse mannen meer met het
Deense in overeenstemming gekomen; zo bleef de hoogste huwelijkskans
in Denemarken bij de 26-jarige leeftijd liggen, maar verschoof deze
in Nederland van de 29-jarige naar de 28-jarige leeftijd. Bij de
vrovrwen kwam de hoogste huwelijkskans, zowel in Denemarken als in
Nederland van 19^8-50 op 1951-55 hij een een jaar jongere leeftijd
voor; de eerste verschoof namelijk van de 2k~ naar de 23-jarige
leeftijd, de tweede van de 26- naar de 25-jarige. Desondanks sloot
het gehele huwelijkspatroon 1951-55 in Nederland ook voor de vrouwen
meer bij het Deense aan, zoals gemakkelijk uit de volgende tabel valt
op te maken.
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De kans voor een 1 8 - j a r i g e man, r e s p . 1 6 - j a r i g e vrouw om voor
h e t . . . . l e v e n s j a a r t e huwen i n Denemarken en N e d e r l a n d .

"

-

Mannen

пг»т*
1

•"

•• •

1

Vrouwen

19U6 - 5 0 >
Neder- Dene
land
marken

1951-55
Neder Dene
land
marken

191*6-50
Neder Dene
land
marken

1951 -55
Neder Dene
land
marken

20

0,016

0,12U

0,016

0,216

0,081*

0,199

0,099

0,230

25

0,255

O.lHO

0,310

0,^59

0,513

0,718

0,582

0,759

30

0,707

0,765

0,761

0,790

0,805

0,88U

0,81+9

0,901

35

0,873

0,877

0,896

0,883

0,883

0,926

0,908

0,933

•·· ·
lj ea va er n s 

1)
Nederland 191*8-50.

Ontleend aan Tabel U.09, U.10 en U.11.

Het percentage gehuwden op 35-jarige leeftijd lag in Nederland
in beide perioden met 88,3# en 90,8$ lager dan in Denemarken met 92,6 %
en 93,3$. Of dit verschil in huwelijksintensiteit ook nog op 50-jarige
leeftijd aanwezig was, valt door het ontbreken van gegevens moeilijk
te beoordelen. Het verloop der huwelijkskansen vlak voor en na de
35-jarige leeftijd, zoals deze uit de enkele gegevens van grafiek
1*.0U.03 is af te leiden, doet vermoeden, dat deze intensiteit nagenoeg
gelijk is.
Zien wij, dat de huwelijkskansen op jongere leeftijd in Nederland
tot 1955 vergeleken bij dezelfde grootheden in België en Denemarken
kleiner zijn, een vergelijking met meer traditioneel ingestelde landen,
zoals Italië 1951-52 en Spanje 1950 levert een andere resultaat.
De grafieken U.O8.OI en k.08.02 geven daarvan een beeld.

139
De kans voor een 18-jarige man, resp. 16-jarige vrouw om voor
het

levensjaar te huwen in Spanje, Italië en Nederland.

Voor

Vrotwen

Mannen

« • · ·

levensjaar

Spanje
1950

Italië
1951-52

Nederl.
1951-55

Spanje
1950

Italië
1951-52

Nederl.
1951-55

20

0,05U

0,016

0,016

0,0U8

0,123

0,099

25

0,158

0,220

0,310

0,376

0,503

0,582

30

0,62U

0,606

0,761

0,675

0,736

0,8U9

50

0,915

0,927

0,951

0,835

0,867

0,938

Ontleend aan tabel lt.10 en I*. 11.
Het verloop der curven in deze landen vertoont vooral hij de
mannen een geheel ander beeld dan in Nederland. Ondanks de grote
spreiding van de huwelijkskansen der mannen wijkt toch de totale
huwelijksintensiteit op 50-jarige leeftijd met 91,5$ in Spanje en
92,7% in Italië over de betrokken periode weinig af van Nederland
met 95,]%. De geringere spreiding der huwelijkskansen der vrouwen
in deze landen leidt daarentegen wel tot een vrij groot verschil in
huwelijksintensiteit tegenover de Nederlandse verhoudingen. Met
83,5$ wordt in Spanje het laagste cijfer bereikt tegenover 86,7$ in
Italië en 93,8$ in Nederland.
Ook in vergelijking met Zwitserland huwt men in Nederland op
jongere leeftijd. De grafieken 1*.06.01 en U.06.O2 geven ons daarvan
voor de periode 1956-60 een beeld. Zouden ingevolge deze huwelijkskansen in Nederland 80$ van de mannen op dertigjarige leeftijd gehuwd
zijn, in Zwitserland zou over de periode 1958-63 slechts een percentage van 69$ bereikt worden. Bij de vrouwen is dat verschil veel
geringer. Voor dat geslacht zou het percentage gehuwden in Zwitserland op dertigjarige leeftijd 82,3$ hebben bedragen, tegen 89,3$ in Nederland. Op vijfjarige leeftijd is het verschil voor de mannen iets groter
dan voor de vrouwen, namelijk 90,2% voor Zwitserland tegen 95,2% voor Nederland bij de mannen en 91,6?, resp. 95,3% bij de vrouwen (zie tabel U.12).

Uto
Uit deze vergelijkingen blijkt, dat het Nederlandse huwelijkspatroon in de eerste perioden van ons onderzoek vergeleken bij
dat van andere landen geen erg hoge noch zeer lage kansen te zien
geeft. Gezien de ontwikkelingen,welke zich sedertdien aan Nederlandse zijde hebben voorgedaan, is het janmer, dat wij slechts van
België voldoende gegevens bezitten om die veranderingen te volgen.
Buiten de gegevens van de periode 19^7-^8 bezitten wij voor dat land
tevens gegevens over de perioden 1959-63 en 1961-62. De berekeningen
der tafelbevolking leidden voor deze beide perioden, zoals uit de
tabellen U.12 en 4.13 blijkt, slechts tot geringe verschillen. Wij
beperkten ons daarom bij de volgende vergelijkingen voor België tot
de gegevens van de periode 1959-63.
Evenals in de periode 19^7-48 huwden de Belgen in de periode
1959-63 op jongere leeftijd dan de Nederlanders in de periode 1956-60.
De grafieken U.06.OI en k.06.02 tonen dat duidelijk aan. Daarna zijn
de huwelijkskansen der Nederlandse bevolking nog sterk toegenomen.
Deze huwelijkskansen in Nederland in de periode I96I-65 zijn echter
noch voor de mannen noch voor de vrouwen tot een dusdanig niveau
gestegen, dat daarmede de kans om voor het 25ste levensjaar te
huwen, gelijk werd aan die van België in de periode 1959-63. Voor
beide geslachten

werd het verschil kleiner, al bleef er bij de man-

nen dan nog een achterstand van + 20%.

De kans voor een 18-jarige man, resp. 16-jarige vrouw om voor
het
levensjaar te huwen.
Voor het

1

Mannen

j|
II

levensjaar

Be] • ··
1
І959-6З
1947-^8 Lgie

Nederland
1948-50
1956-60

1961-65

20

0,058

0,040

0,016

0,020

0,031

25

0,499

0,577

0,255

0,373

0,466

35
50

0,907

0,896

0,873

0,910

0,911

0,955

0,928

0,949

0,952

0,945

Vrouwen

20

0,171

0,234

0,084

0,117

0,153

25
35
50

0,714

0,797

0,513

0,665

0,737

0,939

0,916

0,883

0,933

0,945

0,961

0,955

0,952

0,953

0,961

Ontleend aan tabellen 4.09, 4.12 en 4.13.

IUI
De ontwikkeling der huwelijkskansen in Nederland had wel tengevolge, dat de kansen om voor het 35ste levensj asir te huwen die in
België evenaren, zo niet overtreffen. De totale huwelijksintensiteit
op vijftigjarige leeftijd vas daarbij in 1959-63 in België voor de
mannen met 0,928 geringer dan in de voorgaande periode 19U7-U8, toen
hij nog 0,955 bedroeg.
Blijft de ontwikkeling der huwelijkskansen in Nederland in de
jongere huwelijksleeftijden zeker niet achter bij die in België, het
behaalde niveau in 1961-65 komt tot de 2U-jarige leeftijd bij de mannen in hoge mate overeen met dat van Duitsland in de jaren I96O-62.
Bij de vrouwen liggen de huwelijkskansen in Duitsland tussen het
Nederlandse en Belgische niveau in. Voor beide geslachten is de
hoogste huwelijkskans in Duitsland kleiner dan in Nederland. Voor de
Nederlandse vrouwen ligt deze top met 25 jaar op een latere leeftijd
dan voor de Duitse met 23 jaar het geval is (grafieken U.O7.OI en
lt.07.02).
De huwelijkspatronen van de Nederlandse en Duitse vrouwelijke bevolking komen na deze top weer sterk overeen; de huwelijkskansen voor
de Duitse mannelijke bevolking zijn na de 2U-jarige leeftijd over het
algemeen groter dan die van de Nederlandse mannen. Geringere huwelijkskansen van deze generaties direct voor en na de Tweede Wereldoorlog
zouden daarvan de oorzaak kunnen zijn. Het gevolg van deze hogere
huwelijkskansen is wel, dat de totale huwelijksintensiteit voor de
Duitse mannen op basis van deze berekeningen op 96,855 uitkomt tegen
een percentage van 9^,5$ voor Nederland. De sterke overeenkomst van
het vrouwelijk huwelijkspatroon heeft daarentegen tengevolge, dat hun
totale huwelijksintensiteit met 95,3!? tegen 96,1$ niet veel verschilt.
Overzien wij deze huwelijkspatronen van verschillende landen
en Nederland,dan menen wij te mogen concluderen, dat men in Nederland
op minder jonge leeftijd huwt dan in andere, direct vergelijkbare
landen. De veranderingen, die sedert I9U8-5O zijn voorgekcmen, brachten
de huwelijkspatronen wel meer in overeenstemming met het buitenland
dan vroeger het geval was. Zeker in vergelijking met Duitsland lijkt
het er op, dat degenen, die na de dertigjarige leeftijd nog niet
gehuwd zijn, in Nederland meer dan elders naar Pais' woord "voor het
overgrote deel tot het genus der verstokte vrijgezellen behoort

(k.k2).
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Na die leeftijd neemt de totale huwelijksintensiteit in Nederland
over het algemeen in geringere mate toe dan elders. Daar staat dan
tegenover, dat vooral de Nederlandse man meer dan zijn buitenlandse
sexegenoten tot het sluiten van een huwelijk bereid schijnt. De dik
wijls grotere huwelijksintensiteit op vijftigjarige leeftijd wijst
wel in die richting. Uiteraard trekken wij deze conclusies onder
enig voorbehoud, omdat wij daarbij slechts op een geringe hoeveelheid
cijfermateriaal konden steunen.
Het zal geen verwondering wekken, als wij dan ook voor de toekomst
een verdere verjonging van de gebruikelijke huwelijksleeftijd in Neder
land verwachten. Deze verjonging zal, niet met een (aanzienlijke) ver
hoging van de totale huwelijksintensiteit gepaard gaan. Niet alleen
onze longitudinale analyse wijst in die richting, maar бок de verge
lijkingen met het buitenland wijzen daarnaar. Al zijn dit dan trans
versale analyses, vrijwel steeds blijkt weer, dat hogere huwelijkskansen op jongere leeftijd met lagere kansen op oudere leeftijd ge
paard gaan en omgekeerd. Het feit, dat de totale huwelijksintensiteit
daarbij voor vele van deze landen op een niet al te verschillend ni
veau ligt, is daarvoor eveneens van betekenis.
Deze conclusie betekent, dat wij de initiale veranderingen der
huwelijkskansen, zoals wij deze

voor de jongere leeftijden geconsta

teerd hebben, nog voor lange tijd mogelijk houden. Maar zelfs als
dit niet het geval is, dan zullen de veranderingen, die reeds hebben
plaats gevonden, nog lange tijd op de ontwikkelingen op de huwelijks
markt van invloed zijn. Juist in verband met de elasticiteit zullen
de huwelijkskansen van de generaties, die in de laatste perioden aan
de huwelijkssluitingen hebben deelgenomen, op oudere leeftijd lager zijn
dan wij deze voor de oudere generaties in de voorgaande perioden kon
den constateren. Dit betekent, dat de transversale analyses telkenmale
verschillen te zien zullen geven, zolang daarbij nog generaties zijn
betrokken, die op jongere leeftijd in sterkere mate deel hebben geno
men dan de voorgaande. Geven wij ons daarbij rekenschap van de gene
raties, welke in onze analyses betrokken waren, dan wordt ons duide
lijk dat dergelijke verschillen nog lange tijd kunnen voorkomen.
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De

l e e f t i j d b e r e i k t i n de p e r i o d e

20-jarige
leeftijd

25-jarige
leeftijd

30-jarige
leeftijd

1900-01+

1921-25

І926-ЗО

1931-35

1905-09

1926-ЗО

1931-35

1936-1+0

1910-11+

1931-35

І9З6-І+О

19l+1- +5

1915-19

1936-1+0

I9I+I-I+5

I9I+6-5O

1920-21+

19I+I-I+5

I9I+6-5O

1951-55

1925-29

191+6-50

1951-55

1956-60

1930-31+

1951-55

I956-6O

I96I-65

1935-39

1956-6O

196I-65

l

Het zijn feitelijk alleen degenen, die in de "roaring-twenties",
de grote crisis-periode.) en tijdens de eerste opleving voor de Tweede
Wereldoorlog geboren zijn, welke in onze analyse betrokken waren.
De oorlogsgeneraties en de vele anderen, welke geboren zijn in de
daarna zo sterk van de vooroorlogse jaren verschillende tijd, zijn
buiten deze analyse gebleven, omdat zij de minimale huwelijksleef
tijden nog niet bereikt hadden. Jonger huwen dan de voorgaande
generaties zal voor hen zeer waarschijnlijk zijn.
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V. De traditionele, uni-sexuele verhoudingscijfers der partnerkeuze.

§ I.De verhoudingen tussen de aantallen mannen en vrouwen op de
huwelijksmarkten in het tijdvak 19U8-65.
In hoofdstuk I demonstreerden wij reeds de veranderingen, die
zich in de aantalsverhoudingen van de 18-jarige mannelijke tot de
even-oude, resp.

2 jaar jongere vrouwelijke bevolking van I9OO-I965

hebben voorgedaan. De geslachtsverhoudingen onder de geborenen, het
verschil in tempo van afsterving van mannen en vrouwen en de geslachts
verhoudingen bij de migratie waren de voornaamste oorzaken van de
optredende veranderingen in deze aantalsverhoudingen. In de ver
houding van de mannen met 2 jaar jongere vrouwen speelde ook
de opeenvolging vein wisselende geboorte-aantallen een rol. Door de
lagere minimale huwelijksleeftijd van de vrouwen tegenover die van de
mannen blijven deze wisselende geboorte-aantallen van belang, als wij
in dit hoofdstuk de huwelijkssluitingen der periode I9U8-65 gaan
beschouwen als een resultaat van de confrontatie der ongehuwde mannen
en vrouwen van verschillende leeftijden. In de huwbare leeftijden zijn
de aantallen van beide sexen bovendien afhankelijk van de huwelijkskansen in de voorgaande leeftijdsjaren van elke generatie. Een vrij
ingewikkeld complex van factoren bepaalt bijgevolg de verhoudingen,
welke er tussen de sexen op een bepaalde huwelijksmarkt bestaan.
De veranderingen, die tengevolge van al deze oorzaken in het
tijdvak 19^8-65 op de huwelijksmarkten zijn voorgekomen, worden
door de navolgende tabel weergegeven. Daarin zijn de aantallen ongehuw
den van elke vijfjarige leeftijdsgroep der jaren 1955, I960 en I965
voor elk der beide sexen uitgedrukt in de grootte, die zij in 1950
hadden.

1U5
De aantallen ongehuwden per leeftijdsgroep t.o.v. hun aantal in 1950.
|

1

Leeftijds
groep

Ongehuwde mannen

,

I Ongehuwde vrouwen

1955

I960

1965

1955

I960

1965

958

IO26

ІЗ60

976

1068"

IU05

20 - 2U

98U

973

IOU5

951

88U

892

25 - 29

92U

838

778

835

6U9

5U6

30 - 3U

910

770

835

905

701

601

35 - 39
Uo - UU

739

837

851

761

795

667

873

899

889

7З6

760

U5 - U9

1028

7U9
1000

897

1070

803

50 - 5U

1170

II92

1189

mu

989
1152

10U3

55 - 59

IO56

1219

I26U

1112

1236

1262

60 - 6U

958

1038

1201

1113

1201

1318

65 en ouder

1152

II90

118U

I25O

IU30

I58O

Alle groepen

970

978

1105

971

973

IO6U

<20

1)

Ontleend aan tabel 5.01.
Mannen 18 en 19 jaar.

Zie ook tabel U.08.

Vrouwen l6 tot en met 19 jaar.

Het opvallende is, dat ondanks de veranderingen der huwelijkspatronen over

het tijdvak I9U8-65 de leeftijdsgroepen van 50 jaar

en ouder naar aantal practisch steeds groter geworden zijn dan 1950.
Tegelijkertijd zijn de percentages der ongehuwden op 50-jarige leeftijd
van I95O op 1965 voor beide sexen verminderd. (Zie tabel U.08 uit het
voorgaande hoofdstuk). De bij deze leeftijdsgroepen betrokken personen
behoren allen tot generaties, die

обг de Eerste Wereldoorlog geboren

zijn en grotendeels voor de Tweede Wereldoorlog huwden.
De veranderingen van de aantallen

ongehuwden der jongere leeftijds

groepen zijn een gevolg van vroegere, wisselende geboorte-aantallen
en de veranderingen van de huwelijkskansen in het tijdvak van onderzoek.
Met behulp van de leeftijdsspecifieke huwelijkscijfers komt Van den
Brekel voor de periode I96I-65 tot de conclusie: "Van de totale
toeneming van het aantal huwende vrouwen in de leeftijdsgroep van

iU6
komt .... 62% op rekening van de

15-20 jaar van i960 op I966

doorstroming van de na-oorlogse hoge geboorte-aantallen en is ...
38$ gerealiseerd door vijziging in de nuptialiteit. Voor de mannen
van dezelfde leeftijdsgroep komt van de totale toeneming

57%

op rekening van de doorstroming en is .... ^3$ het gevolg van toeneming
van de trouwlustigheid binnen de desbetreffende leeftijdsgroep" (5.01).
Deze onderling van elkaar afwijkende aantalsveranderingen der
verschillende leeftijdsgroepen hebben de generatieve verhoudingen
van elke sexe op de huwelijksmarkten van de jaren 19^8-65 steeds
een ander aanzien gegeven. Voor het vijftal jaren, dat wij reeds
eerder ter illustratie gekozen hebben, worden deze verhoudingen door
de volgende verdeling weergegeven:
De verdeling van het totale aantal ongehuwden per sexe naar leeftijd.

groep

1950

1955

i960

1965

Ongehuwde vrouwen
1950
1960
1955

< 19 jr l )

16,9*

18,7*
38,2

22,8*

29,5*

37,6

16,9

ІЬ.5
6,2

26,5
12,2

Leeftijds

Ongehuwde mannen

20 ±

2k jr

37,3

17,2*
38,0

25 ±

29 jr

19,8

18,3

30 ±

SU jr

6,8

7,3

35 ±

59 jr

1U,1

5,0

60 jr en ouder

13,7

6,2
lit,2

13,1*

5,5
18,8

5,U

5,8

5,5

7,5

100,0* 100,0* 100,0* 100,0*

1965

29,9*
26,2

33, u*

ito, 6*

2U,9

10,3

8,3

23,2
6,U

5,7
19,0
8,9

U,5
18,8
10,1

3,6
16,0
10,2

100,0* 100,0* 100,0* 100,0*

Mannen 18 en 19 jaar, vrouwen l6 tot en met I9 jaar.
Ondanks het feit, dat ook in de oudere leeftijdsgroepen de aantal
len ongehuwde personen steeds toenamen, verkregen de jongste leeftijds
groepen relatief een voortdurend groter overwicht. De bovenstaande ver
deling toont dat zeer duidelijk. Deze gewichtstoename van bepaalde leef
tijdsgroepen is voor de vrouwen der jongste leeftijdsgroepen sterker
dan bij de mannen.
Deze veranderingen der aantallen ongehuwden en wijzigingen van de
onderlinge verhoudingen der leeftijdsgroepen van elke sexe geven de
veranderingen, die zich op de huwelijksmarkt hebben voorgedaan, nog slechts

De sex-ratio's der huwbare mannen en vrouwen voor een aantal
leeftijdscombinaties in 1956, 1958, i960 en I965.

Mannen
van

Vrouwe η van 17 j a a r
1956
I960
1958

1965

Mannen, Vrouwen van " 8 .i aar
van
1956
I960 1965
1958

19 j r

0,996

0,995

1,019

0,771*

19 j r

1,067

1,01+3

1,092 0,771

20

0,966

0,936

0,971*

0,779

20

1,035

0,981

1,01+3 0,797

21

0,91*1

0,911*

0,933

0,725

21

1,008

0,958

1,000 0,722

22

0,883

0,81+9

0,836

0,610

22

0,91+6

0,890

0,895 0,608

23

0,900

0,806

0,812 0,510

Mannen
van

Vrouwen van 20 j a a r

Mannen
van

Vrouwen van 19 j a a r

19 j r

1,108

1,111

1,108

1,11*9

19 j r

1,199

1,255

1,221 1,202

20

1,075

1,01+5

1,059

1,187

20

1,163

1,181

1,167 1,21+2

21

1,01+6

1,020

1,015

1,077

21

1,132

1,152

1,118 1,127

22

0,982

0,91+8

0,909

0,906

22

1,0бЗ

1,071

1,001 0,91*8

23

0,931+

0,859

0,821*

0,761

23

1,011

0,970

0,908 0,796

21+

0,8l6

0,71*7

0,702

0,671

21+

0,882

0,81*1*

0,771* 0,703

25

0,763

0,732

0,61+0 0,558

Mannen
van

Vrouwen 22 j a a r

Mannen
van

Vrouwen 21 j a a r

20 j r

1,290

1,322

1,351*

1,525

21 j r

1,1*1*5

1,538

1,622 1,863

21

1,251+

1,290

1,297

1,383

22

1,357

1,1*29

1,1*53 1,568

22

1,178

1,199

1,l6l

1,161+

23

1,290

1,295

1,318 1,316

23

1,121

1,086

1,053

0,977

21+

1,127

1,127

1,123 1,1б2

21+

0,979

0,91*6

0,898

0,863

25

0,971*

0,977

0,928 0,923

25

0,81+6

0,820

0,71*2

0,685

26

0,767

0,782

0,753 0,731*

26

0,666

0,656

0,602

0,51*5

27

0,629

0,650

0,625 0,568

1
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op simpele wijze veer. Door de mogelijke verscheidenheid van de keuze
van de partner gaat het niet direct om de veranderingen, die zich aan
elke zijde van de huwelijksmarkt hebben voorgedaan. Juist als huwelijksmarkt is het de confrontatie van elke leeftijdsgroep van de mannen met
de verschillende leeftijdsgroepen van de vrouwen en omgekeerd, welke
voor het tot stand komen der dyades beslissend kan zijn. Zelfs bij
de meest eenvoudige voorstellingswijze vanuit het beginsel der simple
choice is dat nog een gecompliceerde kwestie. De illustratie van de
daarvoor geldende aantalsverhoudingen der beide sexen komt immers
neer op de herhaalde tegenoverstelling van de aantallen huwbare mannen
van elk leeftijdsjaar met de vrouwen van al de verschillende leeftijden.
Om toch enig inzicht te verkrijgen in de veranderingen, die zich in
die sex-ratio's hebben voorgedaan, stelden wij voor een beperkt aantal
leeftijden de vorenstaande tabel samen. Omdat wij met betrekking tot de
verdeling der huwenden naar de leeftijd der partners slechts beschikten over gegevens der huwbaren voor een vierteil jaren is die tabel
voor de huwbaren en niet voor de ongehuwden opgesteld. De aant als verhoudingen zullen daardoor zeker in de oudere leeftijdsgroepen tevens
door de huwelijksontbindingen tengevolge van de dood van een partner
of echtscheiding beïnvloed zijn. De veranderingen in deze sex-ratio's
van 19U8 op 1965 voor ongehuwden vein gelijke leeftijd en voor mannen, die 2 jaax ouder zijn dan hun vrouwen,worden geïllustreerd door
de laatste grafiek, die wij in hoofdstuk I hebben opgenomen.
Tegen deze achtergrond van veranderende sex-ratio's voor mannen
en vrouwen van uiteenlopende leeftijden speelt zich het vraagstuk van
de partnerkeuze af. De in het algemeen aanwezige neiging van de vrouwen om op jongere leeftijd te huwen dan de mannen is daarbij niet zonder betekenis. Met betrekking tot de ongelijke toename van de aantallen
van de huwbaren in de U.S.A. sprak Akers van de "marriage squeeze"
(5.02). De "marriage transition", die zich in dezelfde periode heeft
voorgedaan, is daarbij te erkennen als een afzonderlijke factor, die
bij de gestelde aant als verhoudingen tot het tot stand komen der verschillende dyades heeft bijgedragen. De vraag, in hoeverre beide grootheden tot een verandering van de partnerkeuze hebben geleid, zal ons
in het vervolg van dit onderzoek bezig houden.
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§ 2. De gebruikelijke methoden ter vaststelling

ал de partnerkeuze

der huwenden.
De vaststelling van het leeftijdsverschil tussen de huwelijkspart
ners is vanouds het voornaamste doelwit geweest van het onderzoek naar
de partnerkeuze . Daarbij kan men zeggen, dat er in de literatuur
geen uniformiteit bestaat met betrekking tot de methode om het leeftijds
verschil tussen de huwende mannen en vrouwen vast te stellen. In de
Engelse en Amerikaanse literatuur gebruikt men de mediane leeftijd van
de partners, die met mannen of vrouwen van een bepaald leeftijdsjaar
of klasse van een vijfjarige leeftijdsgroep huwen. In publicaties van
de Metropolitan Life Insurance Company treft men deze methode bijvoor
beeld aan

(5.ОЗ). In de officiële Canadese statistieken wordt onder

andere in plaats van de mediane leeftijd der huwelijkspartners de gemiddelde leeftijd gebruikt (5·0ΐ*). In deze Canadese publicaties wordt
het verschil alleen bepaald door voor elk leeftijdsjaar (of vijfjarige
leeftijdsgroep) der mannen de gemiddelde leeftijd van hun vrouwelijke
partners vast te stellen. In de publicatie van de Metropolitan Life
Insurance Company wordt het verschil ook vanuit de vrouwelijke kant be
rekend. Het Bayerischen Statistischen Landesamt berekende het verschil
daarentegen uit de gemiddelde huwelijksleeftijd van de mannen, resp.
de vrouwen toen het in 1955 constateerde: "Sowohl bei der regionalen
wie auch bei der altersmäszigen Aufteilung der Eheschlieszenden nach
ihrem durchschnittlichen Alter.... ist eine Regelmäszigkeit festzustellen:
der Altersabstand zwischen den heiratenden Männern und Frauen bleibt
ungefähr gleich. Auch im Laufe der Zeit ist keine nachhaltige stärkere
Veränderung eingetreten. Er beträgt stets etwa 3 bis З2 Jahre. Biologische
und soziologische Gründe scheinen für diese Tatbestand den Hauptausschlag
zu geben"

(5.05).

Berekenen wij voor elke leeftijdsgroep van alle huwbare mannen, resp.
vrouwen de gemiddelde leeftijd der huwenden en de gemiddelde leeftijd
van hun partners dan verkrijgen wij daaruit het volgende overzicht.

De gemiddelde huwelijksleeftijd van alle huwbare
mannen, resp. vrouwen van een vijfjarige leeftijdsgroep en de gemiddelde huwelijksleeftijd van hun
partners.

Leeftijd
van de
bruidegom

Gemiddelde l e e f t i j d van de bruidegom en z i j n e c h t g e n o t e
|

1956
Bruidegom

Bruid

|

1958
Bruidegom

Bruid

I960

|
Bruidegom

Bruid

1965
Bruidegom

Bruid

< 20 j r

18,5

18,6

18,5

18,3

18,1»

18,2

18,1»

18,1

20 - 2h

22,6

21, k

22,6

21,3

22,5

21,2

22,3

20,8

25 - 29

26,6

2U,0

26,6

23,7

26,6

23,5

26,1»

23,1

30 - 3k

31,5

27,0

31,5

26,9

31,5

26,6

31,5

26,1

35 - 39

36,6

30,9

36,6

30,1»

36,7

30,6

36,7

30,5

Leeftijd
van de
bruid

Gemiddelde l e e f t i j d van de b r u i d en h a a r echtgenoot
I960
1|
1965
1958
|
I
1956
||
Bruid
Bruidegom
Bruid
Bruidegom
Bruid
Bruid
Bruidegom
Bruidegom

jr

22,6

18,1

22,5

18,1

22,1»

18,0

21,9

18,0

20 - 2k

25,2

22,1

25,0

22,0

21»,9

21,9

21»,1»

21,7

25-29

28,2

26, k

28,1

26,1»

28,0

26, k

27,8

26,3

30 - 3k

33,3

31,6

33,3

31,7

33,1»

31,7

33,5

31,7

35 - 39

39,6

36,8

39,2

36,7

39, k

36,7

39,5

36,8

<20

Ontleend aan de tabel 121.56 etc. en 221.56 etc.
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De tabel leert, dat de leeftijdsverschillen uitgaande van de
leeftijd

van de bruidegom in elk der jaren 1956, 1958, i960 en I965

groter worden met het toenemen van die leeftijd. Oudere mannen zouden
derhalve met vrouwen huwen, die meer met hen in leeftijd verschillen
dein jongere mannen met hun pas verworven echtgenoten. Gaan wij van de
leeftijd der bruiden uit, dan blijkt, dat in elk der betrokken jaren
het leeftijdsverschil met het toenemen van de leeftijd der bruiden
afneemt, voor zover deze niet ouder zijn dan 30-3U jaar. Naarmate
de vrouwen ouder worden, zouden zij derhalve huwen met mannen, die
minder met hen in leeftijd verschillen.
Van deze mogelijkheid tot beide benaderingen wordt zelden gebruik
gemaakt.

Zo onderzoekt Franz. (1938) in zijn "Heiratsalter und Beruf"

deze leeftijdsverschillen alleen vanuit de mannelijke zijde (5.O6).
Het Statistisch Bureau van de stad Zürich weet in "Die Züricher
Heiraten" (1916) te melden, dat Wappäus reeds in zijn "Bevölkerungsstatistik vom Jahre I861" over een regelmatig toenemend leeftijdsverschil voor de huwende mannen sprak. Bovendien vermeldt het, dat
Villermé op grond van gegevens over de huwelijken in België van
18UI-50 voor het eerst tegelijkertijd op de regelmatigheid van het
leeftijdsverschil vanuit de vrouwelijke zijde wees (5.07). Het genoemde
Bureau vatte beide regelmatigheden in de volgende twee regels tesamen:
1. "Je später der Mann zur Ehe schreitet um so häufiger ist er alter
als seine Frau" (5.08)
2. "Wenn die Frauen einmal, in der Mitte der 30er Jahre stehen,
haben sie sehr grosse Aussicht, wenn überhaupt noch, einen Mann
zu bekommen, der jünger ist als sie selbst" (5.09).
Afgezien van de soms tegenstrijdige conclusies, waartoe deze
grootheden schijnen te leiden, is het duidelijk, dat daarbij de verdelingen
van de partners naar een verscheidenheid van leeftijden veel te weinig
aan bod komen. Bij andere methoden van vaststelling is dit wel het geval. Naast verdelingen van de verschillen in leeftijd van elk huwelijkspaar zijn het de percentages der huwenden en de partiële huwelijkskansen,
welke traditioneel ter vaststelling van de aard der partnerkeuze gebruikt worden.
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§ 3· De ontoereikendheid van verdelingen naar de leeftijdsverschillen
tussen de huwenden.

De verdelingen van de huwenden naar het leeftijdsverschil tussen
elk paar zijn evenmin als de voorgaande methoden veelvuldig gebruikt.
In het Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin over I88I+, dat onder leiding van Böckh werd uitgegeven, troffen wij zo'n verdeling der dyades
aan

(5.10). Naar Lommaszch weet te melden, zouden zulke verdelingen

reeds in de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn gepubliceerd

(5.11).

Zeer waarschijnlijk is het echter, dat in het laatste geval verdelingen
der huwelijken naar de leeftijd van de bruid en de bruidegom zijn bedoeld. Winkler is er namelijk van overtuigd, dat Böckh de eerste geweest is, die de verdelingen naar het leeftijdsverschil van bruid en
bruidegom gebruikte

(5.12).

Een toepassing van deze methode op onze gegevens van alle huwelijken
leidt voor de jaren 1956, 1958, i960 en 1965 tot de volgende tabel:
De verdeling der echtparen naar het leeftijdsverschil der
echtelieden bij het sluiten van het huwelijk.
Bruidegom
ouder dan
bruid in
jaren

Huwelijken van alle huwbaren

-5 en meer

2,7^

2,6$

-k tot -3

1,3

1.3

-3 tot -2

2,2

-2 tot -1

1956

I960

1958

1965

Elke regel
is som van
alle E. . als
i.k.

2,3$

1,8$...

i + 5,6...= к

1,2

1,0 ...

i + 1+

= к

2,1

2,0

1,7 ...

i + 3

= к

3,6

3,1+

3,3

3,2

i + 2

= к

-1 tot ' 0

6,1

6,0

6,0

6,0

i + 1

= к

0 tot +1

9,6

9,7

9,7

10,3

i

= к

+1 tot +2

12,3

12,7

12,1+

14,0

i - 1

= к

+2 tot +3

13,2

13,2

13,5

i - 2

= к

+3 tot +k

12,2

12,2

12,1

lU.S
12,8

i - 3

= к

+k tot +5

9,7

10,0

10,1

9,9

i - 1+

= к

+5 en meer

27,1

26,8

27,1+

21»,8

i - 5

= к

100,0$

100,0$

100,0$

100,0$

92277

91515

88976

ІО85ЗЗ

Absolute
aantal

'

Ontleend aan tabel 5.02 tot en met 5.05.
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Ter beoordeling van de tabel zij vermeld, dat het leeftijds
verschil der partners verd vastgesteld als het verschil tussen de
geboortejaren der echtelieden. Afwijkingen van het werkelijke verschil
in leeftijd zijn daardoor mogelijk. Voor de jaren, waarvoor de tabel
len gelden, zal deze wijze van berekenen wel geen verstoring der
werkelijke verhoudingen tengevolge hebben gehad.
Uit deze verdelingen blijkt, dat het aandeel van de echtparen,
waar de bruidegom 0 tot 3 jaren ouder is dan zijn bruid, met het ver
lopen der jaren steeds meer toeneemt. Het aandeel van de echtparen
met een leeftijdsverschil van 1 tot 3 jaren neemt daarbij het meeste
toe. Een samenvatting van deze verdelingen geeft deze algemene ten
dens duidelijk weer:
De verdeling der echtparen naar het leeftijdsverschil der
echtelieden bij het sluiten van het huwelijk.
Bruidegom
dan bruid
jonger
zelfde
leeftijd

Huwelijken van alle huwbaren
1956
1958
I960
1965
15,9%

9,6

9,7

1-3 jr.ouder

25,5

25,9

3-U jr.ouder

12,2

12,2

> U jr.ouder

36,8

36,8

IM*

13,7*

9,7
26,9
12,1
37,5

10,3

1

28,5
12,8
ЗІ*,7

Ontleend aan tabel 5.02 tot en met 5.05.
Hoewel men zeker niet kan ontkennen, dat deze verdelingen een in
zicht geven in de verdeling der echtparen naar het leeftijdsverschil
der partners, zijn daartegen toch bezwaren in te brengen.
Door het bestaan van een minimale huwelijksleeftijd kunnen noch
de vrouwen noch de mannen van de jongere leeftijden een keuze doen
uit een even wijd scala van partners van verschillende leeftijden als
die van andere leeftijden. Het verschil in minimale huwelijksleeftijd
heeft een zelfde gevolg voor de vrouwen ten opzichte van de mannen.
Alle sociale belemmeringen, zoals het feit, dat het huwelijk tussen
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een 19-jarige jongen en een 23-jarig meisje als

"onnatuurlijker"

wordt ervaren dan andersom, laten wij daarbij terzijde. Statistischdemografisch gezien moeten dergelijke verdelingen dan ook voor kleine
leeftijdsgroepen afzonderlijk worden opgezet. Voor de meest belangrijke vijfjarige leeftijdsgroepen verkrijgen wij dan het volgende
beeld.

De verdeling der echtparen naar het leeftijdsverschil der
echtelieden bij het sluiten van het huwelijk in een rangschikking naar de vijfjarige leeftijdsgroep, waartoe de
bruidegom behoort.
Leeftijd van de bruidegom

Bruidegom

19 jaar en jonger

20 tot en met 24 jaar

dan
de bruid

1956

1958

I960

1965

I956

1958

i960

1965

jonger

35,1%

31,2*

30,9*

25,3*

20,0*

19,0*

18,4*

15,7*

zelfde leeftijd

21,1

20,9

21,0

22,6

14,0

14,1

13,9

13,7

1-3 jr.ouder

36,6

39,0

38,5

44,7

35,6

36,0

35,9

37,2

3-4 jr.ouder

5,9

7,6

7,4

6,1

14,2

13,9

14,2

15,2

> k jr.ouder

1,3

1,3

2,2

1,3

16,2

17,0

17,6

18,2

Bruidegom
25 tot en met 29 jaar
dan
de bruid

1956

1958

I960

j onger

13,3*

12,0*

11,3*

zelfde leeftijd

8,5

7,8

7,1

1-3 jr.ouder

24,8

23,9

3-4 jr.ouder

14,2

> 4 jr.ouder

39,2

30 tot en met 34 jaar
1956

1958

i960

1965

11,2*

11,8*

11,1*

10,4*

6,3

4,8

4,6

4,2

3,4

22,3

21,3

12,7

12,9

11,1

10,5

13,8

13,3

13,4

8,2

8,3

7,8

6,9

42,3

46,0

49,9

62,8

62,4

65,3

68,8

1965
8,8*

Ontleend aan tabel 5.02 tot en met 5.05.
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Bij de groep

ал bruidegoms

ал 19 jaar en jonger blijkt het aan

tal van degenen, die een bruid huwden, welke jonger was dan zijzelf,
van 1956 op 1965 in aanzienlijke mate te zijn afgenomen. Het aantal der
genen, diel -3 jaren ouder waren dan hun bruid steeg daarentegen. Het aantal
bruidegoms met jongere vrouwen dan 3 jaar ten opzichte van hun eigen
leeftijd nam bij de groep van

20-24-jarigen

slechts weinig toe.

In deze groep steeg voornamelijk het aandeel van de bruidegoms, die
h of meer jaren ouder waren dan hun bruid. In de groepen van 25- tot
en met 29-jarige bruidegoms waren het de bruidegoms met dit k- of meer
jarige leeftijdsverschil, welke relatief het sterkst in aantal toe
namen. Deze verdelingen wijzen bijgevolg in de richting, dat het
leeftijdsverschil tussen de echtelieden voortdurend groter wordt.
Naarmate de bruidegom bij zijn huwelijk ouder was, is dat leeftijds
verschil groter. Deze conclusie is in overeenstemming met de eerste
regel gegeven door Villermê. De mannen schijnen bovendien in I965 een
andere keuze gedaan

te hebben dan daarvoor het geval was.

Stellen wij vervolgens eenzelfde tabel op in een rangschikking
naar de leeftijdsgroep, waartoe de bruid bij het sluiten van het huwelijk behoorde, dan verkrijgen wij de volgende tabel, welke hierna vermeld is.
Volgens deze tabel blijken de bruiden van 19 jaar en jonger niet
alleen in grotere getale 1-U jaar oudere mannen gehuwd te hebben,
maar ook mannen van dezelfde leeftijd. Voor de groep van 20-24-jarige
bruiden kan dezelfde conclusie getrokken worden ten opzichte van de
even oude en 1 - 3 jaar oudere bruidegoms· In deze groep is daarenboven
het aantal bruiden, dat jongere bruidegoms huwde dan zijzelf, van 1956

156
De verdeling der echtparen naar het leeftijdsverschil der
echtelieden bij het sluiten van het huwelijk in een rang
schikking naar de vijfjarige leeftijdsgroep, waartoe de
bruid behoort.
Bruidegom
dan
bruid
jonger

Leeftijd

van de b r u i d

19 j a a r en j o n g e r
1956

1958

1960

1
1965

20 - 21» j a a r
1956

1958

I960

I965

1,6*

1,6*

2,1*

1,9*

7,5*

U,0

M

45

5,7

9,7

10,1

10,7

12,2

1-3 j r . o u d e r

21,2

22,0

22,7

27,5

30,8

31,2

31,2

33,3

3-lt j r . o u d e r

15,1t

15,5

15,1

16, h

llt,9

llt,5

13,9

13,7

lt-6 j r . o u d e r

28,2

26,9

26,9

2lt,7

19,it

19,5

18,7

16,9

6-8 j r . o u d e r

16,3

16,1

15,2

13,3

9,6

9,0

9,1

7,1t

** 8 j r . o u d e r

13,3

13,6

13,6

10,5

8,1

7,7

7,6

6,1t

zelfde
tijd

leef

Bruidegom
dan
bruid

25 - 29 j a a r

8,0*

8,7*

10,1*

30 - 3lt j a a r

1956

1958

i960

1965

1956

1958

I960

1965

27,7*

29, lt*

31,0*

33,2*

1+0,0*

lt0,3*

39,9*

38,6*

13,8

13,9

13,lt

13,6

8,7

8,1

7,2

1-3 j r . o u d e r

2k,k

2U,5

22,8

22,5

8,8
iM

1к,6

13,lt

llt,5

3-lt j r . o u d e r

9,1

8.U

8,5

7,6

6,1

6.3

6,1

6.2

lt-6 j r . o u d e r

11,8

10,7

10,9

9,7

9,0

9,6

10,2

10,8

6-8 j r . o u d e r

5,8

6,0

5,7

5,2

5,9

5,9

6.it

6.9

> 8 jr.ouder

7,2

6,8

7,6

8,2

15.U

11*,6

15,9

15,8

jonger
zelfde
tijd

leef

Ontleend aan niet-gepubliceerde

tabellen.
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op 1965 relatief gestegen. In de groep van 25-29-jarige bruiden
nam alleen het aantal dergenen toe, die mannen huwden, velke jonger
waren dan zijzelf. De groep van30-3^-jarigen geeft met een toename van
"bruiden, die U-6 jaar oudere mannen huwden, een geheel ander beeld
te zien. Desondanks schijnt de conclusie, dat het leeftijdsverschil
tussen de echtelieden van 1956 op 1965 steeds kleiner wordt, wel ge
rechtvaardigd.

Dit verschil neemt bovendien meer af, naarmate het om'

eenoudere leeftijdsgroep van de bruid gaat.
Overzien wij deze conclusies uit beide tabellen, dan moeten wij
constateren, dat zij diametraal tegenover elkaar staan: bij de mannen
van 1956 op 1965 steeds grotere leeftijdsverschillen, bij de vrouwen
tot de ЗО-3І1-jarige leeftijd steeds kleinere. Er bestaat dus volgens
deze gegevens niet alleen een mannelijke voorkeur, die zich van de
vrouwelijke onderscheidt, maar zij ontwikkelen zich elk over het tijd
vak 1956-65 op een andere manier. Afgezien van het feit, in hoe
verre de aantalsverhoudingen der beide sexen oorzaak van deze verande
ringen geweest kunnen zijn, vertonen deze verdelingen meerdere gebre
ken, waardoor zij voor een dergelijke analyse niet zo geschikt zijn.
In dat verband zijn de volgende bemerkingen te maken.
Het feit, dat zij onmogelijk in een voortschrijvingsschema van
de bevolking naar leeftijd zijn te gebruiken, laten wij daarbij maar
terzijde. Belangrijker is, dat de gevormde rubrieken binnen elk der
leeftijdsgroepen niet tot erg homogene groepen leiden. Zij bestaan
elk uit combinaties, die hoewel van een verschillende leeftijd van
bruid en bruidegom toch een zelfde verschil in leeftijd voor de partners
opleveren. Het feit, dat de neiging om te huwen voor mannen, resp.
vrouwen met de leeftijd varieert komt daar dan nog bij, evenals het
verschil in beschikbaarheid van mogelijke partners.
•Men zou zeker de homogeniteit van deze verhoudingscijfers kunnen
vergroten door dergelijke verdelingen voor eenjarige leeftijdsgroepen
op te zetten. Als men dan de rubrieken zodanig verandert, dat het steeds
om leeftijdsverschillen gaat, die met één jaar toenemen, zou de grootste
homogeniteit worden bereikt. Het is eenvoudig om in te zien, dat zulk
een verdeling gelijk is aan een procentuele verdeling van alle huwende
mannen (of vrouwen) van een bepaald leeftijdsjaar naar de leeftijd
van hun partner. Door deze overeenkomst lopen zij tenslotte uit op een
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andere methode van onderzoek. Deze wordt gevormd door de verdelingen
der huwenden naar de leeftijd van hun partner, waarhij rangschikkingen
naar vijfjarige leeftijdsgroepen gehruikelijk zijn. Als de percentages
der huwenden zijn de detailleringen van zulke voor eenjarige of vijfjarige groepen opgestelde verdelingen al meermalen door ons aangeduid.
§ k. De ontoereikendheid van verdelingen der huwenden naar de leeftijd
van hun partners.
Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de verdelingen der huwenden naar
de leeftijd van hun partners algemeen in gebruik ter bestudering van de
vorming der huwelijkscombinaties. In het "Demographic Yearbook" van de
United Nations vindt men deze verdelingen in rangschikking voor vijfjarige leeftijdsgroepen jaarlijks voor vele landen terug. In ons land
zijn deze verdelingen eerst vanaf I90U tot en met 1909 door het Centraal
Bureau voor de Statistiek gepubliceerd. Na een enkele hervatting voor
1918 en de publicaties voor de jaren 1935 tot en met 1937» alsmede voor
19^1, worden deze gegevens eerst vanaf 19^7 onafgebroken gepubliceerd
(5.13).
Op de tabellen 115.01 tot en met 115.11, welke in het tweede deel
van dit onderzoek zijn opgenomen, hebben wij dergelijke verdelingen voor
i-jarige huwende mannen vermeld. Voor elke frequentie van k-jarige vrouwen, waarmede zij gehuwd zijn, werden de percentages berekend. Alle leeftijdsgroepen zijn ook hier vijfjarig. Deze tabellen hebben in tegenstelling met die, welke wij in de voorgaande paragraaf bespraken, betrekking op de huwelijken tussen ongehuwde mannen en vrouwen. Op de grafieken 5.01.01 tot en met 5.01.05 is het verloop van deze percentages
over het tijdvak 19^8 tot en met 1965 tot uitbeelding gebracht. Deze
grafieken gelden voor de huwende mannen van < 19 jaar tot en met mannen
van 35-39 jaar. Telkens is daarbij het verloop van een der percentages
getekend, waarin zij met vrouwen van verschillende leeftijd huwen. Op
de grafieken 5.01.06 tot en met 5.01.10 zijn op dezelfde wijze de percentages voor verschillende leeftijdsgroepen van huwende vrouwen vermeld.
De verdelingen, waaruit deze laatste percentages voortkomen, zijn niet
aan dit onderzoek toegevoegd.
Van elke serie percentages, die op een zelfde soort dyades betrekking
hebben, is de trend-matige ontwikkeling over de periode 19^8-65 bestudeerd.
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De relevante grootheden

ал deze berekeningen zijn voorzover zij

op de percentages der huwende mannen betrekking hebben op tabel 5·θ6
vermeld. Dezelfde grootheden voor de huwende vrouwen zijn op tabel
5.О7 opgenomen.
Het eerste, dat in deze laatste tabel voor de gehuwde mannen opvalt,
zijn de meestal hoge correlatie-coëfficiënten, die voor de percentages
van leeftijdscombinaties beneden de 35-39 jarige leeftijd met betrekking
tot de aanpassing bij de trendlijnen genoteerd moesten worden. In deze
gevallen is er bijgevolg steeds van een geleidelijke ontwikkeling van
die percentages sprake. Bij de vrouwen komen voor dezelfde leeftijdsgroepen wat meer onregelmatigheden voor. Zo zijn de correlatie-coëfficiënten voor de 2O-2U jarige en de 25-29 jarige vrouwen, die huwen
met mannen < 19 jaar zeer laag. Hetzelfde is het geval voor de percentages van vrouwen < 19 jaar, die huwen met mannen van 20-2U jaar en voor
die van de vrouwen van 25-29 jaar, wier echtgenoot tot dezelfde leeftijdsgroep behoort. Dergelijke lage correlatie-coëfficiënten blijken zich vrijwel steeds voor te doen voor percentages, die betrekking hebben op combinaties, waarbij 35-39-jarige of oudere personen betrokken zijn. Meer
of minder wisselvallige ontwikkelingen der percentages over het tijdvak
I9U8-65 zijn van deze lage correlatie-coëfficiënten de oorzaak.
De stijgingen of dalingen van deze percentages der beide geslachten
blijken bovendien vrij aanzienlijk te zijn. De op beide tabellen genoteerde
jaarlijkse (relatieve) stijging der trendlijnen en de hoge regressie-coëfficiënten wijzen daarop. Als indices, die op het kiezen van een partner
betrekking hebben, zouden zij ons tot de conclusie moeten leiden, dat deze
keuze voor practisch alle leeftijdsgroepen in het tijdvak 19^8-65 in meerdere of mindere mate gewijzigd is.
In het bewustzijn van die ontwikkelingen van de percentages der huwenden over het tijdvak 19^8-65 kunnen wij ons zelf vervolgens twee vragen
stellen. De eerste is de vraag naar de aard van die ontwikkelingen, de
tweede naar de oorzaken daarvan. Bij de beantwoording van die vragen zullen wij ons beperken tot de percentages van de meest belangrijke dyades.
Bovendien bezien wij deze geheel vanuit de zijde der huwende mannen. Na
hetgeen daarover in de voorgaande paragraaf gezegd is, behoeven wij het
bestaan van een verschil tussen de conclusies uit gegevens, die voor huwende mannen, resp. huwende vrouwen gelden, niet meer aan te tonen.
Met de gegevens der tabellen 115.01 en verder stelden wij het op de
volgende bladzijde opgenomen overzicht samen:

De percentages i-jarige ongehuwde mannen, dat met
k-jarige ongehuwde vrouwen huwt.

M

V

Kalenderjaren

| Leeftijdsgroep

Kalenderj aren

Leeftijdsgroep
1950

1955

I960

1965

M

V

1950

1955

I960

1965

< 19

<19

67,5Я

69,1%

73,035

80,152

25-29

2O-2U

50,45«

53,455

58,85?

62,05*

< 19

20-21+

30,6

28, k

25,9

19,2

25-29

25-29

40,6

38,1

32,2

28,0

20-2U

< 19

21,0

20, k

21,9

2U,7

ЗО-ЗІ+

20-24

25,7

27,1

32,5

37,2

20-21+

20-21»

64,7

67,7

68,5

68,3

30-34

25-29

49,2

47,6

44,2

40,0

20-2lt

25-29

13,3

11,0

9,0

6,8

SO-SU

3O-3U

19,6

20,4

16,9

15,2

Ontleend aan tabellen 115.01 tot en met 115.04.
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Steeds meer талпеп van 19 jaar en jonger huwen, naar deze gegevens
uitwijzen,met vrouwen van dezelfde leeftijdsgroep. Een steeds geringer
deel huwt daarentegen met vrouwen van 20-2k jaar. De overeenkomst van
de leeftijdsgroep van bruid en bruidegom voor een steeds groter deel
der huwenden lijkt daarentegen op een steeds kleiner wordend leeftijds
verschil te wijzen. Deze conclusie stemt niet overeen met hetgeen wij
in de voorgaande paragraaf voor deze groep constateerden. Bij de groep
der 20-2h-jarige ongehuwde mannen daarentegen neemt het aantal van
degenen, die vrouwen van 19 jaar of jonger huwden,meer toe dan bij dat
van degenen, die met partners uit dezelfde leeftijdsgroep een huwelijk
aangingen. Eenzelfde ontwikkeling valt voor de 25-29-jarige en 30-31*jarige huwende vrijgezellen te constateren. Het aandeel van degenen,
die met bruiden van een lagere leeftijdsgroep huwden, neemt toe, terwijl
het aandeel van hen, die een partner van hun eigen leeftijdsgroep zoch
ten, in deze gevallen steeds geringer wordt. Een toenemend leeftijdsver
schil, zoals wij reeds in de voorgaande paragraaf constateerden, is er
het gevolg van.
Deze beperkte overeenstemming van de conclusies berust echter
op een wankele basis. Met betrekking tot de spreiding van de partners
naar leeftijd schuilen er in de verdelingen van deze en voorgaande
paragraaf nogal wat mogelijkheden tot afwijkingen. Ter aanwijzing daar
van nemen wij de groep van 20-2U-Jstrige mannen, die met 20-2U-jarige
vrouwen huwen, als voorbeeld. Naast 20-jarige mannen, die met 2U-jarige
vrouwen gehuwd zijn, behoren tot deze groep eveneens de mannen, die
zelf 2k ¿aar zijn, maar met 20-jarige vrouwen huwen. In zo'n groep zijn
dientengevolge mannen bijeen gebracht, die k jaar oudere én die U jaar
jongere vrouwen huwen. In zoverre er sprake van is, dat een man met grotere
waarschijnlijkheid een jongere vrouw huwt dan een oudere, bestaat zo'n
groep bijgevolg uit weinig homogene eenheden. Dit is echter niet het
enige punt, waardoor de homogeniteit met betrekking tot de spreidingsmogelijkheid

van de keuze beperkt wordt. Voor de 20-jarige mannen geldt

bijvoorbeeld, dat ter- berekening van het onderhavige percentage de huwelijken met 19-jarige vrouwen niet worden medegeteld. Evenzo zijn voor
de 2k-jarige mannen alle huwelijken met vrouwen van 25 jaar en ouder
niet tot de groep gerekend. In feite worden dan ook voor elk leeftijdsjaar slechts een 5-tal mogelijke leeftijdsverschillen in acht genomen.
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Voor de 20-jarigen variëren deze van geen verschil tot een leeftijdsverschil van k jaren, dat de vrouwen ouder is. Voor de 2U-jarige vrouwen
is dat een verschil van 0- tot k jaren, dat de vrouw jonger is. Bij de
verdelingen naar de absolute leeftijdsverschillen worden alle dyades,
waaraan 20-2lt-jarige mannen deelnemen, gegroepeerd naar het absolute leeftijdsverschil. Daax blijft de spreidingsmogelijkheid der
partnerkeuze dus onbeperkt.
Het is duidelijk, dat vanuit het gezichtspunt van de homogeniteit
der gegevens onze analyse beter gefundeerd had kunnen worden op gegevens,
die op klassen van afzonderlijke leeftijdsjaren gebaseerd waren. Zulke
verdelingen van de huwenden van een sexe zullen dan echter, als zij
ook op klassen voor afzonderlijke leeftijdsjaren der andere sexe betrekking hebben, gelijk zijn aan verdelingen van de leeftijdsverschillen
tussen de partners, die voor dergelijke klassen van een der beide
sexen worden opgesteld. In feite is dan de confrontatie, waaruit de
partnerkeuze resulteert, teruggebracht tot de tegenoverstelling van steeds
ëln tijds- en leeftijdsgroep van een sexe met alle andere, vergelijkbare
groepen van de andere sexe. Elk percentage vertegenwoordigt daarin het
resultaat van de confrontatie van de eerste groep met éln der groepen
van de andere sexe. Daar deze percentages als bi-dimensionele grootheden
der partner-keuze te beschouwen zijn, zal in verband met het verkrijgen
van homogene verhoudingscijfers voor het huwen als het "evenementsgedeelte"
der huwelijkssluitingen een verdeling der huwelijksmarkten naar de
burgerlijke staat der huwenden noodzakelijk zijn. Zo verkrijgen wij
percentages der ongehuwden van een sexe voor ongehuwde partners en
de andere te onderscheiden vormen van burgerlijke staat.
Hetzelfde streven naar homogeniteit kan ons doen inzien, dat met
dergelijke procentuele verdelingen nooit een "objectieve" keuze der huwenden kan worden weergegeven. Als zo'η verhoudings cijfer immers moet ver
wijzen naar de sociale factoren als variabelen der tweede orde, zullen
álle invloedsfactoren van demografische aard geëlimineerd moeten zijn.
Dit betekent, dat alle dyades vanuit een demografisch gezichtspunt even
waarschijnlijk zouden moeten zijn. Door de eenvoudige uni-sexuele berekening van percentages kan aan die eis nooit worden voldaan.
Het valt zeker niet te ontkennen, dat deze percentages der huwenden
telkens een maat - om het woord keus in dit verband te vermijden - aangeven, waarin i-jarigen in feite met k-jarige partners gehuwd zijn. Zij
hebben als zodanig echter alléén betrekking op huwende mannen en vrouwen.
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De suggestie, welke daarvan tegelijkertijd over de keuze van een
partner uitgaat, berust op een verkeerde voorstelling van zaken.
Zeker berust de vergelijking van twee percentages uit een zelfde groep
van i-jarigen of uit twee verschillende groepen op de eliminatie van
huwelijkskansen. Alle berekeningen zijn immers op een standaard-aantal
van 100 huwende mannen (of vrouwen) teruggebracht. Daarmede zijn echter
nog niet alle factoren geëlimineerd, die de kans op een bepaalde dyade
en daarmede een verschil van de aantallen huwelijkscombinaties mogelijk
maken. Het zijn eveneens verschillen in de verhoudingen tussen de betrokken aantallen huwbare mannen en vrouwen, die daar een invloed op
gehad kunnen hebben. Zo zei Hajnal bijvoorbeeld in 19^7, dat de kans
om te huwen voor een meisje van 16 jaar 1,026 χ zo groot is als die
voor een jongen van 16 jaar, indien er 1026 jongens op 1000 meisjes zou
den zijn

(5.1U). Karmel kwam in 19^9 tot eenzelfde uitspraak

(5.15).

Toch brachten zij deze verhoudingen op een andere wijze met de nuptialiteit in verband, zoals wij nog in het navolgende zullen zien. Juist
Karmel constateerde, dat het aantal, huwelijken (van elke combinatie, В )
beschouwd moet worden als een functie van het aantal huwbaren van elke
sexe (5.I6). Iets dergelijks merkte ook Cox in 1952 op toen hij vast
stelde: "It seems natural to suppose that, if the number of men avaible
for marriage increases until from being below it equals or exceeds
the number of women the tendency will be for the males marriages to fall
and for those of female to rise relative to the general secular trend"
(5·17)· Cox betrok dit op alle huwelijkssluitingen tezamen. Daarom
vergeleek hij een bruto-huwelijkscijfer voor alle mannen, resp. vrouwen
met de sex-ratio's van alle ongehuwden. Als wij bedenken, dat vooral na
i960 het aantal huwbare mannen meer in aantal is toegenomen dan het aantal
huwbare vrouwen, zou deze regel een sterkere stijging van de huwelijks
kansen der vrouwen tengevolge gehad moeten hebben dan van de huwelijks
kansen der mannen. Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt, dat dit niet is
gebeurd. Het feit, dat volgens de voorgaande verdelingen de leeftijds
verschillen in hetzelfde tijdvak ook zijn veranderd, bewijst dat

In feite ging Cox daarmede van de weinig gebruikelijke "Verehelichungshaufigkeit" uit.
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de partnerkeuze in dat vraagstuk ook een rol speelt, al is het beeld
daarvan dan in deze verdelingen door de veranderde aantalsverhoudingen
vertroebeld.
Het zijn al deze overwegingen, welke ons ertoe brengen om te stel
len, dat dergelijke percentages der huwenden slechts tot op zekere
hoogte de partnerkeuze weergeven. In feite is deze keuze nog geconditio
neerd door de verhouding van de betrokken aantallen (ongehuwde) mannen
en vrouwen. Stel, dat het aantal i-jarige ongehuwde mannen van het
ene jaar op het andere toeneemt, terwijl het aantal k-jarige vrouwen
gelijk blijft. Het lijkt dan niet onredelijk om te zeggen, dat de keuze
van een i-jarige тал door een k-jarige vrouw in het eerste jaar veel
waarschijnlijker is dan in het tweede. De keuze-mogelijkheid van i-jarige
mannen werd beperkter. Voor k-jarige vrouwen nam deze keuze-mogelijkheid
daarentegen toe. Maar als deze veranderingen van keuze-mogelijkheden
zich voordoen, zal men de percentages met deze verhouding van mannen en
vrouwen moeten corrigeren om een goede vergelijking van de keuze mogelijk
te maken. Eerst zo'η correctie zal de keuze in alle gevallen zo kunnen
weergeven, dat in demografisch opzicht van gelijke omstandigheden wordt
uitgegaan. Zo'η correctie leidt dan tot de index der onafhankelijke
keuze, welke wij hier ten overvloede nogmaals vermelden:
[F 5.01] De preferentie-index der onafhankelijke keuze.
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Door deze correctie wordt de geconditioneerde keuze, waarvan de
percentages een beeld geven, in de weergave van een niet-geconditioneerde
partnerkeuze omgezet. Deze correctie is op dezelfde wijze voor de per
centages der beide sexen op te zetten. Met het geheel wordt een
nieuwe uitdrukking voor de partnerkeuze gedefinieerd. Omdat zij als
een weergave van een niet-geconditioneerde keuze te zien is, hebben
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wij deze index als de preferentie-index der onafhankelijke keuze aangeduid.
§ 5· De ontoereikendheid van verdelingen der huwenden naar de partiële
huwelijkskansen.

Zagen wij in de bovenstaande paragrafen, dat verdelingen van de
huwenden naar percentages of naar absolute leeftijdsverschillen der huwenden slechts geconditioneerde partnerkeuzen weergeven, ook met de
partiële kansen is dit het geval. In feite gaat het daarbij om verdelingen der huwelijkscombinaties naar de leeftijd van de huwbare mannen,
resp. huwbare vrouwen. Perozzo is de eerste geweest, die zich met die
verdelingen heeft beziggehouden. Weliswaar maakt Küttner in dit verband
melding van een tabel van Johan Karup over het gemiddelde verschil
in leeftijd der huwenden met betrekking tot het Hertogdom Oldenburg in
de jaren 1855 tot I86I+, maar dat materiaal is naar Küttner's mening
zeer onbetrouwbaar (5·18). Perozzo's interesse ging echter niet uit naar
de leeftijdsverschillen der huwenden, maar naar de vorm van de verdeling dezer huwelijken zelf. Zo begint hij zijn studie, die in I883
door Elb in het Duits

vertaald werd met de mededeling: "Aus neuen

Untersuchungen, welche auf Veranlassung der Generaldirektion des
statistischen Bureaus des Königreichs Italien über die Vertheilung
der Ehen nach dem Lebensalter der Ehegatten... ausgeführt sind, hat
sich ergeben, dass man von der Wahrscheinlichkeitsrechnung eine viel
weiter gehende Anwendimg auf das Studium der Statistik machen kann,
als dies bisher geschehen ist" (5·19)· Het eigenlijke object

ал zijn

interesse wordt nog duidelijker, als hij verder zegt, dat "bisher die
Wahrscheinlichkeitsrechnung für die Statistik und speciell für die
Bevôlkerungslehre lediglich auf solche Erscheinung Anwendung fand, welche
nur in der Richtung einer Axe vaxiirten

" (5.20); een verdeling naar

2 assen vindt hij dan in "Die Vertheilung der Ehen nach dem Lebensalter
der Ehegatten", omdat deze "ihre Natur nach von zwei Momenten abhängt: dem
Lebensalter des Mannes und dem der Frau" (5.21).
Omdat er, naar Perozzo's woorden, in een bevolking meer jonge dan
oude mensen zijn, moet men de aantallen huwelijken der verschillende
leeftijdscombinaties delen door het aantal huwbare personen van elk der
beide geslachten (5.22). Daarmede stelt Perozzo in feite de partiële
huwelijkskansen op. Perozzo stelde toen reeds vast, dat deze kansen
uit 2 delen bestaan:
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"Diese Wahrscheinlichkeit setzt sich aus folgenden beiden zusammen:
1. der Wahrscheinlichkeit, dass das betreffende Individuum sich überhaupt verheirathet.
2. der Wahrscheinlichkeit dass seine Ehegatten das Alter zwischen
i und i + 1 oder beziehungsweise von к bis к + 1 habe"(5.23).
Ter berekening van deze partiële huwelijkskansen gebruikt Perozzo
gegevens over de verdeling van alle huwenden naar leeftijd uit de jaren 1878 en 18Τ9 (5.210, alsmede gegevens over de samenstelling der
Italiaanse bevolking van 31 December I87I (5.25).
Perozzo beperkt zich niet tot de berekening van deze partiële
huwelijkskansen. Het product van deze beide kansen beschouwt hij als
de kans op een echtpaar van een bepaalde leeftijdscombinatie (5.26).
In onze symbolen is deze berekening weer te geven met:
[F 5.02] Perozzo'skans op een echtpaar van een bepaalde leeftijdscombinatie.
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Hij berekent daaruit later een geometrisch gemiddelde door uit dit
product de wortel te trekken,'nadat hij door het gebruik van een
"Ausgleichungsverfahren" toevalsfouten geëlimineerd heeft

(5.27).

In feite schuilt in dit product eveneens de aanzet tot een mogelijke
index, die als een statistische benadering van het ontstaan van de verdelingen der dyades te beschouwen is. Door vermenigvuldiging met een
totale frequentie

zou men namelijk net als Koller en Godefroy (zie I

en VI) een verwachte frequentie kunnen krijgen. Vergelijking daarvan
met de feitelijke frequentie van een bepaalde dyade zou leiden tot een
uni-dimensionele index voor de partnerkeuze en het huwen. In het volgend
hoofdstuk zullen wij zien, dat deze door Perozzo geformuleerde kans tot
"verwachte" frequenties zou leiden, welke altijd groter zijn dan die,
welke met de methoden van Koller en Godefroy verkregen worden.
In werkelijkheid dacht Perozzo in het geheel niet aan de vaststelling van zo'η index. Hij stelde vast, dat de verdeling der echtparen naar
de leeftijd van bruid en bruidegom zowel in hun absolute frequenties
als in de door hem berekende kansen analoge verdelingen te zien gaven.
Deze "bivariate normal distributions" kunnen met de woorden van Küttner
als volgt beschreven worden: "Denkt тал sich im Räume drei auf einander
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senkrecht stehender Axen OX, OY, OZ errichtet... Auf dieser Weise
entsteht ein hügeliger Körper ABC

" (5.28).

Op bepaalde hoogten van deze figuren trekt Perozzo gesloten lijnen, welke hij op het grondvlak projecteert. Elk van deze gesloten
lijnen komt daardoor, zoals Knibbs het later 'uitdrukt, in het
"protogamisch vlak" te liggen (5·29). Voorzover het de figuur der
absolute aantallen echtparen betreft,geven deze cirkelvormige lijnen:
"die Vertheilung der Ehen dar, welche in gleicher Anzahl zwischen verschiedenen Combinationen der Lebensalter der Ehegatten geschlossen
worden sind"; de figuur der kansen op echtparen van bepaalde leeftijdscombinaties geeft daarentegen "die Curven der gleichen Heirathswahrscheinlichkeiten für alle Combinationen der Lebensalter der Männer und
Frauen" (5.30).
In verband met de overeenkomst tussen de ligging van de lijnen in
deze beide figuren komt Perozzo tot de conclusie: "Die Vertheilung
der Ehen nach dem Lebensalter der Ehegatten.... trägt den Karakter
ziemlich allgemeiner Gleichförmigkeit und zeigt sich conform mit den
theoretischen Gesetzen der Vertheilung der Wahrscheinlichkeit im Bezug
auf zwei Achsen"

(U.31). Naar Küttrter verduidelijkt, betekent dit

"theorema van Perozzo": "dass das Gesetz der Wahrscheinlichkeit Z, nach
welchem sich ein Individuum von bestimmtem Lebensalter mit Individuen
des anderen Geschlechts in verschiedenen Alter verheirathet, durch
die Binomialreihe (p + q) oder was dasselbe ist, durch die Wahrscheinlichkeitscurve dargestellt wird" (5.32).
Deze stelling, dat de huwelijkscombinaties, die op een zelfde leeftijd van de ene partner betrekking hebben, zich naar de leeftijd van
de ander verdelen volgens een normale verdeling, vergeet Perozzo, zoals
Küttner opmerkt, te bewijzen (5.33). Door eigen onderzoek komt de laatste
tot de conclusie, dat het feitelijke materiaal niet in geringe mate van
dit theorema van Perozzo afwijkt; of dat altijd zo zal zijn, durft hij
niet te zeggen, daar hij van mening is, dat nog veel materiaal onderzocht zal moeten worden om definitief over de geldigheid van dit theorema te kunnen oordelen (5.3^)· Uit eigen materiaal met betrekking tot
de huwenden van het Koninkrijk Sachsen stelde hij inmiddels wel vast:
"dass es bis zum Verehelichungsalter von U3 Jahren eine Ursache gibt,
welche die Vertheilung der Eheschliessungen unsymmetrisch macht" (5.35)·
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Over deze oorzaak zelf - het kiezen van overwegend jongere vrouwen door
de mannen - zwijgt hij verder, hoewel hij uit een vergelijking met de
cijfers van Perozzo voor Italië wel vaststelt: "Der Italiener wählt seine
Ehefrau weit häufiger aus den jüngeren Altersklassen als dies bei uns
der Fall ist...." (5.36). Bij deze vergelijking ging Küttner echter
niet uit van de partiële huwelijkskansen, maar van de percentages.
Anders had hij misschien ook wel ontdekt - net als Somogyi - dat de
partiële kansen van Perozzo weinig betrouwbaar waren. Deze steunen immers op een vergelijking van de huwenden uit I878 en 1879 met de bevolking uit I87I (5.37).
Wij zijn op deze arbeid van Perozzo verder ingegaan, omdat de
partiële huwelijkskansen voor ons 66k van betekenis zijn. Weliswaar
niet in de opstelling die Perozzo daarvan gaf. Uit hetgeen volgt, is vrij
eenvoudig vast te stellen, dat zulke verdelingen van jaar tot jaar verschillen door de ongelijkheid der betrokken kansen in de opeenvolgende
j aren.
Op de tabellen 125.01 tot en met 125.12 zijn de uitkomsten van de
berekeningen voor vijfjarige leeftijdsgroepen voor de mannen, op de
tabellen 225.01 tot en met 225.12 voor de vrouwen vermeld. In tegenstelling met de voorgaande tabellen hebben deze berekeningen steeds betrekking op alle huwbaren. Dezelfde cijfers voor de ongehuwde bevolking
van beide geslachten verschillen in de lagere leeftijdsgroepen slechts
weinig van de vermelde uitkomsten. Strikt genomen zijn alle uitkomsten
als leeftijdsspecifieke huwelijkscijfers te beschouwen. Omdat zij volgens
de geboortejaar-methode der gelijktijdiglevenden zijn vastgesteld,
duiden wij hen als huwelijkskansen aan. Als zodanig zijn deze kansen
voor vijfjarige leeftijdsgroepen telkenmale gelijk aan de som van de
gewogen afhankelijke, partiële kansen voor klassen van afzonderlijke leeftijdsjaren.
Voor elk geslacht vormen deze partiële kansen per leeftijdsgroep
patronen, welke in tegenstelling met Perozzo's theorema als tweezijdig
scheve verdelingen zijn aan te merken. De patronen ontstaan door de
regelmatigheid van de grootte der partiële kansen naar de opeenvolgende
leeftijden van de huwelijkspartner. Over de periode 19^8-65 veranderen
zij in hoge mate van vorm. Daar de partiële kans op een dyade, zoals
Perozzo al constateerde, bestaat uit het percentage der huwende
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i-jarigen van het ene geslacht, dat met k-jarige partners trouwt en
de hijbehorende huwelijkskans behoeven wij deze veranderingen hier
niet verder toe te lichten. Zij volgen uit de veranderingen, die
deze beide grootheden in het tijdvak I9U8-65 ondergingen en
die in voorgaande delen van dit onderzoek zijn toegelicht. De par
tiële kansen voor de voornaamste leeftijdsgroepen hebben wij desondanks
nog eens in het onderstaande overzicht samengevat:

De voornaamste partiële huwelijkscijfers in de
periode I9W-65.
De p a r t i ë l e huwelijkskans χ 10
Leeftijd

van . . .

huwbare mannen voor vrouwen van . . . . j a a r

Man

Vrouw

191+8

1950

1955

I960

1965

< 19

20-21+

13

11

12

16

17

20-21+

< 19

109

109

1І+2

191

309

20-21+

20-21+

ЗІ+З

338

U7U

602

858

25-29

< 19

80

73

89

129

206

25-29

20-21+

92I+

901+

1167

1325

1608

De p a r t i ë l e huwelijkskans χ 10
Leeftijd

jarige

van

....jarige

huwbare vrouwen voor mannen van . . . . j a a r
191*8

1950

1955

I960

1965

< 19

18

16

20

30

• 50

< 19

20-21+

82

81+

107

128

177

20-21+

< 19

15

12

15

22

31

20-21+

20-21+

1+23

1+31

625

81+1+

1277

25-29

20-21+

211

193

255

337

1+50

25-29

25-29

IO67

IO69

ІЗ26

13I+I

11+65

Vrouw

Man

< 19

Ontleend aan tabellen 125.01 etc. en 225.01 etc.
In tegenstelling met hetgeen wij ten aanzien van de percentages
der huwenden constateerden,zien wij hier, dat 19-jarige en jongere man
nen van 1958 op 1965 in grotere mate vrouwen van 20-2І+ jaar huwden.
De grote toename van de partiële huwelijkskansen der 20-2l+-jarige
mannen met vrouwen jonger dan 19 jaar, resp. van 20-2І+ jaar dwingt

По
eveneens tot andere conclusies dan wij bij de percentages getrokken
hebben. Zo zouden nog meer tegenstellingen zijn op te sporen. Door
die tegenstellingen rijst natuurlijk de vraag, welke betekenis deze
partiële kansen in de analyse der partnerkeuze kunnen bezitten.
Bij het zoeken naar een antwoord op die vraag kunnen wij in het
in-homogene karakter van de gebruikte kansen voor vijfjarige leeftijdsgroepen geheel buiten beschouwing laten. Zij zouden op gelijke wijze
voor eenjarige leeftijdsgroepen kunnen worden opgesteld, waardoor
voldoende homogeniteit wordt verkregen. Evenmin zullen wij hier nog ingaan op de moeilijkheden, welke aan het uni-dimensionele karakter van
deze grootheden zijn verbonden. Hier interesseert ons slechts, in hoeverre deze uni-sexuele grootheden nog van de structuur der andere sexe
afhankelijk zouden kunnen zijn. Evenals bij de percentages der huwenden
kan immers ook hier de vraag gesteld worden, of een zekere grootte
van zo'n kans voor een bepaalde dyade altijd met even grote waarschijnlijkheid verwacht kan worden. Dit nu is zeker niet het geval.
Als wij aannemen, dat wij te maken hebben met de partiële kansen op
een bepaalde dyade vanuit de mannelijke zijde van het huwelijksschema voor
twee verschillende keilenderjaren, is het navolgende vast te stellen.
Zou de neiging om te huwen vein de k-jarige vrouwen, die bij de dyades betrokken zijn, in het ene jaar groter zijn dan in het andere, dan mag men
in dat jaar een grotere partiële kans verwachten dan in het andere jaar.
Deze neiging om te huwen der k-jarige vrouwen кал evenwel niet de enige
factor zijn, welke deze partiële kans bepalen. Naast de neiging om te
huwen, welke door de huwelijkskans van de k-jarige vrouwen wordt uitgedrukt, zal ook de keuze van een i-jarige man daarbij een rol spelen.
Deze keuze kán niet meer met een geconditioneerde index zoals de percentages der huwenden voor deze k-jarige vrouwen worden uitgedrukt. Aan de
mannelijke zijde omvatten deze partiële kansen immers alle grootheden,
- huwen In partnerkeuze - die het sluiten van een huwelijk van een i-jarige
man met een k-jarige vrouw bepalen. Aantalsverhoudingen der mannen spelen
daarin geen rol meer. De keuze van de k-jarige vrouwen zal daarom
door een niet-geconditioneerde index moeten worden uitgedrukt. Deze
afhankelijkheid van de partiële kansen van het ene geslacht van de
huwelijkskansen en de index der partnerkeuze van het andere geslacht,
leidt dan weer tot de index der onafhankelijke keuze.
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[F 5.03a] De p a r t i ë l e huwelijkskansen en de index der onafhankelijke
keuze.
Vanuit de mannelijke zijde

:

Vanuit de vrouwelijke zijde :

h. . = h, χ V. .
h

. = h. χ V. .

hetgeen door de erkenning, dat de h\iwelijkskans als een zelfstandige
uitdrukking voor het huwen t e beschouwen i s , l e i d t t o t :
[F 5.03b] De index der onafhankelijke keuze en de (afhankelijke)
huwelijkskansen.

:

h.
x
\
—

E. ,
E.i k
k.i.
χ
* = V,

Vanuit de vrouwelijke zijde :

h
k
r—

*

Vanuit de mannelijke zijde

h·
χ

E

i к
„
£ц

Па

-

V.

ι ·κ ·

Omdat wij in het vervolg de benadering via huwelijkskans en partner
keuze voorop zullen stellen, zullen deze relaties in het vervolg van
het onderzoek precies in tegenovergestelde vorm als relaties vanuit de
mannelijke en vrouwelijke zijde van het huwelijksschema gelezen worden.

§ 6. De

"rate per 1000 maximum possible marriages" van Ortmeyer en Kuhn.

Voordat wij tot een verdere bespreking van de in de literatuur
voorkomende indices der partnerkeuze zullen overgaan, menen wij nog
in dit hoofdstuk een recent verschenen artikel (1968) van Ortmeyer en
Kuhn te moeten behandelen in verband met het feit, dat daarin eigenlijk
aan de partiële huwelijkskans veel aandacht wordt gegeven. Met betrekking tot de huwelijkssluitingen

in de Verenigde Staten constateren

zij eerst, dat het huwelijk in hoge mate een selectief, sociaal fenomeen
is. De bruidegom is daar gewoonlijk 2 tot 3 jaren ouder dan de bruid,
hoewel de mannen van k0 jaar en ouder gewoonlijk vrouwen huwen, die
5 tot 10 jaar jonger zijn dan zijzelf. Gescheiden personen zouden volgens de schrijvers de neiging hebben partners te kiezen, die ook gescheiden
zijn, hoewel U0$, naar zij toegeven, ongehuwde meisjes trouwen (5·38).
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Gezien al deze verschijnselen gaan Ortmeyer en Kuhn van de stel
ling uit, dat het (mogelijke) aantal huwelijken tussen mannen en vrouwen
van bepaalde leeftijd en burgerlijke staat begrensd wordt door het ge
slacht, dat het kleinste in aantal is. Deze stelling trekken zij rigou
reus naar elke der door ons onderscheiden deel-markten door (5.39). De
aantallen ongehuwde vrouwen worden afzonderlijk met de aantallen ongehuwde mannen, weduwnaars en gescheiden mannen vergeleken. Omgekeerd
geldt hetzelfde voor de mannen.
Voor elk der dyades op de zo onderscheiden huwelijksmarkten stel
len zij een verhoudingscijfer op, dat zij als de "rate per 1000 maximum
possible marriages" aanduiden. Dit cijfer berekenen zij door de frequentie,
waarin zo'η dyade voorkomt, te delen door de frequentie van de groep der
mannen, waaruit de bruidegoms voortkwamen, als die frequentie geringer
was dan de frequentie van de groep der vrouwen, waaruit de bruiden voort
kwamen. In het andere geval zou het laatste aantal vrouwen genomen zijn.
Als het bijvoorbeeld gaat om huwelijken van i-jarige ongehuwde mannen
met k-jarige gescheiden vrouwen wordt het eerste aantal gebruikt als
dit het laagste aantal is ; anders wordt het in de populatie aanwezige
aantal k-jarige gescheiden vrouwen gebruikt ( 5.^0). In een reële populatie zal dit laatste gewoonlijk het geval zijn.
Aan dat verhoudingscijfer geven de schrijvers de betekenis van een
verhouding tot het maximaal mogelijke verhoudingscijfer met de volgende
redenering, die wij in het navolgende met onze symbolen als een toepassing op de huwelijksmarkt der ongehuwden weergeven. Elke dyade
(E. , ) drukken zij naar analogie van het gebruikelijke algemene
huwelijkscijfer uit ten opzichte van de totale daarbij betrokken mannelijke en vrouwelijke bevolking (M. + N v ) . Dit is de "actual rate", welke
X

zij met het symbool "R

Л

. = estimated" aanduiden. Maximaal zou deze

"rate" naar him mening gelijk kunnen zijn aan de verhouding tussen
de kleinste van de 2 groepen van mannen en vrouwen en het totaal daarvan. Beide aantallen worden beperkt tot die leeftijdsgroepen der manne
lijke en vrouwelijke bevolking, die in de dyades betrokken zijn. Deze
maximale verhouding geven zij de benaming van "maximum rate = R
".
max
De verhouding tussen deze beide "rates" levert dan de "rate per 1000
maximum possible marriages" (5.^1).
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Mits toegepast op eenjarige leeftijdsgroepen is deze "rate" bij
gevolg niets anders dan de gebruikelijke partiële huvelijkskans hetzij
berekend voor de mannen hetzij voor de vrouwen onderscheiden naar leeftijd en burgerlijke staat. Doordat de schrijvers deze grootheden voor
vijfjarige leeftijdsgroepen berekenen schijnt hun deze betekenis te
ontgaan. Wij zullen daarover maar niet verder speculeren. Tegen de wijze,
waarop de schrijvers

deze grootheden ter vergelijking van de partner-

keuze gebruiken, zijn al genoeg bezwaren te maken.
Het eerste bezwaar is gelegen in het feit, dat de schrijvers met
zulke vergelijkingen in feite onvergelijkbare grootheden met elkaar in
verband brengen. Voorzover in overeenstemming met de gehele tijds- en
leeftijdsstructuur van een bevolking drukt elke partiële kans immers
de neiging van een i-jarige van bepaald geslacht uit om met een k-jarige
partner te huwen. Hier wordt echter nu eens de partiële kans van het
ene geslacht, de andere keer dezelfde kans van het andere geslacht gebruikt, al naargelang het aantal. Deze neiging van een i-jarige man
om met een k-jarige vrouw te huwen zal toch wel van de neiging van
de laatste om met de eerste te huwen verschillen. De voorgaande analyses
geven daar ook door de verschillen in huwelijkskansen de voorbeelden
van. Over de interpreteerbaarheid van de verkregen verhoudingscijfers
maken de schrijvers zich klaarblijkelijk weinig zorg. Op de bezwaren,
welke tegen het gebruik der partiële kansen bestaan om de "objectieve"
voorkeur te bepalen, behoeven wij na hetgeen wij in de vorige paragraaf
gezegd hebben, hier niet verder in te gaan.
Voor deze verhoudingscijfers constateerden zij, dat zich van I960
op 1963 veranderingen voordeden (5.1*2). Ortmeyer en Kuhn trachtten nu
vast te stellen, of de verandering van het jaar t naar (t + 1) van het
door hen bepaalde verhoudingscijfer even groot was als de veranderingen,
die zich over dezelfde tijd in de bijbehorende sex-ratio had voorgedaan.
Dat onderzoek valt in symbolen als volgt weer te geven.

1^
[F 5'05)

Het onderzoek van Ortmeyer en Kuhn naar de evenredigheid
van de "rate per 1000 maximum possible marriages" en de
sex-ratio's van het jaar t op het jaar (t + 1)

zodat geldt:
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t+1
t
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"

Doordat de door hen georeerde verhoudingscijfers bij toepassing
op eenjarige leeftijdsgroepen gelijk zijn aan de partiële huvelijkskansen,onderzoeken zij in feite, of de verhoudingen van 2 overeenkomstige
kansen evenredig zijn met de verhoudingen der sex-ratio's van die jaren.
Dat is evenvel een van de meest gunstige gevallen. Doordat de grootte
van de groep van dat geslacht, hetwelk het kleinste in aantal is, het
verhoudingscijfer bepaalt, is de verhouding der kansen reeds van veranderlijke aard. In het ene geval kan het om 2 mannelijke, in het andere
om 2 vrouwelijke en in een derde geval om de verhouding van een mannelijke en een vrouwelijke kans gaan. Doordat de beide sexen ook nog
naar de burgerlijke staat onderscheiden worden, worden deze vergelijkingen in de werkelijkheid nog veel wisselvalliger. Het is dan ook
alleen al vanwege deze weinig systematische werkwijze, dat deze verhoudings cijfers van Ortmeyer en Kuhn moeten worden afgewezen. Het vermoeden, dat door deze opstelling der verhoudingscijfers de gestelde evenredigheid niet gevonden werd (5.^3), is zeker gerechtvaardigd. Dat daarin tevens het gebruik van de partiële kansen een rol speelt, wordt
uit de vergelijking van hun resultaten en de toepassing van onze index
der onafhankelijke keuze op hun materiaal duidelijk.
Met betrekking tot de verhouding van de opgestelde "rate" en de
sex-ratio's in de jaren i960 en І96З verkregen Ortmeyer en Kuhn een
tabel, waaruit wij de volgende gegevens hebben overgenomen.
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Percent change from i960 till І96З in marriage rate per 1000
maximum possible marriages and in ratio of eligible men per
100 eligible women by age
Age

Age
M

Rate

Ratio

W

M

Rate

Ratio

< 19

< 19

- 18

- 3

20-21+

< 19

+ 11

- 5

< 19

20-21+

- 15

+ 1

20-21+

20-21+

-

2

- 2

< 19

25-1+1+

-

+21

20-21+

25-1+1+

- 10

-23

W

9

Ontleend aan: zie noot 5«M·
Dezelfde cijfers voor leeftijdsgroepen van 25-1+!+ jaar en 1+5-61+ jaar
hebben wij niet overgenomen, omdat deze naar onze mening uit te heterogene
groepen waren samengesteld.
Voor practisch dezelfde leeftijdsgroepen verkrijgen wij voor onze
index der onafhankelijke keuze vanuit de mannelijke, resp. vrouwelijke
zijde van het huwelijksschema de volgende

resultaten:

De indices der onafhankelijke keuze voor huwelijken in de U.S.A.
Vanuit de mannelijke z i j d e

Vanuit de vrouwelijke z i j d e

Leeftijd

Kalenderjaar

Leeftijd

M

V

I960

І96З

V

< 19

<19

1,05

0,98

<19

20-21+

0,1+1

20-21+

<19

20-21+

20-21+

|

Kalenderjaar
M

I960

1963

<19

<19

0,29

0,30

0,53

<19

20-21+

1,1+1+

1,1+8

0,21

0,22

20-21+

<19

0,007

0,009

0,81

0,87

2O-2U

2O-2U

0,36

0,39

Ontleend aan : zie noot 5.1+5·
De evenredige ontwikkeling tussen de percentages der huwenden
en de (reciproquen der) sex-ratio's,welke in deze laatste index ver
ondersteld wordt, blijkt volgens deze laatste tabel juister dan de
door Ortmeyer en Kuhn veronderstelde verhouding. Daar deze in het
gunstige geval altijd de partiële huwelijkskans van een sexe voorstelt,
veronderstellen zij dan de evenredige ontwikkeling daarvan met de
sex-ratio's.
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VI. De partnerkeuze als een statistisch-demografisch probleem, deel I.
§ 1. De aandacht voor de demografisch-geconditioneerde partnerkeuze
in de literatuur.
Buiten de reeds eerder vermelde suggesties komen er in de demografische litteratuur weinig concrete opmerkingen met betrekking tot
de vorming der verschillende huwelijkscombinaties voor. Sociale,
economische en politieke omstandigheden, die tesamen met locale
grootheden als exogene factoren op deze verdelingen een invloed gehad zouden kunnen hebben, komen in die literatuur met uitzonderingen van oorlogsomstandigheden vrijwel nooit ter sprake. Zelfs de endoge
factoren, waarop men de aandacht vestigt, blijven beperkt in aantal.
Een van de weinige, vrij uitgebreide opmerkingen met betrekking tot
de problemen rond de huwelijkssluitingen is een uitlating van het
Bayerisches Statistisches Landesamt in een reeds eerder geciteerde
studie uit 1955· Die studie heeft betrekking op de huwelijkssluitingen
in Beieren sedert 1825· Zoals in meerdere andere publicaties stelt men
daarin, dat de huwelijkskansen van de mannen en vrouwen van elkaar afhankelijk zijn. Men voegt daaraan de opmerking toe, dat de feitelijke
huwelijkskans van het getalsmatig sterkste geslacht zich naar die van
het getalsmatig zwakste geslacht zou moeten richten. Cox, Ortmeyer
en Kuhn hebben een soortgelijke gedachte. Op welke wijze deze getalsmatige uitwerking geschiedt, laat men in deze publicatie in het midden.
Alleen wijst men erop, dat dit probleem vooral na oorlogen voorkomt.
Door de oorlogsverliezen zullen de mannen geringer in aantal zijn dan
de vrouwen. De in leeftijd oudere weduwen, die in meerdere mate aanwezig
zijn dan vroeger, zouden volgens deze Beierse publicatie niet in de beschouwingen behoeven te worden betrokken (6.01). In het algemeen zouden
wij kunnen stellen, dat men aan het evenwicht tussen de huwelijkskansen
van de huwbare mannen en vrouwen een labiel karakter toekent. De verhouding tussen de aantallen vein beide sexen bepaalt, of het aantal der
mannen dan wel dat der vrouwen in het tot stand komen van dit evenwicht
een beslissende rol speelt. Een oorlog geeft als exogene factor aanleiding
tot zulke ernstige verstoringen van het evenwicht, dat keuze-veranderingen noodzakelijk zijn. De aandacht van de onderzoekers schijnt daarbij
niet zo zeer op een verandering in leeftijd der huwelijkspartners dan wel

177
een verandering van de burgerlijke staat der te kiezen vrouwelijke
partners gericht te zijn. Impliciet ligt daarin wel het huwen van
oudere partners besloten, al behoeft er dan nog niet van een groter
leeftijdsverschil dan vroeger sprake te zijn. Een erkenning van het
bestaan van verschillende deelmarkten, zoals wij dat gedaan hebben,
ligt echter aan die gedachte over de verandering van de burgerlijke
staat niet ten grondslag.
Het verband tussen de mannelijke en vrouwelijke nuptialiteit
werd op meer typerende wijze in 1935 door Meier aan de orde gesteld.
Hij wijst alleen op het verband tussen de definitieve percentages
der ongehuwden onder de mannen en vrouwen. Naar zijn mening zijn zij
afhankelijk van de aantalsverhoudingen onder de mannen en vrouwen, die
met elkaar kunnen trouwen (6.02). In de laatste beperking schemert iets
van het transversale karakter der huwelijksmarkten door, al doelt Meier
verder op longitudinale ontwikkelingen der huwelijksintensiteiten. In
een bemerking van Hajnal uit 19^7 blijven deze daarentegen weer wat
meer op de achtergrond, doordat hij de sex-ratio een directe invloed
toekent op de huwelijkskansen van een bepaalde periode. De grotere
huwelijkskansen van de vrouwen tegenover die der mannen in de periode
direct na de Tweede Wereldoorlog schrijft hij toe asm het afnemen van
het aantal huwbare vrouwen ten opzichte van het aantal mannen. Met de
stelregel, dat de huwelijkskansen van de vrouwen stijgen als de sexratio' s dalen, trekt hij eenzelfde conclusie als het Bayerisches Statistisches Landesamt (6.03). Volgens Cox (1951) zouden deze huwelijkskansen
niet erg gevoelig zijn voor veranderingen van het aantal potentiële
partners. Bovendien zouden dergelijke veranderingen niet gemakkelijk
van Eindere ontwikkelingen op lange termijn te onderscheiden zijn

(6.0k).

In dat opzicht verschilt hij weer van mening met Guardze, die in 1927
veronderstelde, dat het toenemend overschot aan vrouwen in Bremen en
Neurenberg tot direct ongehuwd blijven zou leiden en tot een dwang
om een beroep te kiezen (6.05).
Het thema van de oorlog als exogene oorzaak van de verstoring
van een vroeger (vermeend) evenwicht krijgt door de hele literatuur
vrijwel steeds de meeste aandacht. Merkwaardigerwijze dateert de eerste
opmerking reeds uit 1908, ver voor de wereldomvattende oorlogen, die de
mensheid nadien heeft medegemaakt. In die bemerking wordt tevens verwezen naar de mogelijkheid, dat de huwelijksleeftijden van man en vrouw
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veranderen. Schnapper-Arndt merkte destijds namelijk op: "Interessant
wäre es auch, das kombinierte Heiratsalter im Hinblick auf die Verschiebungen der Chancen zu betrachten, die nach Kriegen oder infolge
starker Auswanderungen eintreten" (6.O6). Hij voegt daar - Fircks
citerend - nog een opmerking aan toe, welke weer aan het bestaan van
verschillende deelmarkten doet denken. Het aantal huwelijken tussen
ongehuwde mannen en weduwen zou na oorlogen in crisis-tijden namelijk
meer toenemen dan andere huwelijkscombinaties "weil Witwen meistens
eine gerichtete Wirtschaft und einiges Einkommen besitzen und in den
neuen Hausstand einbringen" (6.07)· Bij zijn berekeningen met betrekking tot de kans op een bepaalde huwelijkscombinatie, waarop wij
later in dit hoofdstuk terug komen, houdt Schnapper-Arndt geen rekening met deze concurrerende positie van de weduwen tegenover de ongehuwde vrouwen.
Het toenemen van de huwelijken van jonge mannen met weduwen in
een periode na een oorlog wordt door Zahn in 1923 weersproken. Hij
constateert, dat gedurende de Eerste Wereldoorlog van 191U-I8 het
aantal huwelijken van ongehuwde maimen, maar ook dat van ongehuwde
vrouwen geringer werd. Het eerste aantal, doordat men in het leger
moest dienen, het tweede als een gevolg daarvan. In 1919 veranderde
dit. Bij oudere mannen zou de neiging om te huwen daarentegen in geringere mate door de oorlog beïnvloed en bovendien na de oorlog door
de talrijke oorlogsweduwen aanzienlijk verhoogd zijn (6.O8).
De concurrerende verhoudingen tussen ongehuwde vrouwen en weduwen
in een na-oorlogse periode komen weer in een studie van Braun uit 1957
over de huwelijkskansen der Berlijnse bevolking aan bod. Het aandeel
van degenen, die reeds eerder gehuwd waren, zou na de Tweede Wereldoorlog zijn gestegen ten koste van het aandeel der ongehuwde vrouwen
(6.09). Op een groot percentage weduwen onder de huwende vrouwen in de
Deutsche Demokratische Republik in dezelfde periode wordt door Triller
(196З) gewezen (6.10). Von Randehborgh (i960) spreekt ten aanzien
van West-Duitsland voor die periode van een tekort aan mannen in die
leeftijden, waarin de meeste huwelijken worden gesloten. Hij signaleert
een stijging van de huwelijkskansen der ongehuwde mannen en een terug
gang van de huwelijkskansen der vrouwen, welke nog versterkt wordt door
de huwelijken van een groot aantal jonge weduwen (6.11).
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In de periode voor de Tweede Wereldoorlog was het alleen Halbwachs, welke de nataliteit als een der bepalende factoren voor de verhoudingen op de huwelijksmarkt aanwees. Hij deed dat in een studie uit
1935» welke op de nuptialiteit in Frankrijk gedurende en na de Eerste
Wereldoorlog betrekking had. Het aantal huwenden van 25 tot 3k jaar
was naar zijn mening, na een aanvankelijke stijging voor en direct
na die oorlog, in 1923/2U weer gedaald (6.12). Dit is voor hem aanleiding om op te merken, dat de lagere nataliteit der oorlogsjaren
in de dertiger jaren zal leiden tot nieuwe concurrentie-verhoudingen
tussen de jongere en oudere leeftijdsgroepen (6.13). Hij getuigt daarenboven uitdrukkelijk, dat de leeftijdsverdeling van een bevolking en
de veranderingen, waaraan deze is onderworpen, van grote invloed
zijn op de huwelijken, de gemiddelde leeftijd der huwenden én het
leeftijdsverschil der echtgenoten. Deze grootheden vindt hij echter
van meer belang voor de structuur en het economisch functioneren van
de gehele maatschappij (6.IU). De concurrentie-strijd tussen oudere
en jongere mensen tengevolge van de veranderde aantalsverhoudingen
zou het gehele economische gebeuren doen herleven, zodat een ware
transformatie van de maatschappij zou plaats vinden (6.15)·
Deze vage verwijzing van Halbwachs naar de gevolgen van veranderingen der aantalsverhoudingen wordt eerst na de Tweede Wereldoorlog gevolgd door andere. In een artikel van Weber uit 1950 over
de nuptialiteit in Württemberg-Baden komt zo'η opmerking voor.
Hij verwijst daarin naar het groter wordend verschil tussen de ge
middelde leeftijden der huwenden als een gevolg van de sterke ver
tegenwoordiging der oudere jaargangen. Zo zou in de jaren I92U tot
193U het leeftijdsverschil tussen de gemiddelde huwelijksleeftijden
der mannen en vrouwen 3 jaren geweest zijn, terwijl dit tijdens en
direct na de Tweede Wereldoorlog tot U,26 en zelfs U,U3 zou zijn op
gelopen (6.16). Toch gaat deze opmerking door zijn formulering geheel
langs de verscheidenheid van de partnerkeuze heen.
In een niet gesigneerd artikel in Wirtschaft und Statistik uit
I96U komt deze verscheidenheid, hoewel nog vaag, wat beter tot zijn
recht. Volgens dat artikel zou een vermindering van het aantal huwe
lijkssluitingen in het West-Duitse gebied van I962 veroorzaakt worden
door generaties van vrouwen, die naar aantal minder omvangrijk zijn
dan vroeger. Daar de man meestal ouder is dan de vrouw zouden zij
komen te staan tegenover de nog talrijke mannen, die in 1939A0 ge-
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boren zijn en die door hun leeftijd de meest geschikte partners zouden
zijn. Door grotere leeftijdsverschillen op de koop toe te nemen,
zouden de laatsten ondanks dit gehrek aan vrouwen toch voor een deel
tot een huwelijkssluiting kunnen komen. Deze wanverhouding zou worden omgekeerd, zodra de zwak bezette jaargangen der mannen van rond
19^5 tegenover de sterk bezette jaargangen der vrouwen uit de naoorlogse periode zouden komen te staan (6.I7)·
Gezien al deze feiten zijn wij het wel met Reichert eens,
als hij Paul aanwijst als de schrijver, die de functie van de nataliteit met betrekking tot het verstoren van evenwichtige verhoudingen op de huwelijksmarkt het eerste heeft aangeduid (6.18).
Halbwachs zag in een dalende nataliteit alleen het ontstaan van
concurrentie-verhoudingen tussen oudere en jongere leeftijdsgroepen.
Paul trok de consequenties van dalende en stijgende geboorten met betrekking tot de confrontatie der huwbare mannen en vrouwen. Hij stelde
vast, dat bij een groeiende bevolking elke generatie wat groter is
dan de voorgaande, zodat de mannen zolang zij merendeels jongere
vrouwen huwen, op de minimale huwelijksleeftijd met een grotere jaargang van meisjes geconfronteerd worden. Tevens stelde hij uitdrukkelijk, dat na een daling der geboorten het tegendeel geldt (6.19)· Deze
functie werd niet door Schnapper-Arndt onderkend.
Overzien wij al deze opmerkingen dan is het misschien wat overdreven, maar niet geheel onjuist, als Henry in I966 constateert, dat
de demografen lange tijd geen rekening hebben gehouden met het feit,
dat er voor een huwelijk twee personen nodig zijn. Bepaald onjuist is
het daarentegen, als hij zegt, dat de betekenis van de aanwezige aantallen ongehuwden voor de huwelijkssluitingen het eerst is onderkend
in een studie van de Royal Commission on Population (6.20). Ter verduidelijking zij daarbij vermeld, dat dit de studie van Hajnal uit 19^7
is, die wij in het begin van deze paragraaf reeds citeerden. Tengevolge
van die studie publiceerde Karmel overigens het werk, waarnaar wij ook
reeds verwezen hebben.
Henry (1966) zelf ging als eerste met behulp van feitelijke gegevens over de huwelijkssluitingen de verstoringen na, die de oorlog
van 191^-18 in Frankrijk teweeg gebracht zou hebben. Hij concludeert
onder meer, dat de mannelijke generaties, die door de oorlog gedeci'meerd werden, een hogere huwelijksintensiteit gekend hebben dan andere.
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Dat geldt voor personen van elke burgerlijke staat (6.21). Zijn conclusie, dat er een verandering in de leeftijdscombinaties plaats vond,
is voor ons wel de belangrijkste. Gedurende de oorlog en daarna zagen
de huwbare mannen zich geplaatst tegenover oudere vrouwen dan in normale
omstandigheden. De huwelijken van meisjes, die door de oorlog van een
echtgenoot van "normale" leeftijd waren beroofd, werden zo vergemakkelijkt. Dat proces leidde volgens Henry tot een vermindering van
het leeftijdsverschil tussen de echtgenoten. Dat verschil, dat tot
de mannelijke generaties van I886-I89O toenam, verminderde plotseling
voor volgende generaties

(6.22). Deze verstoring van het vroegere

evenwicht ging ten koste van andere generaties vrouwen. Een moeilijk
meetbare "verdunning" van een groter aantal definitief ongehuwden is
daarvan volgens Henry het gevolg geweest (6.23).
Met deze analyse bewees Henry de werkzaamheid van een zekere
concurrentie tussen oudere en jongere leeftijdsgroepen, zoals Halbwachs veronderstelde. Ten aanzien daarvan legt hij evenwel de nadruk
op een zeer belangrijke conclusie: de generaties, die door de onevenwichtigheid der verhoudingen met een vermeerdering van het percentage
definitief ongehuwden bedreigd worden, ontsnappen daar grotendeels
aan. Deze onevenwichtigheid roept namelijk bij de getroffen generaties een grotere deelname aan de huwelijkssluitingen op, terwijl de
partners, die ontbreken, worden overgeheveld naar volgende, jongere
generaties (6.2k)

Vergelijken wij deze conclusie met die van het Bayeri-

sches Statistisches Leindesamt, waarmede wij deze citaten zijn begonnen, dan is er ondanks dezelfde strekking wel enig verschil. In de
laatste studie werd gezegd, dat het getalsmatig sterkere geslacht
zich moest richten naar het getalsmatig zwakkere geslacht. Cox verwoordde deze regel op een andere wijze door te zeggen, dat bij een
stijging van het aantal huwbare mannen hun huwelijkskansen zouden
dalen. Hocking (1958) wijst op de verschillende ontwikkelingen, die
mogelijk zijn, door aan eenzelfde uitspraak toe te voegen, dat zo'n
daling eerder te verwachten is dan een stijging van de huwelijkskansen
van de vrouwen (6.25)· Henry gebruikt met een toenemende deelname
van groepen van mannen, die naar aantal geringer waren dan vroeger,
practisch een omgekeerde formulering. In feite berusten deze uitspraken dan alle op de vraag, of de verhoudingen van de huwelijkskansen van mannen en vrouwen recht dan wel omgekeerd evenredig zijn
met de sex-ratio's. Uit de formules sub [ F 3.2U] en [F 1.17d] blijkt,
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dat deze vraag direct samenhangt met het feit, of de partnerkeuze
door de percentages der huwenden dan wel door de preferentie-indices
der onafhankelijke keuze wordt uitgedrukt. Het feit, dat bij meeste
van deze studies geen rekening gehouden wordt met de transversale
uitwisseling van huwelijkspartners en de mogelijkheden van keuzeverschillen, die daardoor tussen generaties ontstaan, is daarbij
zeker te memoreren. De latere gevolgen van een grotere deelname op
de jonge huwelijksleeftijden worden eveneens genegeerd. Onze longitudinale analyse der huwelijkskansen in hoofdstuk IV leerde ons de
"natuurlijke" reactie daarop kennen. Daarmede ontstaat een echoeffect, dat een studie der partnerkeuze over langere termijn
noodzakelijk maakt. Onze analyse over een achttien-j strige periode
kim daarbij wellicht nuttig zijn.
§ 2. De oplossingen van Knibbs en Yntema.
De benaderingen van Knibbs.
De invloed van de aantalsverhoudingen tussen de huwbare mannen
en vrouwen op het tot stand komen der dyades is voor het eerst daadwerkelijk door Knibbs onderzocht. In zijn studie over de mathematische bevolkingstheorie, welke hij naar aanleiding van de Australische
Volkstelling van 1911 schreef, komt hij tot meerdere voorstellen ter
verklaring van de verdeling der huwelijkscombinaties. Ten aanzien van
de gewone partiële huwelijkskansen van elk der beide geslachten begint hij te stellen, dat zij niet algemeen genoeg zijn (6.26). Het is
zijns inziens noodzakelijk een andere, meer algemene uitdrukking te
vinden. Deze zou rekening moeten houden met een "tendency towards the
conjugal state", welke niet noodzakelijk voor mannen en vrouwen gelijk
behoeft te zijn. Deze grootheid zou daarenboven niet noodzakelijk onafhankelijk van de aantalsverhoudingen der geslachten moeten zijn noch
zelfs onafhankelijk van het tijdselement (6.27). Deze laatste stelling
wordt merkwaardigerwijze door Czuber in zijn Duitse vertaling van
deze studie van Knibbs juist weergegeven als zou deze grootheid onafhankelijk van de tijd moeten zijn (6.28).
Knibbs meent, dat voor deze "conjugal potential" - als tendens
tot huwen - daarom de volgende relatie kan worden opgesteld:
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[F 6.01 ]

"Conjugal potential" voor elk der geslachten volgens Knibbs.

Vanuit de mannelijke zijde:

Π

= ρ (Μ./Ν )
1

Vanuit de vrouwelijke z i j d e :

Π =ρ

Χν

(Ν /M,)

waeirin :
ρ en ρ , r en b constanten en exponenten zijn, die uit ervaring zou
den zijn vast te stellen. Zij zijn toepasbaar op alle combinaties van i en k.
Omdat bij een groot aantal ongehuwde vrouwen (N. ) en positieve
exponent r het huwelijkspotentieel van de mannen klein zal zijn en bij
een groot aantal ongehuwde mannen (M.) en positieve b dit voor het
huwelijkspotentieel der vrouwen geldt, lijkt deze relatie naar zijn
mening in overeenstemming met de ervaring (6.29).
Wat moeten wij van dit ervaringsgegeven

van Knibbs denken?

Welke plaats heeft neemt dit bovendien in bij de vorming van de
leeftijdscombinaties?

Om dat vast te stellen zullen wij de ge-

dachtengang van Knibbs nog iets verder moeten volgen. Hij stelt n.l.
de verhouding van deze "conjugal potentials" vast met:
[F 6.02 ]

De verhouding tussen de "conjugal potentials" van Knibbs.

Л = Л <w
Π

r+b

ρ

Op grond van deze verhouding constateert hij, dat als het aantal
ongehuwden van beide geslachten aan elkaar gelijk is, de "conjugal
potentials" en de huwelijkskansen op dezelfde wijze variëren; daarmede
geeft hij aan de grootheden ρ en ρ

niet langer de betekenis van con

stanten, maar van huwelijkskansen, in het midden latend, hoe deze zijn
vastgesteld (6.30).
Met deze betekenis van de grootheden ρ en ρ

leidt de door

Knibbs opgestelde verhouding tot de volgende stelling, waarbij wij
eenvoudigheidshalve aannemen, dat de som van de grootheden r en b een
is: als er een relatief groot aantal ongehuwde mannen komt, zal de
huwelijkskans van de mannen moeten dalen of die van de vrouwen stijgen,
tenzij de "conjugal potentials" veranderen. Het omgekeerde geldt van
zelfsprekend voor de vrouwen. Knibbs stelde bij gevolg niet, dat het
kleinste aantal der huwbaren bepalend is, al ligt deze tendens in feite
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in de stelling besloten. Met deze stelling sluit Knibbs aan, bij
hetgeen uit de verhoudingen tussen de traditionele percentages
der huwenden, de huwelijkskansen en de sex-ratio's volgt.
Duidelijkheidshalve vermelden wij deze verhoudingen, die wij reeds in
hoofdstuk III opgenomen hebben, hier weer:
[F 6.03 ] De verhouding tussen de percentages der huwenden, de huwelijkskansen en de sex-ratio's.

Ι*Α
p

i.k'

h.
\

x

N

ϋ
k

In tegenstelling met deze verhoudingen stelt Knibbs, dat de
"conjugal potentials" recht-evenredig zijn met de verhouding der
huwelijkskansen en de aantalsverhoudingen der beide geslachten.
Knibbs laat het niet bij deze ene suggestie. Deze heeft hij
trouwens ook niet getoetst aan het feiten-materiaal, dat hij over de
huwelijkssluitingen in Australië uit de periode 1907-1 PI1* bezat.
Als vervolg op deze uiteenzettingen betreffende de "conjugal potential"
deed hij een suggestie, welke rechtstreeks de verklaring der verschillende aantallen huwelijkscombinaties ten doel had. Deze suggestie is
in zijn uitwerking voor twee interpretaties vatbaar. Knibbs redeneert namelijk als volgt:
"Als er M. mannen in de i e leeftijdsgroep en N
k e groep van dat geslacht zijn, kunnen er Μ. χ N
X

vrouwen in de

huwelijken van een

it

bepaalde leeftijdscombinatie gesloten worden; als een aantal van B.
mannen en В

vrouwen (B.=B, ) uit deze groepen worden genomen, dan is

het even vanzelfsprekend, dat er Β. χ В. manieren zijn om huwelijken
van bepaalde paren te vormen. Aangenomen, dat het huwelijk van elke
combinatie even waarschijnlijk is, is de kans op een huwelijk:
F ö.OU

De kans op een bepaalde huwelijkscombinatie volgens Knibbs.

waarin:

X., = Β. χ ΒΛ /Μ. χ Η,
ik
ι
к ι
к
Χ.. < 1, tenzij M. = Ν
ΙΑ

1

= В. = В

К

1

(6.31).

it

Uit de tekst valt niet duidelijk op te maken, welke aantallen
Knibbs precies met zijn groep van B. en В
M

it

personen bedoelt. Theore-
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tisch gesproken zou men hier het aantal huwenden van elke leeftijds
groep - met onze symbolen steeds als E. en К

aangeduid - voor kunnen

nemen dem wel het aantal, dat daaruit met i-jarige mannen E· ^ of kjarige vrouwen is gehuwd E. .. Omdat er steeds maar van het samengaan
K.· 1

van een bepaalde man en vrouw sprake kan zijn, zou er in het eerste
geval nog een kans bepaald moeten worden. Wij komen deze later als de
"Neigungskoeffizient" van Schnapper-Arndt tegen. Knibbs zelf heeft
kennelijk de laatste mogelijkheid bedoeld. Daarmede wordt zijn kans
gelijk asm het product der gewone partiële kansen. Met deze grootheid werkte Perozzo, zoals wij gezien hebben, reeds in 1873 (zie
[F 5.О2] ).

[F 6.05] De uitwerking van de kans op een bepaalde huwelijkscombinatie volgens Knibbs.
X. . = E. . /Μ. χ E. ./N, .
i.k
i.k 1
i.k к
Met deze statistisch benaderde kans kan het aantal huwelijken
van een bepaalde combinatie bepaald worden uit:

[F

6.Об]

Het aantal huwelijken van i-jarige mannen en k-jarige vrouwen
volgens Knibbs.
E· , =
i.k

+j Χ. , χ Μ. χ П.

W

i.k

1

h

Met deze kans tracht Knibbs het aantal dyades op uni-dimensionele
wijze te berekenen.
Deze formule kan naar zijn mening niet voldoen in die gevallen,
waarin het aantal huwbare mannen M. het aantal huwbare vrouwen N, verre
1
к
overtreft: "Als M. constant zou zijn, zou het aantal dyades E. , namelijk
van .JN afhankelijk zijn. Als in zo'n geval M. groot en N klein zou
'

1

zijn, zou het aantal huwelijken met N

1—

к

en niet met 't/N variëren" (6.32).

De regel, dat het sterkste geslacht zich naar het zwakkere (in aantal)
moet richten, schijnt hier bij Knibbs een rol te spelen.
Het invoeren van de wortel is noodzakelijk, omdat Knibbs over het
hoofd zag, dat de gevormde huwelijkscombinaties uniek zijn. Tegenover
alle huwelijkscombinaties M.xN

kan maar eenmaal het feitelijke aantal

huwelijkscombinaties gesteld worden. De kans, welke Perozzo en Knibbs
berekenden is daarom E.

-maal te groot (zie Hoofdstuk VI § U).
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Overtuigd

ал het feit, dat de kans op een bepaalde leeftijds

combinatie toch met het aantal ongehuwde mannen en vrouwen moest
variëren, veronderstelt Knihbs tenslotte, dat de dyades direct van die
aantallen afhankelijk zijn. Na enig

aftasten, waarop wij niet nader

zullen ingaan, stelt hij, dat de kans op een bepaalde huwelijkscombinatie ook als volgt kan worden uitgedrukt:
IF 6.07 I De kans op een bepaalde huwelijkscombinatie volgens Knibbs.
H. . = E. . / Μ . β χ N. f
i.k
i.k 1
к
waarin :

,.
M.
g = Nk/(M + N ) = 1/(1 + - i )
к
M
f = Mi/(Mi + N k ) = (M /N k )/(1 + γ- )

waaruit volgt f + g = 1

(5 33)

к

Door deze betrekking f = (i-g) kan de vastgestelde kans als volgt
worden geschreven:
F 6.07a

De kans op een bepaalde huwelijkscombinatie volgens
Knibbs (Herleid).
' Hi.k = E i . k / M i ( N k / M i ) f
H

i.k • E i . k / N k ( M i / N k ) e

In geval M. = N

- E i.k/ M i 1 "" f N k f
* E i.k/ N k 1 " e М і в

zullen de opgegeven grootheden gelijk zijn aan

de gewone partiële huwelijkskansen, welke dan voor тал en vrouw even
groot zijn. Als er daarentegen een ongelijkheid tussen deze aantallen
mannen M. en vrouwen N, bestaat, dan geldt:
1
к
1
als M^ > N k , zal f > 5 en g < 5 zijn, zodat het aantal der huwbare
vrouwen N, meer bepalend is voor de grootte van de kans dan het
aantal huwbare mannen M..
1

2° als N. > M. geldt, dat het aantal huwbare mannen M. meer bepalend
is voor de grootte van de vastgestelde kans dan het aantal huwbare
vrouwen (6.3U).
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Knibbs bepaalt de beide exponenten g en f derhalve op dezelfde
wijze als Ortmeyer en Kuhn hun "maximum rate" (zie [F 5«0UJ). De
theorie, dat het kleinste aantal ongehuwden het definitieve verhoudingscijfer meer bepaalt dan het grootste (6.35) werd, zoals
wij eerder gezien hebben, eveneens in andere publicaties gebruikt
(zie § 1).
Voor de grootheid (M./N ) * stelde Knibbs een tafel op voor alle
mogelijke waarden der sex-ratio, die de masculiniteit uitdrukt. Na
herschrijving van de functie in de laatst gegeven vorm constateert hij
dan: "Assuming that the conjugal potential does not change in any
community, the number of marriages likely to occur among groups of
the unmarried of given ages can be computed by means of (that)
formula, at least, if the masculinity is at all similar to that shewn
in tables

These tables give also the values of q. . as well as the

masculinity" (6.36). Met die opmerking verwijst Knibbs naar de mogelijkheid om deze formule ter vooruitberekening van de leeftijdscombinaties te gebruiken. In principe kan dat zeker het geval zijn. Alleen zal men het aantal huwende mannen en vrouwen van elke leeftijd
door optelling der berekende dyades moeten afleiden, omdat wij met een
uni-dimensionele grootheid te maken hebben. Is het door Knibbs veronderstelde verband tussen de kans op een leeftijdscombinatie en de
sex-ratio's echter wel reëel?
Door een laatste herschrijving van de formule van Knibbs volgt:
JF 6.07b

De kans op een bepaalde huwelijkscombinatie volgens Knibbs
(Herleid )
i.k
H

i.k

=

M

N

1

of
H

i.k =

εi.k
N.

к

V k/

M

" i

x

M

V i/

(W + -ft)"

In feite veronderstelt Knibbs derhalve, dat de kans op een be
paalde dyade constant zal blijven, als de partiële kansen zich evenredig met een macht van de sex-ratio's zouden ontwikkelen. Deze macht
is groter dan 0 en kleiner dan 1.
Uit de berekeningen, die wij over het tijdvak 19lt8-65 gemaakt
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ЬеЪЪеп, vermelden wij in de onderstaande tabel de resultaten voor
de voornaamste vijfjarige leeftijdsgroepen.
De kansen op bepaalde huwelijkscombinaties van ongehuwden volgens
Knibbs.
Kalender 2O-2I4-jarige mannen
jaren

voor vrouwen
20-21* jaar

25-29 jaar

30-3h-jarige
mannen voor
voor vrouwen
vrouwen
20-21+ jaar 25-29 jaar 25-29 j. 3O-3U j.
25-29-jarige mannen

19^8

О.38

O.I6

O.76

O.91

O.62

0.35

1950

О.38

0.15

0.77

O.91

O.65

0.35

1955

0.55

O.I9

O.98

1.11

O.67

0.37

I960

О.7З

0.25

1.10

I.09

O.58

O.29

1965

1.09

0.35

1.31

I.I8

0Л7

O.25

De door Knibbs opgestelde kansen blijken in het tijdvak 19^8-65
voor de meeste leeftijdsgroepen aanzienlijke veranderingen te hebben
ondergaan. De evenredigheid tussen de partiële kansen en de sexratio* s, die hij tenslotte toch met deze kansen veronderstelde,
blijkt derhalve niet waar te zijn, tenzij men een sterke verandering
van de neiging om te huwen en de preferenties zou veronderstellen.
Als uni-dimensionele grootheden is het daarbij onmogelijk de veranderingen door de algemeen toegenomen neiging om te huwen van mogelijke veranderingen in de partnerkeuze te onderscheiden. Omdat zij
voor elke combinatie van twee afzonderlijke leeftijdsgroepen van de
tijds- en leeftijdsstructuur van beide geslachten zijn op te stellen,
zijn zij in dat opzicht wel als homogene verhoudingscijfers te beschouwen, maar de veranderingen door de neiging om te huwen kan door
de uni-dimensionaliteit niet onafhankelijk van de veranderingen der
partnerkeuze worden aangetoond. Om die redenen kunnen wij deze
kansen dan ook niet als goede instrumenten in de demografische analyse aanvaarden.

De "nuptial index of sex dominance" van Yntema.
De kans op een bepaalde huwelijkscombinatie werd in 1952 door
Yntema op een andere wijze benaderd. Het principe, dat voor het opstellen van verhoudingscijfers, die op beide sexen betrekking hebben,
"a-sexual persons (or rather bi-sexual persons instead of male and
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female inhabitants" nodig zijn (6.37)» is voor hem daarbij een belangrijke leidraad.
De huwelijkscombinaties zijn naar zijn mening niet alleen afhankelijk van de aantallen ongehuwde mannen en vrouwen, die telkenmale bij het tot stand komen van zulke dyades betrokken zijn, maar
worden eveneens bepaald door de grootte van alle andere leeftijdsgroepen. De introductie van de daarvoor noodzakelijke "multivariate
marriage functions" zou volgens Yntema van een onpractisch perfectionisme getuigen (6.38). Op grond van deze overweging introduceert
hij dan een "bi-sexual nuptiality rate". Dit cijfer wordt op analoge
wijze als het specifieke partiële huwelijkscijfer(-kans) berekend,
zij het, dat het totale aantal huwelijkssluitingen van een bepaalde
leeftijdscombinatie niet gedeeld wordt door de ongehuwde bevolking
van elk geslacht afzonderlijk, maar door de gewogen aantallen huwbaren van beide geslachten (6.39)·
F 6.08

Het bi-sexuele, partiële huwelijkscijfer van Yntema.
T=Eik/2^aMi+(l-a)Nkj

De wegingsfactor a noemt Yntema de "nuptial index of sex
dominance". Als deze grootheid gelijk is aan 2, gaat dit verhoudingscijfer over in de "actual rate" van Ortmeyer en Kuhn (zie [F 5 . 0 U ] ).
Is deze wegingsfactor gelijk aan 1, dan krijgt het verhoudingscijfer
een waarde, welke 2 χ zo klein is als de uni-sexuele partiëele (afhankelijke) huwelijkskans van de mannen; wordt de waarde van a gelijk
aan 0 dan is de waarde van het verhoudingscijfer 2 χ zo klein als de
overeenkomstige huwelijkskans der vrouwen. Op het gebied van de nuptialiteit is er volgens Karmel (19^9) sprake van een dominantie van
de sexe, welke het minst in aantal is, omdat daardoor het bruto-huwelijkscijfer wordt beperkt (6.I+0). Karmel vindt in zulk een dominantie
de aanleiding om de huwelijken vanuit de mannelijke dan wel vrouwelijke
zijde der bevolking te berekenen (6.1+1 ). Omdat er in de practijk nooit
van een absolute dominantie van de mannen of vrouwen sprake is, berekent
hij de aantallen huwelijken door een weging van de benaderingen vanuit
de mannelijke en vrouwelijke zijde. De wegingsfactoren, die tesamen ge
lijk zijn aan 1, noemt hij de "coefficient de dominance sur le plan de
la nuptialité". Omdat in de formule sub[F 6.08jnaar analogie van deze
wegingsfactor van Karmel van een absolute dominantie der vrouwen ge-

190
sproken moet worden, als a=0, heeft hij inmiddels de dominantie naar
het geslacht, dat het sterkste in aantal is, verlegd (6.U2).
Het lijkt Yntema niet onredelijk om te veronderstellen, dat de
sexe-dominantie, die hij de huwelijkssluitingen een rol speelt, ge
baseerd is op de verhouding der uni-sexuele huwelijkscijfers van
vrouwen en mannen (6Л3). Daarom stelt hij de volgende verhouding
voor:
F 6.09| De sexe-dominantie bij de huwelijkssluitingen volgens Yntema.
а : (1-a) = E ^

: E^/^

Uit deze verhouding volgt dan:
IF 6.10J

The nuptial-index of sex-dominance volgens Yntema
E./M.
a

h.

- Ei/vv»*= V\

= 1 + h

k/hi

Door het invoeren van deze verhouding veronderstelt Yntema, dat
deze index tot 0 zal naderen, als het huwelijkscijfer (-kans) van de
mannen klein wordt. Er is dan van een absolute dominantie van de
vrouwen sprake, doordat zij in grote getale huwen. Als het huwelijkscijfer(-kans) van de vrouwen klein wordt, is omgekeerd een dominantie
van de mannen geldig. Yntema verschuift daarmede het begrip dominantie
naar de sexe, welke het meest intensief deelneemt.
De waarde van deze "nuptìal-ìndex" voor een verscheidenheid
van leeftijdscombinaties werd door Yntema voor de jaren 19^0 en 19^5
berekend. Op grond van de resultaten, die hij met de huwelijkscijfers
voor vijfjarige leeftijdsgroepen van die jaren voor alle huwenden verkrijgt, concludeert hij: "Though in 19^5 nuptiality was exceptionallyhigh, the nuptial indices for 19^0 and 19^5 appear to be in good
accordance. In consequence, we may safely presume, that during periods
of normal nuptiality, these indices will be practically constant"(6.UU)«
Wat Yntema bedoelt met "periods of normal nuptiality" is niet duidelijk. Constante verhoudingen der huwelijkskansen van beide sexen alleen
zijn daarvoor niet voldoende. Onveranderde sex-ratio's tengevolge van
ontwikkelingen op het gebied van de nataliteit en de mortaliteit komen
daar nog bij. Door de transversaliteit van de huwelijksmarkten zouden
deze voorwaarden bovendien nog voor vele generaties moeten gelden,
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hetgeen niet te verwachten is.
Om vast te stellen, hoe deze index zich zou gedragen onder de
omstandigheden, die zich in het tijdvak I9W-65 hebben voorgedaan,
berekenden wij deze grootheid voor alle leeftijdscombinaties van
vijfjarige leeftijdsgroepen. Onze berekeningen hebben in tegenstelling
met die van Yntema alleen op eerste huwelijken voor beide partners betrekking. Bovendien werden zij berekend voor de combinaties van vijfjarige leeftijdsgroepen beneden de 25 jaren, welke bij Yntema steeds
êén groep vormden. De resultaten van onze berekeningen zijn op de
tabellen Y 115.01 tot en met Y 115.10 in het tweede deel van dit
onderzoek vermeld. De grafieken 5.03.01 tot en met 5.03.0k geven telkens het verloop van de resultaten voor .elke combinatie over de reeks
van 18 jaren weer. Daarbij hebben wij ons beperkt tot de tekeningen
van de indices voor mannen jonger dan 20 jaar, 20-24 jaar, 25-29 jaar
en 30-34 jaar, die huwen met vrouwen van verscheidene leeftijdsgroepen.
Deze grafische voorstellingen maken het wel duidelijk, dat deze
indices weinig geschikt zijn om de veranderingen, welke zich in de
betrokken 18 jaren op het gebied der huwelijkssluitingen hebben voorgedaan, te karakteriseren. Zoals wij reeds in hoofdstuk IV constateerden, is de huwelijksintensiteit van de mannen en vrouwen der lagere
leeftijdsgroepen sterk toegenomen, in de oudere daarentegen niet.
Juist deze veranderingen zijn het, welke aan deze indices der sexdominantie een nogal intrigerend verloop geven.
De stijging der huwelijkskansen van elk der beide geslachten
in de lagere leeftijdsgroepen doet de indices, die daarop betrekking
hebben, van 1948 op I965 niet veel veranderen. Evenmin is dit het geval met de geringe wijzigingen, die de huwelijkskansen van de hogere
leeftijdsgroepen ondergaan hebben. De veranderingen in deze indices
over het tijdvak 1948-65 komen voornamelijk voor, als zij betrekking
hebben op dyades, die gevormd worden door een leeftijdsgroep van het
ene geslacht, waar de huwelijkskansen sterk en een leeftijdsgroep van
het andere, waax zij (welhaast) niet veranderd zijn. Practisch geldt
dit al voor de indices van 20-24-jarige mannen, die met 25-29-jarige
vrouwen huwden. Van 1948 op I965 heeft de nuptialiteit van deze groep
van mannen kennelijk aan betekenis ten opzichte van die der 25-29jarige vrouwen gewonnen.
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Deze veranderingen in de verhouding van de nuptialiteit
van beide geslachten moet men zien tegen het normale patroon, dat
gevormd wordt door de verhouding van de mannelijke nuptialiteit
van een bepaalde leeftijdsgroep tegenover die van vrouwen van ver
schillende leeftijden. In het algemeen blijkt uit de grafieken
5.ОЗ.О5 tot en met 5-03.08, dat de mannelijke nuptialiteit met het
toenemen van de leeftijd der vrouwen aan betekenis wint. Het niveau,
waarop zich deze mannelijke nuptialiteit beweegt, stijgt naarmate
het om oudere leeftijdsgroepen der mannen gaat, totdat deze laatsten
htm maximale huwelijkskans gehad hebben; na die leeftijd gaat dit
niveau wederom dalen, doordat hun huwelijkskans afneemt. Ligging en
verloop der curven geven ons daaromtrent een duidelijk inzicht;
daarbij zijn in het bijzonder de grafieken van de 30-3^-jarige en
35-39-jarige mannen van betekenis, (grafieken 5.03.07 en 5.03.08).
De veranderingen, die de index van elke leeftijdscombinatie
van 19^8 op 1965 ondergaat, zijn daarom als veranderingen van dit
patroon te beschouwen. Zij zullen zich altijd voordoen, als er sterke
veranderingen in de nuptialiteit van de beide sexen optreden. Hoge
huwelijksintensiteiten voor lagere leeftijdsgroepen komen dan door
de tranversaliteit der huwelijksmarkt te staan tegenover weinig ver
anderde intensiteiten voor generaties, welke de voornaamste huwelijks
leeftijden reeds gepasseerd zijn. Daar zij door hun leeftijd als part
ners weinig aantrekkelijk zijn, zullen de hoge intensiteiten der
jongere leeftijdsgroepen hun huwelijkskansen weinig beïnvloeden.
Zulk een sterke toename van de nuptialiteit in de lagere leeftijdsgroepen tegenover de geringe wijzigingen in de hogere ligt aan vele der
veranderingen over het tijdvak 19U8-65 ten grondslag. Achteraf lijkt
de conclusie gerechtvaardigd, dat de jaren 19^0 en 19^5, welke Yntema
ter toetsing van zijn hypothese gebruikte, bijzondere jaren geweest
moeten zijn. Waarschijnlijk is de toename der huwelijkscijfers van de
jongere leeftijdsgroepen in 19^5 gepaard gegaan met. een (inhaal) toename van de oudere. Het (nagenoeg) constant blijven van de indices
voor leeftijdscombinaties van (bijna) even oude mannen en vrouwen kan
uit een zelfde ontwikkeling van de huwelijkskansen van beide sexen
worden verklaard. Voor het tijdvak 19^8 wezen wij reeds in een voorgaand hoofdstuk op die ontwikkeling. De constante verhouding zegt echter
niets over de partnerkeuze, maar doet, inzoverre de huwelijksintensiteiten zich wijzigden, de vraag daarnaar juist rijzen, zelfs als de
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aantalsverhoudingen der huwbaren van beide sexen onveranderd zouden
zijn gebleven.
Hoe dit verder ook zijn.moge, zeker is, dat deze "nuptial
index of sex-dominance" over het tijdvak 19^8-65 niet dat constante
karakter had, dat Yntema voor "normale" perioden verwachtte. Even
min leidt deze index tot een constant Ъі-sexueel, partieel huwelijks
cijfer, zoals Yntema dat opstelde (zie [F 6,07 ])· Dit cijfer heeft
nog een eigen veranderlijkheid, zoals kan blijken uit de enkele ge
gevens, die wij in de onderstaande tabel vermelden.
Het bi-sexuele, partiële huwelijkscijfer van Yntema voor leeftijdsgroepen in 19^8 en 1965·
Jaar
19^8

Leeftiid
Vrouw
20-21+ 2O-2U

I965

2O-2U

Man

20-2h

cijfer
χ 1000
19

Man

leeftijd
Vrouw
25-29 25-29

cijfer
χ 1000
1+3

5U

25-29

107

25-29

Door dit alles vervalt de gemakkelijke voorspelbaarheid, waar
door deze index is een vooruitberekening ter bepaling der dyades
zou zijn te gebruiken. De vraag, of de ontwikkeling van de huwelijksintensiteiten tesamen met aantalsveranderingen der huwbaren in het
tijdvak I9I+8-65 de partnerkeuze deden veranderen, zullen wij eerst
in het volgend hoofdstuk trachten te beantwoorden.

§ 3. Statistische voor-onderstellingen ter index-vorming.
De preferentie-index van Koller.
Reeds eerder hebben wij erop gewezen, dat Paul (191+2) de eerste
geweest is, die de gevolgen van stijgende, resp. dalende aantallen
geboorten voor de huwelijksmarkt doorzag. Dit is echter niet de enige
verdienste, welke aan het artikel, dat Paul ter toelichting op de
problematiek der huwelijksmarkt schreef, kan worden toegekend. Hij is
tevens de eerste, die met betrekking tot het verloop van mogelijke
overschotten aan mannen en vrouwen van het ene jaar op het andere een
aantal duidelijke berekeningen opstelt. Mede gezien het feit, dat aan
dit zeer belangrijke artikel van Paul - naar ons weten - op geen en
kele wijze in de · literatuur enige aandacht is geschonken, gaan wij
daarop nader in. De enkele critieken op Paui's artikel, welke nog in
dezelfde publicatie verschenen zijn, kunnen wij dan tegelijkertijd
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bespreken; vooral de daaruit voortgesproten suggestie van Koller met
betrekking tot het verband tussen de huwelijkscombinaties en de
jaarlijkse aantallen ongehuvde mannen en vrouwen zullen wij daarbij
kunnen behandelen.
In het begin van zijn artikel wijst Paul, twee duidelijke
oorzaken voor het grote overschot, resp. het ongehuwd blijven van
"honderdduizenden waardevolle meisjes" in Duitsland voor 19^0 aan,
namelijk:
1 . Het verdwijnen van de grotere zuigelingensterfte, die vroeger onder
de mannelijke geborenen te constateren was in tegenstelling met de
vrouwelijke geborenen. Het bij de geboorte grotere aantal jongens
dan meisjes blijft daardoor voor de volgende levensjaren gehand
haafd.
2 . Mannen huwen over het algemeen meer met vrouwen van jongere leef
tijd (6Λ5).
In verband met de laatste vaststelling trekt hij de reeds meer
malen vermelde conclusie met betrekking tot de gevolgen van dalende
en stijgende geboortecijfers. Daarna vervolgt hij zijn artikel met een
aantal berekeningen. De belangrijkste is die, waarin hij de verhou
dingen op de Duitse huwelijksmarkt voor de jaren 1939 tot en met 1955
"vooruitberekent". Uitgaande van een gemiddeld

leeftijdsverschil

van 2 jaar betrekt hij in deze berekening enerzijds de mannen van
25-39 jaar en anderzijds de vrouwen van 23-37 jaar. De UO-jarige en
oudere mannen sluit hij uit, omdat daarvan "bevölkerungspolitisch"
niet veel meer is te verwachten, omdat uit hun huwelijkssluitingen
geen noemenswaardige "Nachwuchs" verwacht wordt (6.h6). Voor elk
der betrokken jaren 1939 tot en met 1955 wordt het verschil tussen
de totalen der ongehuwde mannen en der ongehuwde vrouwen berekend.
Naar deze berekening zou het mannen-overschot in 1939 van + 600.000
personen tot meer dan 1 millioen in 19^1 toe gaan nemen om daarna
weer geleidelijk, zij het met enige onderbreking, te dalen. Deze
"ungeheuere, bevölkerungspolitisch bedenkliche Frauenmangel" vanaf
19^1 is volgens Paul om 2 redenen nog niet opgevallen; de eerste
zou het feit geweest zijn, dat millioenen jonge mannen aan het front
waren, de tweede het feit, dat jonge mannen in toenemende mate met
meisjes uit jongere generaties huwen (6.U7). Deze verandering van
de partnerkeuze wordt echter door Paxil niet bewezen.
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Op dit artikel

ал Paul reageert Reichert eerst met de op

merking. "Die Bevolkerungswissenschaft muszte eine erschreckend
wirklichkeitsferne Sache sein, wenn sie bis zum Mai 1939 einen
auf dem Heiratsmarkt eingetretenen Frauenmangel von 620.000 Heirats
fähigen, der jetzt nachträglich aus der damaligen Volkszählung
festzustellen sein soll, als volksbiologisch wichtiges Novum nicht
verzeichnet haben würde. Dabei ist doch das Problem "Frauenüberschusz

... von jeher mit groszter Gewissenhaftigkeit verfolgt

worden" (6.Ц9)· Desondanks erkent hij, dat Paul met zijn verwijzing
naar de gevolgen van stijgende en dalende geboortecijfers een nieuwe
"bevolkingswet" heeft opgesteld (6.U9). Reichert toont echter ook
aan, dat de methode, die Paul ter berekening vein het mannenoverschot
gebruikt, ontoereikend is. Door het gemiddelde leeftijdsverschil op
3 of zelfs k jaren te stellen en het aantal generaties door invoeging
van délit- tot 25-jarigen van 15 op 25 te brengen, worden andere uitkomsten - zelfs vrouwenoverschotten - verkregen. Reichert concludeert
dan ook, dat alle resultaten, die op deze manier verkregen worden,
onbetrouwbaar zijn (6.50).
In een ander artikel, dat hij de titel van "Entmischung der
Geschlechter im Heiratsalter" geeft, werpt Reichert de vraag op, of
de industrialisatie niet van veel meer belang is voor de mogelijkheid tot het sluiten van een huwelijk dan de aantalsverhoudingen der
totale "bevolking (6.51)·

Op het platteland ontstaat zijns inziens

door de trek naar de grote stad een vrouwentekort, zodat zij daar
de beste uitzichten op een huwelijk hebben. "Aber alles dies vermag die
jungen Mädchen nicht auf dem Lande zu halten, sie verfallen, wie die
Motte dem Licht, dem Sog der Industrie in den Städten. Sie drängen
sich auf einen Heiratsmarkt, auf dem für jede 10. Frau, in manchen
Städten für jede 6. Frau, kein Mann vorhanden ist" (6.52). Maar de
Industrie vervult naar zijn mening nog een andere (fatale) rol:
"Dort, wo ausgesprochene Frauenindustrien vorherrschen, werden die
Männer zur Flucht aus diesen Gebieten getrieben. Hier ist 'das sächsischen
Industrie-gebiet .... zu nennen". Zo ontstaat volgens Reichert op het
platteland in verschillende gebieden een vrouwen-overschot (6.53).
Daartegenover staat, dat "Biologisch .. dem Ruhrkolengebiet dieser
enorme Männer Zustrom nur zum Vorteil gewesen (ist), denn mit seinem
Einsatz steigen die Geburten-ζiffern mächtig an" (6.5^)· In verband
met de slechts weinig veranderde sex-ratio's van de l6-30-jarige be-
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volking van I9IO op 1933 (6.55), vraagt Reichert zich dan af: " Was
nutzt das noch so wohl ausgewogene Geschlechtverhältnis während des
Heiratsalters, wenn dieses Gleichgewicht von den treibenden Faktoren
unserer Zivilisation, der Landflucht der Frauen in die groszen
Städten, der Standortwahl der Industrien, u.s.w. in steigendem Umfang
gestort wird? Das gleiche Zeitalter, das auf dem Gebiet der Rohstoffen
und Kraftreserven mit äuszersten Sparsamkeit und wohlbedachten Planungen
zu Werk geht, hat die Frage, ob man Männer und Frauen ungestraft verplanzen darf, noch nicht aufgeworfen" (6.56).
Reichert ontwikkelt met deze zienswijze eigenlijk de aanzet tot
een theorie van regionale of plaatselijke deelmarkten. Een genuanceerde
stellingname ten aanzien van de onderlinge contacten, de uitwisseling
van partners en de afwikkeling der huwelijkssluitingen ontbreekt eraan
om tot een indeling te komen, zoals Henry dat heeft gedaan. Hij vergeet eveneens, dat op deze plaatselijke deelmarkten de aantalsverhoudingen der sexen en de preferenties voor bepaalde partners in wezen
dezelfde rol blijven spelen. Met de vraag "ob der .... fortschreitenden Entmischung der Geschlechter im Heiratsalter nicht eine weit
groszere Bedeutung zukommt als dem Geschlechtsverhältnis in der
Gesamtbevolkerung" (6.57), schijnt hij toch te willen ontkennen, dat
deze problemen ook op het allerhoogste niveau voor de demograaf
van betekenis zijn. Het specifieke transversale karakter van de
huwelijksmarkt heeft hij bovendien, evenmin als Paul, onderkend.
Bij deze discussies is het dan Koller, die aantoont, dat het
probleem van de gevolgen van een mannen- of vrouwenoverschot op de
huwelijksdeelname van beide geslachten niet met de eenvoudige berekeningsmethode van Paul veut op te lossen. Het veranderen van het
leeftijdsverschil met de leeftijd der huwenden en de spreiding over
een groot scala van leeftijden zijn daarbij zijn voornaamste argumenten
(6.58). De betekenis van Paui's berekening ligt volgens Koller alleen
in de waarde, welke deze heeft als een snelle oriëntering over de ver-.
anderingen, die zich in de aantalsverhoudingen der geslachten over
grote tijdvakken of tussen verschillende gebieden kunnen voordoen,
(6.59).
Koller vraagt zich vervolgens af, of de gebruikelijke huwelijkskansen, zoals wij deze in de voorgaande hoofdstukken hebben leren kennen, ter oplossing van dit probleem gebruikt zouden kunnen worden
(6.60). Een vergelijking van de tafelbevolkingen, welke door toe-
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passing van zulke kansen voor beide sexe berekend kunnen worden, zou
dan een inzicht in de overschotten aan mannen of vrouwen moeten geven.
Zijn conclusie is, dat dit om twee redenen niet mogelijk is. De eerste reden ontleent hij aan het feit, dat de curve der huwelijkskansen bij de mannen langzamer stijgt dan bij de vrouwen, zodat de aantallen ongehuwden van dat geslacht bij een tafelbevolking eerst
langzamer dalen; door de hogere huwelijkskansen op latere leeftijden
zullen die aantallen ongehuwden later weer sneller afnemen (6.6l).
Verschuift men een van deze curven in verband met een constant leeftijdsverschil over 1, 2 of 3 jaren ten opzichte van de andere dan is
het overschot aan mannen of vrouwen een toevalsproduct van deze verschuiving (6.62). Bij zo'n constante verschuiving moet men bijgevolg een systematische fout op de koop toe nemen (zie 6.61). Als
tweede reden, dat dergelijke tafelberekeningen voor het gestelde
probleem niet bruikbaar zijn, geeft hij op, dat in de latere levensjaren veel huwelijken voorkomen van ongehuwden met personen, die
reeds eerder gehuwd geweest zijn; dit is in grotere mate het geval
voor de vrouwelijke dan voor de mannelijke bevolking der ongehuwden (6.63). Hoewel deze opmerkingen van Koller zeker niet onjuist
zijn, kan men zich toch afvragen, of hij er zich wel voldoende bewust van was, dat in deze huwelijkskansen de leeftijdsverschillen
reeds verdisconteerd zijn. Tesamen met de partnerkeuze zijn zij
onder druk der aantalsverhoudingen op de huwelijksmarkten van vele
jaren tot stand gekomen. Voor het gebruik in tafelbevolkingen worden
zij gefixeerd en leiden tot de berekening van (fictieve) longitudinale aantalsverhoudingen. In de werkelijkheid zijn zij mede
door vroegere geboortecijfers, sterfte en migratie-verhoudingen van
generatie op generatie veranderd (zie grafieken Hoofdstuk l). Bij
dit proces zijn de confrontaties van de ongehuwden van het ene geslacht met gescheidenen en personen in weduwstaat van het andere
geslacht niet zonder betekenis. De vorming van een onverdeelde
huwelijksmarkt, waar Koller als gevolg van zijn vaststelling toe overgaat, is daartoe evenwel niet noodzakelijk.
Toch kunnen wij niet zeggen, dat Koller de transversale verhoudingen voor de longitudinale verruilde, omdat hij de problematiek
niet doorzag. Om het probleem werkelijk tot een oplossing te brengen
zou men namelijk, zijns inziens, moeten vaststellen: "wie häufig
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Männer des Alters i und Frauen des Alters к in Auswirkung der
Häufigkeiten dieser Altersklassen unter den Ledigen zusammentreffen
können. Dann ist die spezifische Anziehungskraft der verschiedenen
Altersgruppen gegenseitig zur Eheschliessung zu berücksichtigen"
(6.6k).

Zo komt hij tot het opstellen van de volgende grootheid.

[F 6.11 ] De kans op een dyade van een i-jarige man en een k-jarige
vrouw volgens Koller.

i.k

Μ.
1 ι
Σ M.

..

Ν,
1 к
Σ

k.i
Ν

waarin:
W. = de kans op een dyade vanuit de mannelijke zijde van het
W

huwelijksschema.
.= de kans op een dyade vanuit de vrouwelijke zijde van het
huwelijksschema.

Met deze vaststelling kiest Koller een statistische benadering
van het probleem, waarin Knibbs hem voorging (zie [F 6.05 ] )·
Gezien de aard van deze benadering кал men zeggen, dat er van de fictie
van een volledig markt-overzicht wordt uitgegaan. Deze· benaderings
wijze kan men daarom als een oplossing vanuit het beginsel der
"market-choice" of "panmixie" typeren.
Koller zelf vervolgt zijn betoog met:"Dem gegenüber [F 6.11 ]
ist die in einem BeobachtungsZeitraum gefundene tatsächliche Häufigkeit
der Eheschliessungen, die unter allen möglichen Eheschliessungen (Anzahl
A = Σ M.,
S : sonst A = Σ Ν,к ) auf die Paare von Männern des
i' wenn M —
Alters i mit Frauen des Alters к entfällt":(6.65).
[F 6.12 ] Aantal huwelijken van i-jarige mannen en k-jarige vrouwen
op het totaal van alle mogelijke huwelijken volgens Koller.
1
1
1
1. Als Σ M. < Σ N dan geldt:E. / Σ M.
1
1
i=j 1
k=j к
· * - i=j
2. Als

1
Σ M
i=J

1
. >

1
Σ Ν. dan geldt:Ε. / Σ я
k=j

k=j
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Ofschoon Koller op basis van de aangegeven voorwaarden steeds
een der beide uitdrukkingen kiest, zullen wij in het vervolg handelen,
alsof er van 2 verschillende grootheden sprake is. De eerste beschouwen wij, alsof hij verkregen is door de formulering vanuit de mannelijke
zijde, de tweede vanuit de vrouwelijke zijde van het huwelijksschema.
Uit de grootheden sub (F 6.11 J en [F 6.12 ] leidt Koller dan
zijn "Eheschliessungskoeffizient" af. Door de ongelijkheid van het
aantal aanwezige huwbare mannen en vrouwen kan deze coëfficiënt twee
waarden verkrijgen:
[F 6.13 ] De preferentie-index volgens de methode van Koller.
1
1
ν
Σ Μ.
Σ Ν,
Vanuit de mannelijke zijde: К. , = ,
· χ -ΙΞΙ
*Ζΐ
χ
i.k
1
Μ.
Ν.
1
Σ Μ.

• . ι

Vanuit de vrouwelijke
zijde

ν

\.i ~ ΐ
Σ
ν

i.k

.

x

\

1

k.i

k=j

Waarbij wij bij de benadering vanuit de vrouwelijke zijde de eenvoudige
schrijfwijze gebruikt hebben.
Het feit, dat Koller in deze afleiding van de totalen der aan
wezige aantallen huwbare mannen en vrouwen het kleinste aantal kiest,
wijst weer in de richting van de gedachtengang, welke later door het
Bayerisches Statistisches Landesamt in een regel werd vertolkt. De
wijze van uitdrukken accepterend kan het product van de sub [F 6.11 ]
en een van die totalen als een toevalsfrequentie beschouwd worden.
De index geeft daarom in feite de verhouding tussen de werkelijke
frequentie en deze toevalsfrequentie. Zij drukt de afwijking tussen
deze beide grootheden uit. Koller zegt zelf met betrekking tot deze
index: "Da bei den Eheschliessungskoeffizienten die HäufigkeitsVerhältnisse ausgeschaltet sind, kommt in diesen Werten der Heiratswille
und die gegenseitige Anziehungskraft der Geschlechtern nach dem Lebensalter rein zum Ausdruck" (6.66). Koller is zich derhalve de inhoud van
zijn index goed bewust, al kan betwij f eld worden, of hij de consequenties
van de uni-dimensionaliteit doorzag. Ofschoon niet geheel juist, passen
wij ook op deze index de eerder gebruikte soortnaam van preferentieindices toe. De berekening van deze index vanuit de mannelijke zijde
van het huwelijksschema geeft de preferentie van de mannen voor be-
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paalde leeftijd, de berekening vanuit de vrouwelijke zijde indiceert
de voorkeur van de vrouwen voor de mannen van de onderscheiden leeftijdsgroepen.
Zoals wij eerder zagen, formuleerde Knibbs ook een kans op een
bepaalde dyade door uit te gaan van een statistisch beginsel. Deze
laatste ging echter van de gewone, partiële kansen uit. (zie |_F 6.05J).
Deze partiële kansen zijn echter ook bij Koller aanwezig. In zijn
formule is een vereenvoudiging aan te brengen, welke hij zelf niet
vermeldt :
I F 6.13a I

De preferentie-index volgens de methode van Koller, herleid.
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Deze vereenvoudiging laat de mogelijkheid tot een simpele
interpretatie zien. In feite wordt niets anders verondersteld dan
dat de partiële huwelijkskans van een i- jar ige man recht evenredig
is met de verhouding, waarin k-jarige vrouwen onder alle huwbare
vrouwen beschikbaar zijn. Men zou evengoed kunnen zeggen, dat de ijarige mannen met k-jarige vrouwen huwen naar de mate, waarin zij onder
de vrouwelijke bevolking aanwezig zijn. Voor de vrouwen geldt een analoge redenering. Bij de opstelling van de indices der evenredigheid
zijn wij vim een soortgelijke veronderstelling met betrekking tot de
percentages der huwenden uitgegaan. Met deze vereenvoudiging wordt
de index van Koller tenslotte van een index gebaseerd op het beginsel
der "market-choice" teruggebracht tot een index, welke op het beginsel
der "multiple-choice" gebaseerd is.
In een kalenderjaar zullen alle indices van mannen van een bepaalde leeftijd voor vrouwen van verschillende leeftijden een patroon
vormen. Zulk een patroon verkrijgt men ook, als men de indices van de
vrouwen van bepaalde leeftijd naar een verscheidenheid van leeftijden
der mannen groepeert. De verhoudingen binnen elk van deze preferentiepatronen van een geslacht worden bepaald door de partiële kansen van
het partner-geslacht.
F 6.11» 1 De verhouding tussen 2 opeenvolgende indices volgens de me-
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thode Koller in het voorkeurspatroon van i-(of k-)jarigen.
Vanuit de mannelijke zijde: K.

: К.

л

= h, . : h,

Vanuit de vrouwelijke zijde: К. . : К. . 1 = h.

.

л

: h. , .

Tegenover deze variabiliteit der verticale rangschikkingen staat
de variabiliteit der horizontale rangschikkingen. Daarbij gaat het om
de verhoudingen van de indices voor partners van eenzelfde leeftijd,
die uit 2 verschillende verticale voorkeurs-patronen afkomstig zijn.
Zo kunnen wij bijvoorbeeld de preferentie van 20-jarige mannen voor
20-jarige vrouwen vergelijken met de preferentie van 21-jarige mannen
voor vrouwen van dezelfde leeftijdsgroep. Deze verhoudingen worden
ook beheerst door de partiële huwelijkskansen, in dit geval echter
door de kansen van het geslacht, waarvoor de patronen gelden.
[ F 6.15 ] De verhouding tussen 2 indices der methode Koller van i ev.
(i+1)-jarigen voor partners van eenzelfde leeftijd.
Vanuit de mannelijke zijde: K.
X.k

: K.
l'rt

1

, = h. , : h.
»i£

Vanuit de vrouwelijke zijde: K^.: K ^ .
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Bij de door ons gevolgde interpretatie van de indices van Kol
ler kunnen zij ons over de verhoudingen in de patronen derhalve niets
meer leren dan de partiële kansen al deden. Alleen in zoverre zij
door reductie van de percentages der huwenden met zekere aantalsverhoudingen een intensiteitswaarde bezitten is dat het geval. Door
hun uni-dimensionaliteit zijn de verticale rangschikkingen van het
ene geslacht bovendien gelijk aan de horizontale van het andere.
Daarmede is er bij deze indices van een onvoldoende onderscheid tussen de mannelijke en vrouwelijke preferenties sprake.
Al bezitten de preferentie-indices van Koller dan de genoemde
onvolkomenheden, dan blijft toch de vraag, of de gestelde evenredigheid
voor elke leeftijdscombinatie door de ontwikkelingen in het tijdvak
19^8-65 bevestigd wordt. Ter vaststelling daarvan werden de vermelde
formules op de gegevens toegepast, waarover wij voor elk der jaren
19^8 tot en met I965 beschikten. De resultaten van deze berekeningen
voor eerste huwelijken verdeeld naar vijfjarige leeftijdsgroepen zijn
op de tabellen К 115.01 tot en met К 115.11 vermeld. Deze uitkomsten
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gelden voor de berekening vanuit de mannelijke zijde. Gezien de
verhoudingen, welke volgens het voorgaande geldig zijn, zijn de re
sultaten vanuit de vrouwelijke zijde niet vermeld. In grootte ver
schillen zij slechts door het gebruik van het totale aantal onge
huwde vrouwen in plaats van het tot sue aantal ongehuwde mannen.
Voor een viertal leeftijdsgroepen van de mannen hebben wij
het verloop der verkregen indices voor combinaties met vrouwen van
verschillende leeftijdsgroepen op de grafieken 5.0ІІ.01 tot en met
5.OU.OU getekend. De eerste grafiek geldt voor de indices van
20-2l*-jarige mannen, de tweede voor de 25-29-jarigen, terwijl de
twee laatste resp. op de 30-3^-en 35-39-jarige

mannen betrekking

hebben.
Gezien de eerder vermelde verhoudingen voor de ongehuwden is
het niet verwonderlijk, dat het juist de 20-2U-jarige en 25-29jarige mannen zijn, waarvan de indices practisch alleen ten op
zichte van de vrouwen van 20-2k jaar en 25-29 jaar grote stijgingen
te zien geven. De index van 20-2U-jarige mannen ten opzichte van
vrouwen van dezelfde leeftijdsgroep nam van 0.15 tot 0 Λ 6 toe; de
index van deze groep van mannen voor 25-29 jarige vrouwen steeg
in dezelfde periode van 0.07 naar 0.15· Voor de 25-29-jarige mannen
verandert de index ten opzichte van 20-24 jarige vrouwen van 0.39
in 19^8 in O.8O in 1965· De overeenkomstige index voor 25-29-jarige
vrouwen stijgt van O.7O naar 1.35· De vaststelling der trendlijnen
over het gehele tijdvak, vermeld op tabel 6.01, bevestigt deze
stijgingen. Deze berekeningen bevestigen, dat het merendeel der indices
van 35-39-jarige en oudere mannen ten opzichte van diverse leeftijds
groepen der vrouwen een overwegend dalende tendens te zien geven.
Toch is dit verloop veelal zeer grillig, zoals uit de weliswaar ne
gatieve, doch lage correlatiecoëfficiënten blijken kan.
Bij dit verloop der indices moet men overigens wel bedenken,
dat dit er volgens de theorie van Koller nog anders zou hebben uitgezien. Wij denken daarbij niet aan het feit, dat Koller zijn index
voor de ongescheiden markt van alle huwbaren en niet voor de deelmarkt
der ongehuwden opstelde. De verschillen, welke daaruit voortkomen, zijn
in de belangrijkste leeftijdsgroepen slechts gering. Het gaat ons
daarbij om het feit, dat Koller éên index opstelde, waarin nu eens
de aantallen mannen dem weer die der vrouwen zouden moeten participeren,
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alnaargelang de eerste dan wel de laatste het kleinste zouden zijn.
Net als bij Ortmeyer en Kuhn komt dan door de verandering van de
noemer de vergelijkbaarheid der indices in gevaar.
De preferentie-index van Godefroy.
Ter vermijding van deze moeilijkheid heeft Godefroy in een
niet uitgegeven studie (19^6) de suggestie gedaan om de aantallen
huwbare mannen of vrouwen door het totaal van alle gesloten huwe
lijken te vervangen, d.i. het totaal van alle voorkomende huwelijks1
combinaties ( Σ

1
Σ Ε . ) . Door deze vervanging wordt niet langer

het totale aantal mogelijke huwelijken op het huwen van alle huwbare
mannen of vrouwen gebaseerd. Voor mannen en vrouwen ontstaat door
deze vervanging voor elke leeftijdscombinatie eenzelfde index. Re
kening houdend met deze wijziging kan de formule van Godefroy als
volgt worden voorgesteld:
F 6.16

De preferentie-index volgens de methode Godefroy.
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Evenals bij Koller kan ook hier een deel der formule als een
toevalsfrequentie

worden' opgevat. De benaming preferentie-index kar.

daar met evenveel recht aan gegeven werden, als bij de indices van Koller
het geval was.
Deze formule van Godefroy bevat eveneens een aantal grootheden,
die voor alle dyades van eenzelfde kalenderjaai' onveranderd blijven.
Anders dan bij Koller zijn die grootheden veelvuldiger in aantal:

[F

6.17 J

Het voor alle dyades jaarlijks onveranderde deel in de
formule der preferentie-indices volgens de methode Godefroy.

Ì M.
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Gebruik makend van dit constante deel is de formule van Godefroy te schrijven als:
[F 6.18 I De preferentie-indices volgens de methode Godefroy (herleid).
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De overeenkomst van deze formule met de formule van Koller,
welke wij in het voorgaande behandeld hebben, is duidelijk(zie[F 6.13a]).
Dit betekent, dat voor de indices van Godefroy de verhoudingen gelden,
welke wij voor die van Koller hebben vastgesteld. Ook deze index kan
ons daarom over de jaarlijkse keuze van de partners niets meer leren,
dan de partiële kansen reeds deden.
Met betrekking tot de veranderingen, die zich van jaar tot jaar
in deze indices kunnen voordoen, zagen wij reeds de veranderlijkheid
van de preferentie-indices vein Koller over het tijdvak 19^8-65. In
deze veranderlijkheid kan het jaarlijks voor alle dyades constante
deel der formule (Σ M, resp. Σ Ν, ) een verwarring wekkende rol spelen.
Dat geldt evenzeer voor de door Godefroy opgestelde index. In dit
laatste geval geldt dat nog sterker, omdat het om meer grootheden
gaat dan alleen de totalen der huwbare mannen of vrouwen. In beide
gevallen zal immers het constante deel der formule van het ene jftar
op het andere kunnen veranderen zonder wijziging van een der groot
heden, waarbij de i-jarige mannen en/of k-jarige vrouwen direct bij
zijn betrokken (E. ,,M., N ). Zo'n verandering zal wel tengevolge
X «k

X

<!£

hebben, dat de betrokken index een andere grootte verkrijgt. De conse
quentie daarvan zou moeten zijn, dat geconcludeerd wordt tot een ver
andering van de preferentie van een bepaalde leeftijdsgroep van het
ene geslacht voor een leeftijdsgroep van het andere. Zo'n onjuiste
conclusie zal bovendien telkens verkregen worden, als

de wijzigingen

der laatste grootheden van relatief gering belang zijn in verhouding
tot de veranderingen, welke zich in de eerste hebben voorgedaan.
Aan dit bezwaar zijn tegen de index van Godefroy nog
twee bezwaren toe te voegen. Ten eerste wordt daarbij als unidimensionele grootheden geen onderscheid gemaakt tussen het huwen
en de partnerkeuze. Met het oog op de kennis van deze keuze is een
verder bezwaar, dat zij door de statistische benadering het zicht daar
op vertroebelen. Met die wijze van benaderen wordt immers de "normaal"-
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geachte toevalsfrequentie, die ook een keuze van partners omvat, afge
scheiden. De kansen op deze frequenties zijn, zoals uit [_F 6.1 IJ ge
makkelijk valt af te leiden, niet voor alle dyades gelijk. Jaarlijks
verkrijgen zij bovendien een andere waarde. Achter heide indices ligt
daarmede van jaar tot jaar een veranderlijke keuze verborgen.
Ondanks deze bezwaren, welke aan de interpretatie van de index
en zijn variabiliteit verbonden zijn, zou de fonatile van Godefroy
toch een juiste verklaringswij ze der aantallen leeftijdscombinaties
in de periode I9U8-65 kunnen zijn. Gezien onze ervaringen met de
formule van Koller is dit wel zeer onwaarschijnlijk. Desondanks
hebben wij ons daarvan toch door het uitvoeren van een aantal be
rekeningen nauwkeurig op de hoogte gesteld. Daardoor kan de lezer
mede een indruk verkrijgen van de gevolgen van de verandering,
welke door Godefroy werd aanbracht.
Op de tabellen G 115.01 tot en met G 115.11, welke in het tweede
deel van dit onderzoek zijn opgenomen, zijn de uitkomsten van onze be
rekeningen op de verdelingen der eerste huwelijken van 19^8 tot en met
1965 vermeld. In deze tabellen zijn de resultaten geordend naar vijf
jarige leeftijdsgroepen der ongehuwde mannen. Op de tabellen G 215·01
tot en met G 215.11 zijn dezelfde uitkomsten gegeven; in dit geval ge
ordend per vijfjarige leeftijdsgroep van de vrouwen.
Zoals te verwachten was, zijn de verkregen waarden veel groter
dan die van Koller. De vervanging van het totale aantal ongehuwde
mannen (of vrouwen) door het veel lagere totaal van het jaarlijkse
aantal gesloten huwelijken is daar natuurlijk de oorzaak van. Per
leeftijdsgroep zijn er dan ook meer combinaties, waarvoor de indices
positieve waarden bereiken dan bij Koller het geval was. Een groter
discriminerend karakter kan men aan de index van Godefroy •"•ergeleken
bij die van Koller dan ook niet ontzeggen.
Voor een aantal leeftijdsgroepen is het verloop der indices
over de jaren 19^8 tot en met 1965 weer op grafieken tot uitdrukking
gebracht. De grafieken 5.05.01 tot en met 5.05.05 gelden voor ver
schillende indices van mannen van 20-2U jaar, resp. 25-29 jaar, t/m
UO-UU jaar. De grafieken 5·05·θ6 tot en met 5.05.10 voor vrouwen van
dezelfde leeftijdsgroepen. De beoordeling van de mate, waarin deze in
dices over het gegeven tijdvak van grootte veranderen kan geschieden
aan de hand van de tabel 6.02. Daarop zijn weer voor vrijwel alle
huwelijkscombinaties de relevante grootheden vermeld, die verkregen
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werden bij de vaststelling der trendlijnen. Daar de indices voor elke
leeftijdscombinatie van mannen en vrouwen van bepaalde leeftijdsgroepen gelijk zijn, kan met een tabel voor de mannen volstaan worden.
Voor alle combinaties van mannen van 35-39 jaar en ouder
met vrouwen van verschillende leeftijdsgroepen blijken de indices
over de periode 19^8 tot en met 1965 een dalende tendens te vertonen, zij het soms met een zeer grillig verloop. Hetzelfde geldt
voor de indices van de leeftijdscombinaties van 30-3l»-jarige mannen
met vrouwen ouder dan 30-3^ jaar. Voor de overige leeftijdscombinaties
geldt, dat de stijgingen, die deze indices ondergaan, relatief veel
groter zijn dan de toename, die voor de indices van Koller voor overeenkomstige leeftijdsgroepen te constateren waren [ zie tabel 6.01 ] .
De opgegeven relatieve stijging, die de aangepaste trendlijnen in het
begin en eind der periode ondergaan, zijn daar het bewijs van.
De berekening per vijfjarige leeftijdsgroepen van bruid en
bruidegom hebben wij in dit geval ook aangevuld met berekeningen
per eenjarige leeftijdsgroepen. Deze hebben betrekking op eerste en
andere huwelijkssluitingen tezamen. Zoals wij in bijlage I vermeldden,
beperkten wij ons daarbij tot de jaren 1956, 1958, i960 en I965· De
resultaten voor 20-, 21- resp. tot en met 29-jarige mannen zijn als
grafieken 5.05.19 tot en met 5.05.28 aan deze studie toegevoegd. Dezelfde resultaten, maar nu voor eenjarige leeftijdsgroepen voor de
vrouwen geldend, werden in de grafische voorstellingen 5«05.29 tot en
met 5.05.30 uitgebeeld.
In deze grafische voorstellingen valt als eerste bijzonderheid
het regelmatige patroon op, dat de indices van een bepaald leeftijdsjaar van mannen (of vrouwen) met het toenemen van de leeftijd van de
huwelijkspartner vormen. Zoals wij gezien hebben, worden deze verhoudingen beheerst door de partiële huwelijkskansen. Ook dezelfde verhoudingen van indices voor verschillende leeftijdsjaren van mannen
(of vrouwen) en dezelfde leeftijd der huwelijkspartner komen in deze
grafieken tot uitdrukking. Met het toenemen van de leeftijd van de
man stijgt de waarde van de indices, zij het slechts tot de leeftijd
van 27 jaar; daarna nemen ook deze verhoudingen volgens de partiële
kansen in grootte af.
Deze indices voor eenjarige leeftijdsgroepen blijken in de opeenvolgende jaren lang niet altijd even groot. Juist de indices van die
leeftijden, waarin de meeste huwelijken gesloten worden, blijken het
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sterkst te stijgen. Ook hier kan men bijgevolg niet zeggen, dat de
indices

als verklaringen

der leeftijdscombinaties in overeen

stemming met de werkelijkheid zouden zijn. Er zouden zich dus ver
anderingen in de partnerkeuze moeten hebben voorgedaan. Met die
interpretatie komen wij evenwel min of meer in conflict met de keuze
mogelijkheid, die door de statistische benadering der toevalsfrequenties achter de eigenlijke index verborgen ligt. Het is ook
die wijze van benaderen, waardoor men moet zeggen, dat deze indices
niet op een grote homogeniteit der medebepalende grootheden berusten.
De vraag, of zij als variabelen dan ook nog alleen afhankelijk zijn
van externe factoren der tweede orde is daarmede zeer discutabel.
Tenslotte kunnen wij deze indices van Koller en Godefroy nog
bezien als instrumenten om de huwelijkscombinaties d.i. de paarvorming
in een vooruitberekeningsschema te berekenen. Koller gaat er daarbij
zelf vanuit, dat het aantal combinaties voor elke leeftij ds samenstelling
te berekenen is op basis van de volgende formule, welke hij uit de wijze
van vaststelling van zijn index [F 6.13] afleidt:
[F 6.19] De vaststelling van de aantallen huwelijkscombinaties met de
indices van Koller.
W. . χ K. . χ .¿. M. = E. .
i.k
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x.k
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Ter berekening van de dyades gaat hij er vanuit, dat hij hetzij
uit een tafelbevolking hetzij uit een reëele telling een volledig
overzicht heeft van de ongehuwde of huwbare bevolking van alle vereiste leeftijdsgroepen van elke sexe. Daaruit berekent hij vervolgens:
1

"die Aufteilungsziffern W.. für die einzelnen Alterskombinationen

2

multipliziert diese dann mit dem Eheschliessungskoëfficienten K,

3

und erhält durch weitere Multiplikation mit der Zahl der möglichen
Ehen ( Σ M. of Σ Ν.) den für die Fortschreibung in Frage kommenden
X

K.

Erwartungswert der Ehen der Alterskombinationen" (6.67)·
Men kan de vraag stellen, of de berekening van de "Aufteilungsziffern" uit de nieuwe aantallen der ongehuwden (of huwbaren) wel
noodzakelijk is. Door onze interpretatie van de indices van Koller
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konden vij de formules immers vereenvoudigen (zie [F 6.13a] ).
Op deze vraag zullen wij niet nader ingaan. Afgezien van verdere
consequenties zou men dan namelijk toch voor elk geslacht met
de verhouding van de aantallen ongehuwden (of huwharen) van een
bepaalde leeftijd tot het overeenkomstige totaal van alle leeftijdsgroepen rekening moeten houden. De belangrijkste moeilijkheid, welke
aan een toepassing van de indices van Koller verbonden is, wordt daardoor niet opgelost.
In Kollers gedachtengang worden de aantallen dyades bij deze
voortschrijving door een der twee formules sub [F 6.I9I verkregen.
De vraag, of een berekening vanuit de mannelijke zijde voor elke
dyade eenzelfde resultaat zal geven als vanuit de vrouwelijke zijde
vormt voor hem geen probleem. Toch is de consistentie van de resultaten van dergelijke berekeningen bij hem nog twijfelachtiger dan
dit reeds bij onze interpretatie der indices het geval is. Als de
aantallen ongehuwde (of huwbare) vrouwen bij de vooruitberekening
kleiner zijn dan die der mannen zal men in Kollers gedachtengang
deze aantallen moeten gebruiken om de dyades te berekenen. In' het
verleden kan de betrokken index evenwel met behulp van het aantal
ongehuwde (of huwbare) mannen zijn vastgesteld. Er is geen enkele
aanwijzing, waaruit die wijze van berekenen kan blijken. Het omgekeerde kan eveneens het geval zijn. Daarmede bezit deze methode van
berekenen een onevenwichtigheid, welke het bereiken van consistente
resultaten illusoir maakt. Als men de indices in overeenstemming
met onze interpretatie meer systematisch berekend zou hebben, behoeft
men een dergelijke keuze naar de grootte van de aantallen der ongehuwden (of huwbaren) van elke sexe niet te doen. De verhoudingen tussen
de nieuwe aantallen der ongehuwde (of huwbare) mannen en de oude, waarop de indices zijn vastgesteld, behoeven echter niet gelijk te zijn
asm dezelfde verhoudingen aan de vrouwelijke zijde. Door dat feit
geven de indices van Koller ondanks hun bi-sexualiteit geen oplossing
van het consistentie-probleem, hetgeen toch voor de voortschrijving
van de dyades noodzakelijk is.
Doordat bij de index van Koller de huwelijksintensiteit niet
afzonderlijk is uitgedrukt, doet zich nog een andere moeilijkheid voor.
De aantallen huwenden vein elke leeftijd kunnen voor elk geslacht alleen
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worden berekend door de optelling van de eerder vastgestelde dyades.
Als de aantallen ongehuwden als een tafelbevolking zijn vastgesteld,
zouden deze aantallen telkens moeten overeenstemmen met de daarbij
verkregen aantallen huwenden. Bij de transversale aantallen van een
ongehuwde (of huwbare) bevolking zal de som van alle dyades voor een
bepaalde leeftijdsgroep van zodanige aard moeten zijn, dat deze som
in zijn verhouding tot dat (gekozen) aantal huwbaren een redelijke
(afhankelijke) huwelijkskans levert. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen van beide geslachten. Door de nieuwe aantalsverhoudingen, welke
met de vastgestelde bevolkingsaantallen van beide geslachten zijn ingevoerd, is deze overeenstemming niet verzekerd. Daarmede zijn de indices
van Koller voor de vçoruitberekening practisch onbruikbaar. Koller
dacht daar zelf volgens een overigens zeer merkwaardige gedachtengang
anders over. Nadat hij, zoals boven vermeld, heeft uiteengezet, hoe
de berekeningen moeten verlopen, vervolgt hij met: "Man erhält schlieszlich als Ergebnis, wieviel ledige Männer und ledige Frauen am Ende des
Fortplanzungsalters bei Zugrundelegung der Heiratsverhältnisse eines
bestimmten AusgangsJahres für die einzelnen Geburtenjahrgänge vorhanden
sein würden. An diesen Zahlen kann dann eine zuverlässige Ledigenbalanz
vorgenommen werden, an ihnen kann des wahre Umfang des biologisches
Männerüberschusses abgelesen werden. Eingehende Berechnungen sind
im Gange". (6.68). Deze berekeningen zijn nooit verschenen. Koller
laat hierbij de aantallen der ongehuwde (of huwbare) bevolking tot het
eindresultaat der berekening worden, terwijl hij deze eerst (noodzakelijkerwijze) als grootheden genomen heeft, waarmede zijn berekeningen beginnen.
Omdat de index van Godefroy vanuit de mannelijke en vrouwelijke
zijde eenzelfde waarde verkrijgt, doet zich daarbij het bovenvermelde
consistentie-probleem niet voor. Door de uni-dimensionaliteit zou de
bovengenoemde moeilijkheid ten aanzien van de aantallen huwenden zich
demonstreren, als de gehele index ook werkelijk bij een voortschrijving
zou zijn te gebruiken. Technisch is dat echter al niet het geval.
Volgens de formule van Godefroy [F 6.18] zou elke leeftijdscombinatie als volgt zijn af te leiden, verondersteld, dat de nodige
indices bekend zijn:
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[F 6.20 ] Vaststelling van de aantallen huwelijkscombinaties met de
indices van Godefroy.
Ν, χ Μ. χ 1/C χ G. , = E. ,
к
ι
a
i.k
i.k
Voor de formule van Godefroy geldt, dat in de jaarlijkse constante С

het totaal aantal der huwelijkssluitingen is inbegrepen.

Dat aantal zal niet eerder bekend zijn, dan nadat alle huwelijks
sluitingen berekend zijn. Daar het totale aantal huwende mannen of
vrouwen daaraan gelijk is, zou ook daarmede volstaan kunnen worden.
Door het uni-dimensionele karakter van de index zijn deze aantallen
alleen te verkrijgen door optelling van vooraf gevonden leeftijds
combinaties. Daarmede komen wij in een vicieuze cirkel terecht, welke
niet te doorbreken is. Het totaal der huwenden moet gekend worden
om elke dyade naar aantal te berekenen, terwijl wij deze laatste moeten
kennen om de aantallen huwenden te kunnen berekenen. Daarmede wordt de
index van Godefroy onbruikbaar.
De onbruikbaarheid van deze beide indices houdt nu, ons inziens,
nauw verband met de statistische wijze van benaderen, waarop zij
beide

gebaseerd zijn. Zulke statistische benaderingen zijn nog op

andere wijze te verkrijgen, zoals wij in de volgende paragraaf nog
zullen zien. Stuk voor stuk zijn zij gebaseerd op soortgelijke, zij
het anders getinte, ficties van de "market-choice". Bij het gebruik in
een vooruitberekening vertoont elk van deze indices daarom soortgelijke
moeilijkheden als de index van Koller en/of Godefroy. Wij zullen
daarom niet meer bij elke index op dit vraagstuk ingaan. Voorzover
de vereenvoudigde index van Koller tot een andere mogelijkheid van
toepassing zou leiden, komt zij indirect bij de index der evenredige
keuze ter sprake. Het is op grond van de formule sub [F 6.13a] gemakke
lijk in te zien, dat deze index door afscheiding der huwelijkskans
tot de index der evenredige keuze is om te werken.

§ k. Andere indices gebaseerd op statistische vooronderstellingen.
Een index gebaseerd op de huwelijkskansen.
Koller (en met hem Godefroy) maakt gebruik van de aantallen
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huwbaren (of ongehuwden) om de kans op een bepaalde huwelijkscombinatie te berekenen (zie [F 6.11 ] ) . Zo'η kans кал ook op andere
manieren worden afgeleid. Het aantal combinaties, dat tussen een
aantal i-jarige huwende mannen en een aantal k-jarige vrouwen te
vormen is, wordt immers bepaald door het product van deze twee aan
tallen. Men zou daar tegenover kunnen stellen, dat het aantal com
binaties, dat maximaal haalbaar zou zijn, gelijk is aan het product
van het overeenkomstige aantal ongehuwden of huwbaren van beide ge
slachten. De formule van de кала op een huwelijkscombinatie van een
i-jarige man en een k-jarige vrouw krijgt dientengevolge de volgende
vorm:
[F 6.21 ] De kans op een dyade van een i-jarige man en een k-jaxige
vrouw volgens de (afhankelijke) huwelijkskansen.
E.
i.k

w

k.i

M.

ι

EL
x

Nv

к

In feite wordt deze kans bepaald als een product van de (af
hankelijke) huwelijkskansen. Met een analoge redenering als Godefroy
gedaan heeft (zie [F 6.16 J ) leidt deze kans tot een index, welke
door de volgende formule wordt weergegeven:
[F 6.22 ]

De preferentie-index gebaseerd op de (afhankelijke) huwe
lijkskansen.
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Evenals de door Godefroy ontworpen index heeft ook deze voor
i-jarige mannen en k-jarige vrouwen eenzelfde waarde.
Deze index is niet op ons materiaal van de huwelijkssluitingen
over de periode 19^8-65 doorgerekend. Ten eerste ontstaan bij de zeer
kleine huwelijkskansen, welke in de laagste en hogere huwelijksleef
tijden voorkomen zeer kleine kansen op huwelijkscombinaties van personen
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van die leeftijden. Alleen door de verhouding tussen het feitelijke
aantal combinaties van die personen en het algeheel totaal der
gesloten huwelijken zullen deze indices nog redelijke waarden kunnen
verkrijgen. Vervolgens is voor de voornaamste leeftijdsgroepen geen
constante ontwikkeling van de index over de periode I9U8-65 te ver
wachten. De laatst bedoelde verhouding zou dan voor personen van
die leeftijden, waar de huwelijkskansen sterk gestegen zijn, een
daling moeten hebben ondergaan, die evenredig is aan de toename van
het product van die huwelijkskansen. Een enkele berekening van de
index-waarden van 25-29-jarige mannen en 25-29-jarige vrouwen be
vestigt dit. Van een waarde van 5,66 in 19^8 daalde deze tot 1,62
in 1965.
Zou men deze index ondanks deze variabiliteit toch in een voorui tberekeningsschema

willen gebruiken, dem stuit men weer op dezelfde

moeilijkheid als bij de index van Godefroy; ook hier zou men namelijk
vooraf het totale aantal huwelijkssluitingen moeten schatten.
Andere indices, afgeleid uit de aantallen huwenden, resp. de aan
tallen huwbaren (of ongehuwden).
Zowel in deze laatste index als

in die van Koller en Godefroy

schuilt nog een bezwaar, dat wij nog niet te berde brachten. De productregel, welke in deze afleidingen werd toegepast, impliceert namelijk
steeds de veronderstelling, dat elke i-jarige man met elke k-jarige
vrouw een huwelijk aan zal kunnen gaan. Andersgesteld: elke man кал elke
vrouw tot partner kiezen. Voorzover het de vaststelling van een totaal
van het aantal mogelijke combinaties betreft, is daar geen bezwaar
tegen in te brengen. Als zodanig kunnen zij steeds als noemer in zo'n
kansberekening gebruikt worden. Zodra het over het feitelijke aantal
huwelijkscombinaties gaat, die in de teller van zo'n berekening moeten
voorkomen, is deze product-regel niet meer te gebruiken. Elke gehuwde
тал heeft immers een zeer bepaalde vrouw van k-jaar gekozen. Het aan
tal huwelijkscombinaties van i-jarige man en k-jarige vrouwen wordt
daarom alleen door dat feitelijke aantal (E.

) weergegeven. Koller

X · it

en Godefroy ontsnappen aan het gevaar te veel te berekenen, doordat zij
een verwachte frequentie formuleren. De verhouding van de feitelijke
tot deze verwachte frequenties slaat daarmede op de preferentie terug,
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die zij hadden voor een bepaalde partner van de leeftijdsgroep, waaruit
zij vele andere van eenzelfde leeftijd konden kiezen. Strict genomen
zijn deze partners dus niet meer op hun leeftijd geselecteerd, maar
op andere kwaliteiten. Perozzo (zie |_Ρ 5.02J ) en Knibbs (zie [ F 6.05J)
maken nu de fout om de feitelijke huwelijksfrequenties (E. , ) te gebruiken om een aantal mogelijke combinaties af te leiden, welke
zij vergelijken met de combinaties, die uit M. en N
1

huwbare mannen
к

en vrouwen te vormen zijn. Elke huwelijksfrequentie berust daarmede
vergeleken al op een aantal unieke leeftijdscombinaties. Alleen als
men stelt, dat elk van deze i-jarige mannen, die een k-jarige vrouw
huwen, elk ander had kunnen kiezen, dan zou daarmede de berekening
van een aantal, combinaties uit de huwelijksfrequenties gerechtvaardigd
zijn. Impliciet veronderstelt men dan echter ook, dat de feitelijke
partners gekozen werden op andere kwaliteiten dan de leeftijd, die
zij met elke andere mogelijke partner gemeen hadden. De consequentie
is dan echter, dat de verkregen kans als een verwachte frequentie
gebruikt wordt. Noch Knibbs noch Perozzo hebben dat gedaan.
Gebruikt men het feitelijke aantal dyades (E.

) als een aantal

unieke leeftijdscombinaties, waarbij het verder van geen belang is,
welke i-jarige man met welke k-jarige vrouw getrouwd is, dan kan dat
aantal nog met een aantal combinaties vergeleken worden, dat op een
van de 2 volgende manieren is vastgesteld. Men kan namelijk van de
aantallen der ongehuwde (of huwbare) mannen en vrouwen dan wel van de
huwenden uitgaan.
I F 6.23 J

De kans op een dyade van een i-jarige man en een k-jarige
vrouw afgeleid uit de aantallen der ongehuwden (huwbaren).
W. " = W, . " = £ . , /Μ. χ N,
i.k
k.i
i.k ι
k

I F 6.2k J

De kans op een dyade van een i-jarige man en een k-jarige
vrouw afgeleid uit de aantallen der huwenden.
W"
i.k

= W"' . =
k.i

E. , /E. χ E,
i.k' i * Ht

In het eerste geval is er van een uni-dimensionele grootheid
sprake, in het tweede geval van een bi-dimensionele benadering der
partnerkeuze. In beide gevallen wordt slechts een waarde voor de
i-jarige mannen, resp. k-jarige vrouwen verkregen.
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Zou men uit deze beide grootheden een index willen vormen, dan
zou men weer op gelijke wijze als Godefroy kunnen handelen. In het
laatste geval wordt dan de volgende index verkregen:
[F 6.25 ] De preferentie-index afgeleid uit de aantallen der huwenden
E.
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De preferentie-index, afgeleid uit de aantallen der huwbaren (of
ongehuwden) verschilt daar dan alleen van, doordat de aantallen i-jarige,
resp. k-jarige huwende mannen, resp. vrouwen door de overeenkomstige
aantallen der huwbaren (of ongehuwden) vervangen worden. Een index,
welke op de huwbaren gebaseerd is, zou daarom ook uit de bovenbe
doelde index zijn af te leiden. Men zou deze namelijk alleen maar met
de reciproque van het product der (afhankelijke) huwelijkskansen te
behoeven vermenigvuldigen. Voor de voornaamste leeftijdsgroepen zal
dit al een groot getal zijn, dat met het toenemen der leeftijden van
een of beide sexen steeds groter wordt. Practisch is daarmede dit
verhoudingscijfer als index der partner reeds onbruikbaar.
Voor de index der huwenden geldt, dat zij op geen enkele wijze
een direct verband legt naar de aantallen der huwbaren (of ongehuwden),
waaruit de partners tenslotte gekozen worden. Zij kan ons derhalve geen
enkele verklaring geven, hoe veranderende aantalsverhoudingen tussen
de huwbare mannen en vrouwen tot een verandering van de partnerkeuze
in beperkte zin zouden kunnen leiden. Deze index berust voorts op
niets anders dan de vaststelling van een "toevals" of "normale"
frequentie in een (m χ n)-tabel. Zo'n frequentie wordt verkregen door
te veronderstellen, dat elke huwende man (E.) zijn partner kiest in
overeenstemming met het percentage huwende vrouwen (К ) van k-jaar,
dat onder het totale aantal huwende vrouwen aanwezig is. Het totale
aantal huwelijken is immers gelijk aan dat laatste totaal. Met die
vaststelling alleen wordt niet eens aangetoond, dat er een verband be
staat tussen de huwelijksleeftijd van de man en die vein de vrouw, zo
als dat in een (m χ n)-tabel gewoonlijk wel gebeurt. Zulk een verband
is zonder twijfel aanwezig; met de verdere uitwerking van de chi-square
techniek is dat onmiddellijk te bewijzen. Het gaat ons echter om het
feit, in hoeverre ons zicht op dat verband door aantalsverhoudingen
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wordt belemmerd.
Vervangen wij de huwenden weer door de overeenkomstige aantallen
der ongehuwde (of huwhare) bevolking, zodat wij weer de eerste index
verkrijgen, dan zegt de verkregen grootheid eveneens heel weinig over
de werkelijke preferenties. Het product der aantallen huwbare (of onge
huwde) i-jarige mannen en k-jarige vrouwen levert wel een theore
tisch aantal mogelijke huwelijkscombinaties, maar dat aantal staat
ver van de werkelijkheid. Niet alle i-jarige mannen en k-jarige
vrouwen zullen immers in enig jaar huwen. In zeer grote index
waarden voor hoge leeftijden der partners komt de irrealiteit van de
gemaakte veronderstelling tot uitdrukking. Daarmede heeft ook deze
index voor ons weinig zin en betekenis.
De "Neigungskoeffizient" van Schnapper-Arndt.
Met al deze redeneringen zijn de mogelijkheden om tot een
formulering van de kans op een bepaaJ.de dyade

te komen nog niet

uitgeput. Schnapper-Arndt gebruikte in I908 nog een andere formulering.
Hij stelde het aantal combinaties, dat uit i-jarige huwende mannen
en k-jarige huwende vrouwen te vormen is tegenover het totale aantal
huweli jkscombinaties, dat uit alle huwende mannen en vrouwen te ver
krijgen is. De kans, die hij vaststelde, kan met onze symbolen voorge
steld worden met:

[F б.2б]

De kans op een dyade van een i-jarige man en een k-jarige
vrouw volgens Schnapper-Arndt.
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Met deze formule bevindt Schnapper-Arndt zich op eenzelfde pad
als Koller. Deze laatste bepaalt zijn kans uit het product van de ver
houding, waarin i-jarige mannen zich onder alle huwbaren (of ongehuwden)
van dat geslacht bevinden en dezelfde verhouding voor de k-jarige
vrouwen. Schnapper-Arndt gebruikt de overeenkomstige verhoudingen
onder de huwenden!' Vergelijkenderwijze zou men kunnen zeggen, dat Koller
een ontmoetingskans voor huwbaren (of ongehuwden) bepaalt, SchnapperArndt een gelijke kans voor huwenden.
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Op dezelfde wijze als Godefroy met de door Koller geformuleerde
kans tot een preferentie-index komt, stelt Schnapper-Arndt met zijn
kans op een dyade zijn "Neigungskoeffizient" samen

|F 6.27J

(6.69).

De "Neigungskoeffizient" van Schnapper-Arndt.
Eerste vorm van uitdrukken
1
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Omdat de som van het totale aantal gesloten huwelijken gelijk
is aan het totale aantal (daarin begrepen) huwende mannen of vrouwen
laat deze "Neigungskoeffizient" van Schnapper-Arndt zich eenvoudiger
schrijven met:
[F 6.27aJ

De "Neigungskoeffizient" van Schnapper-Amdt (Herleid)
1
1

E. „
i.k

^k.i

Ε.

Σ

* \К

x ЩΕ.

Σ Ε
E.v A "·
i
Ε,
E.
= ;Мх '""

Met deze coëfficiënt wordt bijgevolg verondersteld, dat
het percentage i-jarige huwende mannen, dat k-jarige vrouwen huwt,
evenredig zal zijn met de verhouding, waarin k-jarige vrouwen onder het
totale aantal huwende vrouwen aanwezig zijn. Voor het percentage der
k-jarige huwende vrouwen geldt een soortgelijke evenredigheid ten opzichte van de huwende mannen. Daarbij is de waarde van de index in beide
gevallen gelijk.
Door deze vereenvoudiging laten zich de verhoudingen, die tussen
de opeenvolgende indices bestaan, gemakkelijk vaststellen. De verhoudingen tussen de coëfficiënten voor i-jarige mannen ten opzichte van
k-jarige, (k+l)-jarige vrouwen zijn gelijk aan de verhoudingen
tussen de percentages der k-jarige, resp. (k+l)-jarige vrouwen,
die met i-jarige mannen huwen. Omgekeerd verhouden zich de coëfficiënten
voor i-jarige en (i+l)-jarige mannen, die met k-jarige vrouwen huwen,
als de percentages der i-jarige en (i+l)-jarige mannen, die met kjarige vrouwen huwen.
[F 6.28] De verhoudingen tussen de "Neigungskoeffizienten van SchnapperAmdt.
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Door deze verhoudingen leren deze coëfficiënten ons over de
jaarlijkse preferenties niets meer dan uit de verhoudingen der bijbehorende percentages valt af te leiden. Alleen zal men er rekening
mede moeten houden, dat volgens deze verhoudingen een verschil in
preferentie van de i-jarige mannen voor k- en (k+l)-jarige vrouwen
bepaald wordt door de percentages, waarin deze beide groepen van
vrouwen i-jarige mannen huwen. Gezien deze verhoudingen hebben wij
deze index dan ook niet op ons materiaal over de periode 191*8-65
doorgerekend. In het algemeen zullen deze coëfficiënten waarden
groter dan 1 kunnen bereiken.
Door de gelijkheid van het totale aantal huwende mannen, resp.
vrouwen asm het totaal der huwelijkssluitingen is deze coëfficiënt
dan ook gelijk aan de verhouding tussen de feitelijke frequentie
van bepaalde huwelijkscombinaties en de "toevals-" of "normale"
frequentie, welke in een (m χ n)-tabel kan worden vastgesteld. Deze
laatste is, zoals wij eerder zagen, gelijk aan de index der huwenden,
welke wij sub [F 6.25J hebben vastgesteld. Deze verhouding kan ons iets
over het bestaan van een verband tussen de huwelijksleeftijd van de
тал (of vrouw) en de leeftijd der partner leren, maar niet hoe dit
verband door de keuze van beide betrokkenen кал worden verklaard.
Daarmede is ook deze coëfficiënt voor ons doel niet interessant.

§ 5· De index volgens de methode der evenredige keuze.

Als elke i-jarige huwende man zijn k-jarige huwelijkspartner
kiest in overeenstemming met het aantal k-jarigen, dat onder de ongehuwden aanwezig is, krijgt men een index,welke in zijn opbouw aan
de vereenvoudigde index van Koller en die van Schnapper-Arndt doet
denken. In tegenstelling met voorgaande indices berust hij niet op
statistische vooronderstellingen.

Deze index, die wij in verband

met zijn opbouw een index volgens de methode der evenredige keuze
of kortweg een evenredigheidsindex kunnen noemen, is weer te geven
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met de volgende formule:
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6.29 J

De index der preferentie volgens de methode der even
redige keuze.
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Omdat eenzelfde redenering vanuit de vrouwelijke kernt van het
huwelijksschema is op te zetten, kan voor elk der geslachten een af
zonderlijke index worden opgesteld. In dat opzicht verschilt deze
index - onze interpretaties daargelaten - vem al de statistische be
naderingen, welke in de voorgaande paragrafen besproken werden. Hij
berust op het beginsel der "multiple choice". De verhouding tussen
de mannelijke en vrouwelijke indices voor een bepaalde dyade, die zich
hier kan voordoen, is vrij doorzichtig:

[F 6.30J

De verhouding der mannelijke en vrouwelijke evenredigheidsindices voor eenzelfde huwelijkscombinatie.
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Enigszins anders gelezen dan de formule laat zien, staat er, dat de
verhouding van de producten van huwelijkskans en preferentie-indices
van mannen en vrouwen omgekeerd evenredig zijn met de verhouding van
de totale aantallen ongehuwde (of huwbare) mannen en vrouwen. Naarmate
er een geringer totaal van ongehuwde vrouwen zou zijn, zou ofwel de
huwelijkskans van de i-jarige mannen kleiner moeten worden of zouden zij
in geringere mate k-jarige vrouwen moeten kiezen om deze verhoudingen
in evenwicht te houden. Zulk een evenwicht zou ook bereikt worden, als de
huwelijkskans van k-jarige vrouwen groter zou worden of zij in grotere
mate i-jarige mannen zouden kiezen.
Het groter worden van de huwelijkskansen der k-jarige vrouwen,
als het totaal der ongehuwde vrouwen tegenover het totaal der ongehuwde
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mannen relatief kleiner wordt, stemt weer met de regel, dat het sterkste
geslacht zich naar het kleinste moet richten, overeen. Door het invoeren
van de preferenties van beide geslachten is het veronderstelde evenwicht
in dit geval echter van meer complexe aard.
Als wij aannemen, dat de huwelijkskans van k-jarige vrouwen
toeneemt, in een geval, waarin het totaal aantal der ongehuwde
vrouwen van het ene jaar op het andere geringer wordt, is dat te zien
als een reactie tot herstel van het evenwicht. Nemen wij verder aan,
dat het aantal huwende vrouwen (E^) hij deze grotere huwelijkskans
ongewijzigd bleef, dan zal volgens [F 6.29] de preferentie-index
der vrouwen geen verandering behoeven te ondergaan, als de verhouding
tussen de aantallen i-jarige ongehuwde mannen en het totaal van alle
mannelijke ongehuwden ongewijzigd bleef. De veronderstelling van het
gelijkblijvend aantal huwende vrouwen (K ) impliceert bij de hypothese
van de grotere huwelijkskans een kleiner aantal ongehuwde vrouwen
van k-jaar ( N ) dan in het jaar daarvoor. De reciproque van de verhouding tussen dit laatste aantal ongehuwde vrouwen en het totaal
der ongehuwde vrouwen zal daardoor groter geworden zijn. Als de huwelijkskans der ongehuwde mannen verder ongewijzigd bleef en daarmede
het aantal huwende mannen, zal, omdat wij reeds een ongewijzigd aantal ongehuwde mannen van i-jaar veronderstelden, de preferentie-index
der mannen groter zijn. Daarmede schijnt een grotere preferentieindex der i-jarige mannen voor k-jarige vrouwen tezamen met een grotere
huwelijkskans der k-jarige vrouwen tot een herstel van het evenwicht
aan het kleiner worden van het totaal der ongehuwde vrouwen verbonden
te zijn. Het groter worden van die preferenties is bij het veronderstelde geringere aantal ongehuwde vrouwen van k-jaar tegenover het
veronderstelde gelijk gebleven aantal ongehuwde mannen niet onredelijk.
Daarmede schijnt deze index in zijn opstelling tot plausibele gevolgen
van verstoringen van het gestelde evenwicht te leiden.
Zulk een onredelijke verandering der indices kan echter toch
optreden. Zowel voor de index der mannen als der vrouwen geldt, dat
een verandering louter een gevolg kan zijn van de verandering in het
totale aantal der ongehuwden. Een wijziging van de aantallen ongehuwden, die bij de betreffende dyades betrokken zijn, behoeft daar niet
de oorzaak van te zijn. Zulk een wijziging der totalen zal tot een verandering van deze indices beperkt kunnen blijven, omdat onder de veronderstelde omstandigheden geen verandering van de huwelijkskansen en
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daarmede van het aantal huwenden noodzakelijk is. Daarmede heeft deze
index een te grote variabiliteit, omdat veranderingen voor kunnen
komen,zonder dat van een wijziging in de verhouding der aantallen
ongehuwde i-jarige mannen en k-jarige vrouwen noch van een verandering
van de verhouding der neiging om te huwen sprake hehoeft te zijn.
Ondanks dit feit hebben wij de variabiliteit van deze index
over het tijdvak 19^8-65 met behulp van de ons ter beschikking staande
gegevens onderzocht. Om een duidelijk beeld te krijgen van de verhou
dingen, welke tussen de gevonden waarden bestaan, richten wij ons eerst
op de opeenvolgende indices der mannelijke en vrouwelijke huwelijkspatronen.
[F 6.31 ]

De verhouding tussen 2 opeenvolgende indices volgens de
methode der evenredige keuze in het voorkeurspatroon van
.... jarigen.
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In dergelijke verticale rangschikkingen verhouden de indices
zich bijgevolg als de partiële huwelijkskansen van de partners.
Daarmede wordt de verhouding, waarin i-jarige mannen vrouwen van
k- en (k+1)-jaar kiezen, bepaald door de verhouding van de huwelijkskansen van deze k- en (k+l)-jarige vrouwen en de verhouding van de
percentages, waarin deze beide groepen met i-jarige mannen huwen.
Men zou eveneens kunnen zeggen, dat de verhouding van de preferenties
van deze mannen voor de beide groepen van vrouwen bepaald wordt door de
bereidheid van deze laatsten om met i-jaxige mannen te huwen.
Eenzelfde verhouding valt weer te bepalen tussen de preferenties
van mannen (of vrouwen) van verschillende leeftijd voor partners van
dezelfde leeftijd. Voor deze horizontale rangschikkingen geldt:
[F 6.32] De verhouding tussen 2 indices van .... jarigen volgens de
methode der evenredige keuze voor partners van dezelfde leeftijd.
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Deze verhoudingen blijken evenredig met de percentages, vaaxin
i-jarige huwende mannen (of k-jarige huwende vrouwen) hun partners
kiezen. Als bezwaar tegen deze indices valt daarom op te merken, dat
het mogelijk verschil in neiging om te huwen tussen deze i-en (i+l)jarige mannen, resp. k- en (k+1)-jarige vrouwen in deze verhouding geen
rol speelt. Daarmede komt een factor, die in deze verhouding toch een
rol zou moeten spelen, niet aan bod.
Tegen deze achtergrond van verhoudingen zullen wij de resultaten
van onze berekeningen over het tijdvak 19^8 tot en met I965 moeten be
zien. De resultaten van deze berekeningen voor vijfjarige leeftijds
groepen zijn voor de indices vanuit de mannelijke zijde van het huwelijksschema op de tabellen E 115«01 tot en met E 115.11 vermeld.
Voor de indices vanuit de vrouwelijke zijde werden zij op de tabellen
E 215.OI tot en met E 215.11 opgenomen en in het tweede deel van dit
onderzoek gebundeld. Op de grafieken 5·θ6.01 tot en met 5.O6.05 werd
het verloop van de indices van verschillende mannelijke leeftijds
groepen ten opzichte van de vrouwelijke getekend. De eerste grafiek
heeft betrekking op de 20-2U-jarige mannen, de laatste op de U5-^9jarigen. De grafieken 5.O6.OT tot en met 5.06.11 gelden op overeen
komstige wijze voor de vrouwen.
De grafische voorstellingen der indices van een groot deel der
leeftijdsgroepen vertonen een duidelijke overeenkomst. De indices voor
die leeftijdsgroepen van de vrouwen, welke niet veel verschillen van
de leeftijdsgroep van de mannen, waarvoor de grafiek geldt, nemen
over het tijdvak I9I+8-65 in aanzienlijke mate toe. De grafieken
van de laagste naar de hoogste leeftijdsgroepen der mannen doorlopend,
worden de stijgingen der indices zeker tot de UO-UU-jarige mannelijke
groep steeds groter. Van een evenredige ontwikkeling tussen de over
eenkomstige percentages en de verhouding der k-jarige ongehuwde vrou
wen tot het totale aantal ongehuwde vrouwen schijnt in een aantal ge
vallen dan ook geen sprake te zijn.
Toch kan men niet ontkennen, dat er een verband is tussen de
ontwikkelingen van de percentages der huwenden en die van de gestelde
aantalsverhoudingen. De relevante grootheden, die bij de vaststelling
der trend-lijnen werden verkregen, wijzen in die richting. Voor de
mannelijke evenredigheidsindices laat tabel 6.03 veel lagere regressie-
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coëfficiënten zien dan de overeenkomstige tabel 5·Об voor de per
centages der huwenden. Bovendien zijn de correlatie-coëfficiënten
in het algemeen niet veel kleiner. Ook voor de vrouwen kan dat
gelden (zie tabel 6.0U en 5·07)·
Evenals bij de mannen worden bij de vrouwen volgens tabel
6.0U geringe regressie-coëfficiënten gevonden voor de trendlijnen,
die bij de indices voor elke huwelijkscombinatie over de jaren 191*8
tot en met I965 zijn aangepast. Anders dem bij de mannelijke indices
vertoont hun verloop tot de 30-3^4-jarige leeftijdsgroep der vrouwen
een wat minder

sterke ontwikkeling, die in kleinere regressie-

coëfficiënten tot uitdrukking komt. Evenals bij de mannen wordt hier
de relatieve stijging groter naarmate de berekeningen betrekking hebben
op indices van leeftijdsgroepen, die meer afwijken van de leeftijdsgroepen der partners dan andere dat doen.
Overzien wij deze resultaten dan geeft deze evenredigheidsindex
van alle indices, die wij in dit hoofdstuk behandelden, nog wel de
meest bevredigende uitkomsten. Daar kan dem nog aan worden toegevoegd,
dat deze indices zowel voor de mannen euLs de vrouwen per leeftijdsjaar patronen te zien geven, die uit een oogpunt veui spreiding vem
de preferenties zeer aanvaardbaar zijn. De grafieken 5«Об.01 tot en
met 5·Об.11 geven daar de voorbeelden vem. Zo liggen bijvoorbeeld de
toppen der mannelijke voorkeurspatronen - althems voor de vijfjarige
leeftijdsgroepen - steeds bij aanvaardbeure leeftijden van de vrouwen.
Uit hetgeen wij in het bovenstaande hebben vastgesteld, weten wij,
dat de verhoudingen in deze patronen gelijk zijn aem de percentages
der huwenden.
Op grond van deze bevindingen is het zeker wenselijk om deze
index op de mogelijkheid tot inpassing in een vooruitberekeningsschema
te onderzoeken. Door de zeer geringe waarde-veremderingen, welke deze
index in de tijd ondergaat, is hij immers beter te voorspellen dan
elke andere grootheid, welke wij tot nu toe zijn tegengekomen. Uit de
definitie van de index volgt, dat met een schatting daarvan op de
volgende wijze de aantallen der huwelijkscombinaties zijn af te leiden:
[F 6.ЗЗ]

De inpe^sing van de index der evenredige keuze in een
vooruitberekeningsschema.
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Door deze mogelijkheid om vanuit de mannelijke dan wel vrouwelijke
zijde van het huwelijksschema te werken, kan het gebruikelijke consis
tenti eprohleem alleen opgelost worden, als aan de volgende evenwichtsvoorwaarde wordt voldaan.
[F 6.36]

De evenwichtsvoorwaarde bij inpassing van de index der even
redige keuze in een vooruitberekeningsschema.
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Bij de toepassing van deze index wordt derhalve verondersteld,
dat niet alleen de aantallen der ongehuwden over het gehele scala van
leeftijden én zodoende hun sommen, maar ббк de aantallen der huwenden
bekend zijn. Impliciet ligt derhalve aan de toepassing de voorwaarde
besloten, dat een vooruitberekening van de aantallen der huwenden reeds
op grond van gegeven huwelijkskansen voor de mannelijke én vrouwelijke
bevolking heeft plaats gevonden. In hoofdstuk VIII zullen wij nog zien,
dat dit geen onmogelijke voorwaarde is. In feite is de index der even»
redige keuze dein ook zeker bruikbaar in een vooruitberekeningsmodel.
In vergelijking met de eveneens door ons ontworpen index der onafhankelijke keuze zijn aan deze index echter minder voordelen verbonden. Deze
houden verband met de algemene evenwichtsvoorwaarden, waaronder voor
beide indices het algemene consistentie-probleem is opgelost. Voor de
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index der evenredige keuze luidt deze in overeenstemming met hetgeen
wij onder [F 6.30] hebben vastgesteld.
[F 6.37] De algemene evenwichtsvoorwaarde voor de index der evenredige
keuze.
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In principe zou aan die voorwaarde voldaan kunnen worden door
de wijze van berekenen te volgen, welke wij in de laatste paragraaf
van hoofdstuk VIII hebben uiteengezet. Daardoor kan de index der
onevenredige keuze echter ook niet als een onbruikbare uitdrukking
van de partnerkeuze worden aangewezen.
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VII De partnerkeuze

als statistisch-demografisch probleem, deel II.

§ 1. De theorie van de onafhankelijke partnerkeuze.
Zoals wij in het voorgaande gezien hebben, leidt feitelijk geen
der voorgaande indices tot een bevredigende beschrijving van de jaar
lijkse verdeling der dyades. Met uitzondering van de index der even
redige keuze spelen noch de neiging om te huwen noch de preferenties
voor een partner van bepaalde leeftijd bij deze indices als afzonder
lijke grootheden een rol. Toch кал men niet ontkennen, dat de percentages
der huwenden op de feitelijke verdelingen van de mannen en vrouwen naar
de leeftijd van hun partners betrekking hebben. Als zodanig brengen zij
de resultaten van het kiezen der partners tot uitdrukking. Evenmin valt
te negeren, dat de huwelijkskansen van oudsher als de geëigende grootheden beschouwd zijn, waardoor de neiging om te huwen voor mannen of
vrouwen van eenzelfde leeftijdsgroep kon worden uitgedrukt. Het zijn in
feite deze overwegingen, welke ons tot de opstelling van de indices der
onafhankelijke keuze gebracht hebben. Zij ontstonden allereerst als een
alternatief voor de percentages der huwenden, zoals wij reeds in hoofdstuk V gezien hebben. De desbetreffende herleiding vermelden wij ten
gerieve van de lezer hieronder nogmaals.
[F 7.01 }

De preferentie-index der onafhankelijke keuze als een alternatief

van de percentages der huwenden.
E. , M.
ik
ι
Vanuit de mannelijke zijde: V. = ·=Γ— Χ trl.K

iL.

ι

H,

к

E. . Ν.
Vanuit de vrouwelijke zijde: V .= ·=•— x ττк. ι ¿ι,
M.
Afgezien van de eerder gebruikte herleiding кал door een kleine
verandering in deze formule het verband met de gewone huwelijkskansen
tot uitdrukking worden gebracht.
[F 7.02 ]

Het verband tussen de preferentie-index der onafhankelijke

keuze en de huwelijkskans.
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Deze scheiding van huwelijkskans en preferentie-index impliceert,
dat de neiging om te huwen als een grootheid beschouwd wordt, die on
afhankelijk van de preferentie voor partners van een bepaalde leeftijd
is. Een i-jarige man, die een k-jarige vrouw huwt, wordt geacht geen
grotere neiging om te huwen te bezitten dan zijn leeftijdsgenoot, die
een jongere of oudere vrouw kiest. Steeds gaat het daarbij om de ge
realiseerde neiging om te huwen en de verwerkelijkte partnerkeuze.
Tot nu toe is er geen andere auteur dem Karmel geweest, die van zo'η
scheiding van huwelijkskans en partnerkeuze is uitgegaan. Karmel
volstond echter met de percentages der huwenden als uitdrukkingen voor
de partnerkeuze. In een eerste artikel veronderstelde hij, dat deze
percentages bij een toenemende of afnemende bevolking onveranderd zou
den blijven (T.Ol). Nog voordat op deze onveranderde percentages een
critiek van Hajnal (Τ·02) verscheen, berekende hij in een ander artikel
de veranderingen, die dergelijke percentages bij zulke toe- of afnemende
bevolkingsaantallen zouden ondergaan. Veronderstellend, dat de mannelijke
nuptialiteit in al zijn schakeringen constant zou blijven, stelde hij
vast: "Again it can be seen that only for large values of r

will the

female marriage proportions differ very much in a changing population
from those in a stationary one. The effect of changes in r on these
proportions will of course be greater the greater the difference in age
between bride and bridegroom under consideration and for large differences
the relative increase or decrease in the marriage proportions can be con
siderable, but in absolute terms this may be unimportant since the pro
portions of females marrying males at ages very different from their own
are small" (7.03).
Anders dan Karmel veronderstelden wij, dat de percentages der
huwenden direct beïnvloed worden door de verhouding van de aantallen mogelijke candidaten en de aantedlen van hen, waaruit de kiezers voortkomen.
Zo ontstaat voor elke dyade een dubbele index, waaraan de opvatting ten
grondslag ligt, dat de preferenties voor mannen en vrouwen van elkaar
zijn te onderscheiden. Doordat op elke huwelijksmarkt een evenwicht
bereikt wordt, kunnen wij voor deze indices tezamen met de huwelijkskansen, de volgende evenwichtsrelaties opstellen:
r als de groeivoet.
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IF 7·03 ]

De evenwichtsrelaties a&n de mannelijke en de vrouwelijke
zijde van de huwelijksmarkt.
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Uit deze beide evenwichtsrelaties is voor de afstemming op de
huwelijksmarkt tenslotte de volgende algemene evenwichtsvoorwaarde af
te leiden.
[F J.Oh ]

De algemene evenwichtsvoorwaarde hij de indices der on
afhankelijke keuze.
h.
ι
h

k

V. . M.
i.k_ ι
X V

k.i" N k

Van constante nuptialiteits-condities aan een zijde van de
huwelijksmarkt, zoals Karmel dat deed, behoeven wij bij onze verdere
vaststellingen dus niet uit te gaan.
Tegen de achtergrond van deze evenwichtsrelaties verkrijgen de
verschuivingen der huwelijksneigingen, die zich als een "marriagetransition" in het bijzonder na i960 hebben voorgedaan, voor onze ana
lyse een bijzondere betekenis. De veranderingen der sex-ratio's, die
in overeenstemming met Aker's vaststelling op zichzelf al tot ver
anderingen in de verhouding van de aantallen huwenden der beide sexen
(marriage-squeeze) zouden hebben moeten leiden, worden in dit geheel
tot de belangrijkste grootheden. Hoe huwelijkskansen en preferentieindices zich ook voor mannen en vrouwen ontwikkelen, het zijn de sexratio* s, waarop steeds een afstemming plaats vindt.
Met behulp van deze bijzondere en algemene evenwichtsrelaties
zou men nu een theorie op kunnen stellen, welke uitgaat van een sterke
verstoring der evenwichten. Men veronderstelt dan het ontstaan van
min of meer extreme verhoudingen tussen de bij elke keuze betrokken
aantallen mannen en vrouwen. Doordat van elk aantal huwbaren slechts
een deel huwt, past daarbij de veronderstelling, dat er voor degenen,
die zouden willen huwen, niet voldoende geëigende partners beschikbaar
zijn. Theoretisch zijn er dan verschillende mogelijkheden. Een aantal
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personen zal een partner van een andere leeftijd kiezen dan zij oorspronkelijk van plan waren of hun huwelijk tot een volgend jaar uitstellen. In dat jaar kunnen zij trachten een partner van de oorspronkelijke leeftijdsgroep te verwerven, 6f zij kunnen alsnog met een partner
van een andere groep genoegen nemen. Als laatste mogelijkheid hlijft
over, dat zij ook in dit jaar weer hun huwelijk naar een volgend jaar
kunnen verschuiven. Deze acties zouden in hogere huwelijksleeftijden
door voortdurend huwelijksuitstel dan wel grotere leeftijdsverschillen
tussen de huwelijkspartners of meer huwelijken met eenzelfde leeftijdsverschil als gevolgen van de verandering der keuze tot uitdrukking moe-.
ten komen. In alle gevallen is er theoretisch van de vorming van nieuwe
evenwichtssituaties sprake.
Deze wijze van benaderen blijft zuiver theoretisch. Het voornemen om een partner van bepaalde leeftijd te huwen wordt immers niet
geregistreerd. Of er sprake is van een uitstel van een huwelijk dan
wel van de keuze van een andere partner dan men oorspronkelijk beoogde,
zal door de analyse nooit aan het licht gebracht kunnen worden. De
analyse berust op feitelijke gegevens, die betrekking hebben op de huwelijkssluitingen, welke in een zeker jaar hebben plaats gevonden. Door
middel van vergelijkingen van verschillende jaren zullen alleen verschillen voor een populatie als geheel kunnen worden aangetoond. Veranderingenvan de trouwlust der beide sexen en/of wijzigingen van de preferenties
zullen daarvoor als oorzaken zijn aan te wijzen. Alle tezamen zullen zij
nooit van dien aard kunnen zijn, dat de afstemming op de sex-ratio's,
zoals beschreven in de bovenstaande evenwicht s voorwaarden, verloren gaat.
Wij hebben hier te doen met gegevens, waaruit een gerealiseerde preferentie en neiging om te huwen voor een groep van personen van hetzelfde geslacht en leeftijd valt af te leiden. Als zodanig zijn zij van
geheel andere aard dan de preferenties of neigingen om te huwen, welke
door middel van een houdingen-onderzoek zouden worden vastgesteld. Alleen met behulp van zulk onderzoek zou men de verschillen tussen de gekoesterde preferenties en huwelijksneigingen en de gerealiseerde kunnen
vaststellen.
Gezien deze feitelijkheid der gegevens bestaat er ten aanzien
van de preferenties ook geen mogelijkheid tot een theorie van concurerende verhoudingen tussen de aanwezige huwbaren van verschillende
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leeftijdsgroepen. Van enige vergelijking van mogelijke candidaten van
verschillende leeftijd ter constructie van een index kan geen sprake
zijn. De term preferentie wordt alleen gebruikt, omdat personen van
bepaalde leeftijd partners van eenzelfde of andere leeftijd gekozen
hebben. De aantalsverhoudingen van andere leeftijdsgroepen tot die,
waaruit elk der beide partners voortkomen, spelen daarbij geen rol.
In dat verband is te zeggen, dat deze indices als een uitdrukking van
"simple choice" zijn te beschouwen. Alleen het feit, dat er naar ons
inzicht verschillende deelmarkten voor personen van bepaalde burger
lijke staat en geslacht zijn te onderscheiden, kan aanleiding tot de
gedachte aan concurerende verhoudingen zijn. Zo moeten indices gevormd
worden voor huwelijken van i-jarige ongehuwde mannen met k-jarige
weduwen of gescheiden vrouwen naast de indices, die voor deze groep
van mannen en k-jarige ongehuwden zijn op te stellen. De aantal s verhou
dingen van deze drie groepen van k-jarige vrouwen kunnen als een
element van concurerende verhoudingen tegenover de groep van i-jarige
ongehuwde mannen beschouwd worden. De gegeven evenwichtsrelaties zijn
dan voor elk van deze drie onderscheiden deelmarkten op te stellen.
Door de verdeling van alle huwende ongehuwde mannen naar de leeftijd
en de vroegere burgerlijke staat van hun partners zullen in deze
evenwichtsrelaties telkens de voorkeurs-indices en de huwelijkskansen der vrouwen met verschillende aantalsverhoudingen zijn vastge
steld. De werkzaamheid van mogelijk concurerende verhoudingen is echter
ook in zo'η geval slechts uit de feitelijke verandering van deze verschil
lende indices af te leiden. Eenzelfde handelswijze voor alle andere,
door ons onderscheiden deelmarkten zou tot analoge conclusies leiden.
Bij onze analyses beperken wij ons echter tot de deelmarkt van onge
huwde mannen en vrouwen of maken noodgedwongen in het geheel geen
onderscheid door van een huwelijksmarkt voor alle huwbaren uit te gaan
(zie bijlage l). Bij de huwelijksmarkt der ongehuwden bleven de aan
tallen huwenden daardoor beperkt tot al degenen, die met ongehuwden
trouwden. In de evenwichtsrelaties zijn de huwelijkskansen daardoor
steeds voor beide geslachten van beperkter inhoud dan naar de manier,
waarop zij in hoofdstuk V werden vastgesteld.
Ondanks deze feiten schuilt er toch in de tijd een beweeglijk
heid in het gehele systeem van evenwichtsrelaties, welke experi
menteel-theoretisch te benaderen valt. Ter vaststelling daarvan kunnen
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wij allereerst constateren, dat de aantallen ongehuwde mannen (M.)
en vrouwen (N, ) onafhankelijk van elkaar een verandering zullen
kunnen ondergaan. De huwelijkskansen tezamen met de preferenties
op voorgaande huwelijksmarkten, vroegere gehoorte-aantallen, als
mede de sterfte zijn de grootheden, waardoor deze aantallen tot
stand zijn gekomen. De keten van huwelijksmarkten, welke daarhij
een rol speelden, is langer naarmate deze aantallen van ongehuw
den op huwelijkscohorten betrekking hebhen, die verder afstaan
van de minimale huwelijksleeftijd. Op elk van deze huwelijks
markten vond de afstemming van huwelijkskansen en preferenties op
de sex-ratio's volgens de sub [F 'J.ok ] vermelde algemene even
wicht s voorwaarde plaats als een transversaal gebeuren tussen cohorten
met een verschillende tijd van herkomst. In de leeftijdsverdelingen
der aantallen ongehuwden zijn telkenmale alle ervaringen gegrift
van voorgaande perioden.
Ter uitvoering van een hypothetisch, gefantaseerd experiment,
hoe de aanpassing van huwelijkskansen en preferenties op elke trans
versale huwelijksmarkt plaats кал vinden, is er geen enkele mogelijk
heid om te bepalen, welke van de vier bij deze afstemming betrokken
grootheden als onafhankelijke variabele valt aan te wijzen. De zelf
standige verandering ter grootte van een zeker bedrag moet daarom
voor elke grootheid afzonderlijk worden verondersteld. De uit
werking van een verandering der sex-ratio's ten opzichte van een voor
gaand jaar kan dan als volgt worden voorgesteld:
[F 7·05 ] De gevolgen van een verandering der sex-ratio's in de tijd.
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Door deze veronderstelling omtrent de aanpassing der verschillende
grootheden verloopt de aanpassing aan de mannelijke en vrouwelijke
zijde als volgt:
[F 7«Об J De aanpassing van de percentages der huwenden aan verstoringen
van het evenwicht door veranderingen in de tijd van de sexratio's en de verhoudingen der huwelijkskansen.
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waarin:
ar = de verandering van het aantal ongehuwde mannen M. .
bt = de verandering van het aantal ongehuwde vrouwen N .
a = de toename van de neiging om te huwen van i-jarige mannen.
b = de toename van de neiging om te huwen van k-j arige vrouwen.
r = de verandering van de preferentie van i-jarige mannen voor k-jarige
vrouwen ·
t = de verandering van de preferentie van k-jarige vrouwen voor i-jaxige
mannen.
Met die relaties gaan de preferentie-indices logischer-wijze
als indicatoren der partnerkeuze aan de percentages der huwenden voor
af. Als geconditioneerde weergaven van die keuze ondergaan de laatste
zowel de invloed der aantals-verhoudingen, resp. van de huwelijkskansen en van de preferenties van beide geslachten.
Het schema demonstreert allereerst, dat er naar onze opvattingen
der preferenties geen directe overeenkomst tussen de veranderingen
van de sex-ratio's en de veranderingen van de verhoudingen der huwelijkskansen behoeft te bestaan. Vervolgens valt eruit af te leiden,
dat de percentages der huwende mannen en vrouwen gemakkelijk een
tegengestelde beweging zullen kunnen ondergaan. Tenslotte wordt
duidelijk, dat de preferentie-indices als schakels fungeren tussen
de veranderingen der sex-ratio*s en de daaraan niet evenredige ver
anderingen van de verhoudingen der huwelijkskansen.
Dit zelfstandige karakter van de door ons ontworpen indices
der onafhankelijke keuze komt tenslotte tot uitdrukking in de verge
lijkingen, welke zij met betrekking tot het kiezen van een partner
mogelijk maken; dezelfde mogelijkheden zijn bij de percentages der
huwenden niet aanwezig. Ten eerste is in dit verband te stellen, dat
twee percentages van huwende mannen (of vrouwen), die op dezelfde dyades
betrekking hebben, maar uit verschillende jaren afkomstig zijn, slechts
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tot op zekere hoogte met elkaar te vergelijken zijn. Een k-jaxige
huwbare vrouw zal van het ene jaar op het andere immers eerder gekozen worden, als de verhouding van het aantal k-jarige vrouwen
ten opzichte van het aantal i-jarige mannen toeneemt. Een soortgelijke redenering kern voor de vrouwen worden opgezet. De correctie
van de percentages der huwenden met de sex-ratio*s wordt daardoor
verantwoord. Omdat deze keuze van k-jarigè vrouwen tevens waarschijnlijker wordt, als de vrouwen in het ene jaar een grotere hereidheid
om te huwen vertonen dan in het andere, is een correctie met de verhoudingen der huwelijkskansen even dwingend vast te stellen. Daarmede worden de vastgestelde indices gezien als resultaten van de
confrontatie van kiezers en candidaten, waarbij elke kiezer
candidaat kan zijn of omgekeerd en zij een zekere neiging om te huwen
bezitten. Door de uitgevoerde correcties worden de vastgestelde nietgeconditioneerde uitdrukkingen van de partnerkeuze in elk der beide
jaren even waarschijnlijk en daarom beter vergelijkbaar dan de percentages der huwenden.
Deze grotere vergelijkbaarheid geldt eveneens in andere gevallen.
Zo zeigen wij reeds, dat een vergelijking van de percentages van ijarige huwende mannen, die k-jarige, resp. (k+1)-jarige vrouwen hebben
gekozen, eigenlijk niet juist is. De keuze van de eerste groep is veel
waarschijnlijker dan die van de andere, als zij in grotere getale aanwezig zijn of een grotere neiging om te huwen bezitten. Naast deze vergelijkingen, die op de verticale rangschikkingen der dyades gebaseerd
zijn, zullen er vergelijkingsmogelijkheden moeten zijn, die van de
horizontale rangschikkingen uitgaan. De gehele redenering is n.l.
ook van toepassing op twee percentages, welke de keuze van k-jarige
vrouwen door i-jarige en (i+l)-jarige mannen betreffen. Het gebruik van
deze percentages kern alleen tot de conclusies leiden, dat de i-jarige
mannen, voorzover zij huwen, in grotere (of kleinere) mate k-jarige
vrouwen gehuwd hebben dan de (i+l)-jarigen, die in het huwelijk traden.
Dat oordeel is dan weer geen adacquate uitdrukking van de keuze, welke
deze i-en (i+1 )- jarigen gedaan hebben. Door de aangegeven correcties
wordt ook hier een uitdrukking verkregen, welke in beide gevallen even
waarschijnlijk is. Door deze correcties wordt bovendien de vergelijkbaarheid van de keuze van mannen en vrouwen verkregen. Door de correcties
is er immers sprake van de kans op de keuze van een k-jarige vrouw door
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een i-jarige man, terwijl er voor de vrouw van de kans op de keuze van
een i-jarige man door een k-jarige vrouw sprake moet zijn. Daarmede
ligt aan onze index een kansbegrip ten grondslag, zoals dat bij de
huwelijkskans het geval is. Zoals men deze laatste grootheden voor
mannen en vrouwen кал vergelijken, zal men dat ook bij de index der
onafhankelijke keuze mogen doen.
Deze opvatting heeft een dubbele consequentie. Allereerst zijn
deze kansen der partnerkeuze niet optelbaar, zoals de percentages dat
voor verticale rangschikkingen wel zijn. Die eigenschap hebben zij
met de huwelijkskansen gemeen. Vervolgens zijn zij als zodanig alleen
met de huwelijkskansen te verbinden. Men zal daarom zonder de huwe
lijkskansen nooit tot het gebruik van de indices over kunnen gaan om
een aantal dyades te berekenen. Daaruit volgt tevens, dat zij op onge
huwden (of eventueel personen van andere burgerlijke staat) betrekking
hebben en niet op huwenden. Deze overeenkomst

met de huwelijkskansen

heeft echter niet tot consequentie, dat zij net als deze grootheden voor
een generatie als gevolg van een zelfverstorende werking aan ontwikke
lingen uit het verleden gebonden zijn. Vooralsnog lijkt het ons niet
waarschijnlijk, dat de voorkeur, die men op latere leeftijd voor
partners van bepaalde leeftijd heeft, enige invloed zou kunnen onder
gaan van de voorkeur, die men op jongere leeftijd had. Het transversale
karakter van de huwelijksmarkt spreekt zulk een afhankelijkheid ons in
ziens tegen. Daar gaat het om de aantalsverhoudingen, resp. de neiging
om te huwen van de personen, die op die markt aanwezig zijn. In zoverre
van zulk een invloed sprake kan zijn, кал dit alleen via de laatste
grootheden. Zo'n afhankelijkheid zou alleen te construeren zijn tussen
de indices vanuit de mannelijke, resp. vrouwelijke zijde voor dezelfde
dyades. Die afhankelijkheid ligt, zoals uit

[F 7.0U ] valt af te leiden,

veel gecompliceerder dan men gewoonlijk denkt. Naar onze opvatting
wordt het evenwicht altijd verkregen door de gezamenlijke afstemming
van de huwelijkskansen en de preferentie-indices der beide geslachten
op de sex-ratio's. Welke van de vier grootheden als afhankelijke te be
schouwen is, is daaruit niet vast te stellen. Zo zonder meer is zelfs
niet van een sex-dominantie op het terrein der huwelijkssluitingen te
spreken. De aanpassingsmogelijkheden aan veranderende sex-ratio's, zo
als wij deze in het voorgaande gedemonstreerd hebben, bewijzen dat.
Alleen de feitelijke huwelijkspatronen en de bijbehorende preferentie
patronen van mannen en vrouwen zullen daarover uitsluitsel kunnen geven.

23k
De sex-dominantie кал dan echter geen overheersing naar aantal meer
betekenen, maar krijgt inhoudelijk een andere betekenis. Het domineren
van een der geslachten op het gehele gebied der huwelijkssluitingen
door snellere veranderingen der huwelijkskansen of der preferenties zal
daarmede den kunnen worden aangeduid. Met die inhoud verkrijgt het ge
hele aanpassingsmechanisme, zoals door ons verondersteld, een geheel
andere dimensie. De variabelen, welke naar Davis' opvatting de neiging
om te huwen en de preferentie voor partners van bepaalde leeftijd be
palen, zijn dan als de voornaamste oorzaken van verandering in de ver
houding der huwelijkskansen en de preferenties te beschouwen.
§ 2. De ontwikkeling van de indices der onafhankelijke keuze voor vijf
jarige leeftijdsgroepen in het tijdvak 19^8-65.
Evenals de overige indices is de door ons geconstrueerde index der
onafhankelijke keuze op het aanwezige materiaal van de huwelijksslui
tingen van elk der jaren uit het tijdvak 19^8-65 toegepast. Dit mate
riaal heeft betrekking op de huwelijken van ongehuwde mannen en vrouwen
verdeeld naar vijfjarige leeftijdsgroepen.
Op de tabellen Ρ 115.01 tot en met Ρ 115.11 zijn de resultaten
van onze berekeningen vanuit de mannelijke zijde der huwelijksschema's
van die 18 jaren bijeengebracht. Op de tabellen Ρ 215.01 tot en met
Ρ 215.11 zijn de resultaten vanuit de vrouwelijke zijde opgenomen.
Alle uitkomsten zijn met een factor 10 vermenigvuldigd. De indices van
mannen van jonger dan 20 jaar voor vrouwen van verschillende leeftijds
groepen zijn in hun verloop over de periode 19U8-65 in grafiek 5.07.01
getekend. Op dezelfde wijze zijn verschillende indices van mannen van
oudere leeftijdsgroepen op de daaraan aansluitende grafieken uitgebeeld.
De laatste leeftijdsgroep, waarvoor dat geschiedde, is de groep der
U5-U9-jarigen, welke in grafiek 5.07.07 is opgenomen. Eenzelfde serie
ten behoeve van de verschillende indices voor vrouwelijke leeftijdsgroepenwordt gevormd door de grafieken 5.O7.O8 tot en met 5.07.11*. Deze
hebben op eenzelfde aantal leeftijdsgroepen betrekking als de overeen
komstige serie voor de mannen.
Evenals bij de andere indices is geschied, zijn telkens aan zo'n
reeks van indices uit de jaren 19^8-65 trendlijnen aangepast. De re
levante grootheden van deze berekeningen hebben wij ook nu weer op af-

235
zonderlijke tabellen aan deze studie toegevoegd. De tabel 7.01 heeft
betrekking op de berekeningen voor de mannelijke preferentie-indices
der onafhankelijke keuze, de tabel 7«02 op die voor de vrouwelijke
indices. Een algemene toelichting op deze berekeningen is in bijlage
I,§ 7 van dit onderzoek vermeld.
Blijkens deze berekeningen wijken de relatieve stijgingen of
dalingen der mannelijke indices aan het begin of eind van deze periode
van 18 jaxen slechts in enkele gevallen meer dan 5% van de oor
spronkelijke grootte af. Beneden de leeftijdsgroep van 50-5U-jarige
mannen geldt dat voor de indices van de dyades van 20-2k-jarige mannen
met vrouwen van 30-3^ jaar, voor die van 25-29-jarige vrijgezellen met
30-3b-jarige en 35-39-jarige vrouwen, voor die der 30-3^-jarige mannen
met tieners jonger dan 19 jaar en tenslotte voor UO-UU-jarige met vrouwen
van 55-59-jaar. Met uitzondering van de 30-3U-jarige groep betreft het
derhalve steeds huwelijken, welke met oudere vrouwen zijn gesloten.
Deze huwelijken zijn gering in aantal, zodat ook de daarvoor berekende
indices in absolute grootte klein zijn. Boven de 50 jaar komen zulke
stijgingen of

dalingen van meer dan 5% veelvoudiger voor. Zij

hebben hoofdzakelijk betrekking op huwelijken, waar de man aanzien
lijk ouder is dan de vrouw. Zo zijn daar voor de 50-5^-jarige mannen
de huwelijken met 20-2І*-jarige, 25-29-jarige en 30-3U-jarige ongehuwde
vrouwen bij betrokken. In de oudere groepen zijn het de 55-59-jarige
mannen, die met 20-2U-jarige vrouwen huwen en de 60-6U-jarige met 30-3Ujarige vrouwen. Soortgelijke hoge procentuele stijgingen voor paren
van gelijke leeftijd treft men slechts aan bij de бО-бЬ-jarige eu de
65~jarige en oudere leeftijdsgroep.
Deze geringe beweeglijkheid van de indices der onafhankelijke
keuze steekt gunstig af bij die van de meeste andere indices over de
zelfde periode van 18 jaren. Vooral de vergelijking met dezelfde ont
wikkeling van de percentages als een uitdrukking van de geconditioneerde
partnerkeuze is daarbij van belang. Deze vergelijking wijst uit, dat de
wijzigingen van de indices der onafhankelijke keuze over de gehele linie
geringer van grootte zijn dan die van de percentages der mannelijke
huwenden (zie tabel 5.06). Ook de indices der evenredige keuze ondergaan
over het betrokken tijdvak kleinere wijzigingen dan de percentages.
Daarop vestigden wij al in het voorgaamde hoofdstuk de aandacht. De ge
ringe wijzigingen van de indices der onafhankelijke keuze kunnen daar-
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door niet zonder meer de aanleiding zijn om deze indices als betere
verklaringen van de dyades te accepteren dan de indices der evenredige
keuze. Vergelijken wij de regressie-coëfficiënten en de relatieve stijgingen, die voor deze beide indices bij de aanpassing der trendlijnen
verkregen werden, dan komen wij tot de volgende conclusies (zie tabel
6.03 en 7·0ΐ). Vrijwel voor alle huwelijks combinaties van mannen van
50 jaar en jonger zijn de regressie-coëfficiënten én de relatieve
stijgingen van de trendlijnen der indices van de onafhankelijke keuze
kleiner dan van de trendlijnen der evenredigheidsindices. Voor de
oudere leeftijdsgroepen geldt dat alleen voor de regressie-coëfficiënten. Tegenover deze gunstige conclusie voor de preferentie-indices der
onafhankelijke keuze staat dan echter een minder gunstige. De correlatie-coëfficiënten der trendlijnen zijn voor dyades van mannen beneden
de 50-jarige leeftijd bij de evenredigheidsindices over het algemeen
groter dan bij de indices der onafhankelijke keuze. Voor dyades van
mannen van 50 jasa· en ouder geldt het omgekeerde. In die gevallen is
echter de grootte van deze coëfficiënten bij de indices der onafhankelijke keuze in het merendeel der gevallen nog te laag om van een goede
correlatie der trendlijnen te kunnen spreken. In feite duiden deze
lagere correlatie-coëfficiënten voor de indices der onafhankelijke
keuze er natuurlijk op, dat afwijkingen van een gelijkmatige ontwikkeling
der trendlijnen in de loop der 18 jaren voorkomen. In de grafieken
5.07.01 tot en met 5.O7.O6 komen deze lagere correlatie-coëfficiënten
tot uitdrukking in de nogal eens grillige lijnen, die het verloop der
indices in het tijdvak 19^8-65 weergeven. Deze grillige lijnen bewegen
zich echter in het algemeen meer rond een minder steil verlopende trendlijn dan dezelfde lijnen der evenredigheidsindices. De veronderstelde,
gelijkmatige ontwikkeling van de percentages en de sex-ratio's is daarom
meer in overeenstemming met de werkelijkheid dan de veronderstelde evenredigheid voor de,indices der evenredige keuze.
Eenzelfde gunstige verhouding tussen de resultaten voor de indices
der onafhankelijke keuze

en die

der evenredigheidsindices treffen wij

voor de vrouwen niet aan. De verhouding van de resultaten der eerstgenoemde indices ten opzichte van die der overeenkomstige percentages der
huwende vrouwen valt daarentegen, evenals bij de mannen, in het voordeel van de eerste uit. Een vergelijking van de uitkomsten verkregen
bij de aanpassing der trendlijnen levert ons namelijk volgens tabel 5.07
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voor de percentages en volgens tabel 1.02

voor de indices der onaf-

hankelijke keuze het volgende beeld op.
De correlatie-coëfficiënten van de trendlijnen der indices van
de onafhankelijke keuze zijn over het algemeen wat hoger dan die, welke
bij de percentages der huwende vrouwen gevonden werden. De regressiecoëfficiënten zijn echter bij de indices der onafhankelijke keuze
kleiner dan bij de percentages. De relatieve stijgingen zijn daarentegen bij de percentages kleiner dan bij de indices der onafhankelijke
keuze. Daarbij moet men rekening houden met het feit, dat de indices
der onafhankelijke keuze kleiner zijn dan de percentages. De balans
slaat daarom wel door ten gunste van de indices der onafhankelijke keuze.
Tegenover de resultaten voor de indices der evenredige keuze verhouden
de resultaten van de indices der onafhankelijke keuze zich echter niet
zo gunstig. De correlatie-coëfficiënten zijn voor de laatste over het
algemeen wel hoger dan voor de eerste, maar voor de regressie-coëfficiëntenis dat al niet meer het geval (zie tabel 6.0^ en Τ.02).

De coëfficiën-

ten zijn bij de indices der evenredige keuze kleiner dan bij de indices der
onafhankelijke keuze. Eenzelfde conclusie valt ten aanzien van de relatieve stijgingen te trekken. Men kan daarbij alleen nog rekening houden
met het feit, dat de indices der evenredigheid in hun absolute grootte
kleiner zijn dan de waarden van de indices der onafhankelijke keuze,
waarvoor de trendlijnen berekend zijn. Als geheel genomen schijnt de
index der evenredige keuze met dit alles voor de vrouwen een betere verklaring van de veranderingen der aantallen dyades te zijn dan de index
der onafhankelijke keuze.
Men kan zich afvragen, in hoeverre deze ontwikkelingen van de indices der onafhankelijke keuze veroorzaakt worden, doordat wij deze berekenden voor de huwelijksmarkt der ongehuwden. In het voorgaande hebben
wij de verdeling der huwelijksmarkt naar de burgerlijke staat der huwbaren op basis van het homogeniteitsbeginsel bepleit. Desondanks kan
men stellen, dat de veranderlijkheid der indices over de periode 19^8-65
gunstiger verloopt, als men deze onderscheiding zou negeren. Een groter
aantal huwbare vrouwen ten opzichte van de mannen, doordat er regelmatig
meer weduwen en gescheiden vrouwen zijn dein mannen van die vormen van
burgerlijke staat, zou van zulk een verloop de oorzaak kunnen zijn.
Op de tabellen Ρ 125.01 tot en met Ρ 125.12 zijn de resultaten van
deze berekeningen voor alle huwbare mannen vermeld. Op de tabellen
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Ρ 225.01 tot en met Ρ 225.11 zijn de overeenkomstige resultaten voor
de vrouwen weergegeven. Voor deze reeksen van indices over het tijdvak
19^8-65 zijn geen trendberekeningen aan dit onderzoek toegevoegd, hoe
wel zij wel zijn uitgevoerd. Een eenvoudige vergelijking van deze
resultaten met die der ongehuwden kan ons reeds voldoende inzicht geven.
Over het algemeen verschillen de waarden, die de indices der
huwbaren verkrijgen,in grootte slechts zeer weinig van die der onge
huwden. In de oudere leeftijdsgroepen zijn de verschillen ten opzichte
van de overeenkomstige indices der ongehuwden groter dan in de lagere
leeftijdsgroepen. Bij de vrouwen zijn deze verschillen groter dan bij
de mannen. Zij zijn daarom in overeenstemming met het afnemend percen
tage ongehuwden in de verdeling der huwenden van elke sexe naar de bur
gerlijke staat (zie tabel U.08). De algemene tendenzen, die voor de in
dices der ongehuwden over het tijdvak I9U8-65 werden vastgesteld, zullen
daarom tevens voor de huwbaren kunnen gelden. Slechts in enkele gevallen
lijkt deze algemene tendens vrij sterk veranderd. Dat neemt niet weg,
dat de algemene conclusies ten aanzien van de indices der onafhankelijke
keuze gehandhaafd kunnen blijven. Het onderscheid van de huwelijksmarkt
der ongehuwden is daarom niet van specifieke betekenis voor de resultaten,
welke met de indices werden verkregen.
§ 3. De patronen, welke door de indices der onafhankelijke keuze voor
vijfjarige leeftijdsgroepen gevormd worden.
De verhoudingen tussen de indices voor verschillende dyades.
Door de bovenvermelde ontwikkelingen van de indices is het niet
alleen van belang om te weten, of zij regelmatige patronen vormen, maar
ook, hoe deze in de loop der jaren gewijzigd zijn. Voordat wij evenwel
onze aandacht op deze feitelijke patronen zullen richten, zullen wij
evenals wij bij de andere indices gedaan hebben, de verhoudingen nagaan,
die tussen de preferenties bestaan. Ten aanzien van de preferenties van
i-jarige mannen voor k-, resp. (k+1)- jarige vrouwen geldt de volgende
betrekking. De overeenkomstige verhouding van de preferenties van kjarige vrouwen voor i-, resp. (i+1)-jarigen wordt daarbij tevens ver
meld.
[F 7·07 1 De verhouding tussen 2 opeenvolgende indices der onafhankelijke
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Ook hier vormen indices bijgevolg een patroon, waarin de ver
houdingen bepaald worden door de partiële kansen van het partnergeslacht. Bij de preferentie-indices van Koller en Godefroy, evenals
bij de indices der evenredige keuze, troffen wij dezelfde verhoudingen
aan. Voor deze patronen van de indices der onafhankelijke keuze geldt
derhalve evenzeer, dat zij ons over de onderlinge verhoudingen van
deze preferenties niets meer leren dan de partiële huwelijkskansen
gedaan zouden hebben. Als wij deze dan ook in dit verslag van ons onderzoek in die vorm hebben opgenomen, is dat vanwege hun specifieke grootte
en de veranderlijkheid, welke zij over het tijdvak I9U8-65 te
zien geven.
Zulk een overeenkomst van verhoudingen treffen wij niet aan bij
indices voor partners van bepaalde leeftijd, die uit twee van de bovenbedoelde voorkeurspatronen afkomstig zijn. De vterhouding van indices
uit de horizontale rangschikkingen, die de preferenties van i-jarige,
resp. (i+l)-jarige mannen voor k-jarige vrouwen weergeven, wordt door
de volgende betrekking aangeduid. Wij hebben daar de overeenkomstige
betrekking voor de vrouwelijke preferenties aan toegevoegd.
[F 7·Об 1 De verhouding tussen 2 indices van .... jarigen uit het hori
zontale voorkeurspatroon voor partners van dezelfde
leeftijd volgens de methode der onafhankelijke keuze.
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Volgens deze betrekkingen verhouden deze preferenties zich op een
wijze, die wij nog niet eerder zijn tegengekomen. In feite is deze ver
houding gelijk aan de verhoudingen van de producten van het bij elk der
indices behorende percentage der huwenden en het aantal ongehuwden van
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het geslacht, waarvoor de index geldt. In die verhouding is de definitie
van elk der indices gemakkelijk terug te vinden.

De patronen gevormd door de indices voor vijfjarige leeftijdsgroepen.

Om de feitelijke patronen te hestuderen werden allereerst de
grafieken 5·07·15 tot en met 5.07.21 voor de mannen en de grafieken
5.Ο7.22 tot en met 5.Ο7.28 voor de vrouwen samengesteld. Op elke grafiek
zijn de indices, die in de jaren 19^8, 1956, I960 en I965 voor een be
paalde leeftijdsgroep golden, tesamen tot uitbeelding gebracht. Elke
reeks vertegenwoordigt het preferentie-patroon van een groep van i-ja
rige mannen voor vrouwen van verschillende leeftijden of van k-jarige
vrouwen voor mannen in dezelfde verscheidenheid. Elke i- of k-jarige
groep is in dit geval een vijfjarige leeftijdsgroep. De eerste reeks
van grafieken heeft daardoor betrekking op ongehuwde mannen van 19
jaar en jonger en op de daarop volgende vijfjarige groepen. Als laatste
leeftijdsgroep hebben wij daarbij de U5-^9-jarige genomen. De tweede
reeks van grafieken geldt voor dezelfde leeftijdsgroepen van de vrou
wenmet uitzondering van de laatste.
De eerste grafiek toont aan, dat de preferenties van de 19-jarige
en jongere mannen voor vrouwen van 19 jaar en jonger het meest zijn ver
anderd. De overige preferenties, die voor deze groep van mannen in de
grafiek zijn uitgebeeld, zijn in veel mindere mate van 19^8 op 19б5 ge
wijzigd. Practisch genomen geven alleen de veranderingen, die zich van
i960 op 1965 hebben voorgedaan, aan dit preferentie-patroon een geheel
ander aanzien. Bekijken wij de grafiek voor de vrouwen van 19 jaar en
jonger dan blijkt daaruit een geheel ander patroon dan voor de mannen
van de verschillende leeftijdsgroepen. Daar beide grafieken op een andere
schaal zijn getekend, moet men met deze vergelijking voorzichtig zijn.
De grootte van de indices der vrouwen bedraagt zo rond de 20?» van die
van de mannen. Desondanks kan men constateren, dat het preferentie-patroon
bij deze groep van vrouwen veel sterker een tweezijdig-gelijke verdeling
benadert, dan het patroon van de 19-jarige en jongere mannen. De pre
ferenties van die groep van memnen vormen een scheve verdeling. Het
verschil in grootte der preferenties is van 19^8 op I965 bij de vrouwe
lijke groep bovendien veel groter dan bij de mannelijke. Het oorspronke
lijk in 191*8 aanwezige patroon blijft bij de vrouwen ondanks deze ver
anderingen veel beter behouden dan bij de mannen. Voor de vrouwen is er
derhalve van een gelijkmatige verhoging van het gehele patroon sprake.
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Blijkens de grafieken 5.07.l6 en 5.07.23 hebben zich analoge
ontwikkelingen bij de 20-2l+-jarige mannen en vrouwen voorgedaan. Bij
de mannen nam ook hier één index meer toe dan de andere, namelijk die
voor 20-2l+_jarige vrouwen. De verandering is daarbij in de achtjarige
periode van I9I+8 op 1956 veel groter dan in de daaropvolgende bijna
even lange periode tot I965. Ondanks deze wijziging vormen de overige
indices der mannen met deze index voor 20-2l+-jarige vrouwen als top
steeds een welhaast tweezijdig-gelijke verdeling. Zulk een verdeling kwamen wij reeds bij de indices der 19-jarige en jongere
vrouwen tegen.
De dalende tendenzen, die de indices der 20-2І+-jarige vrouwen
voor mannen van verschillende leeftijden van 19І+8 op I965 te zien geven,
is voor die indices wel het meest markante feit. Door deze dalende
tendenzen werd het feitelijke preferentie-patroon net als bij de 19jarige en jongere vrouwen echter niet wezenlijk veranderd.
De preferentie-indices der onafhankelijke keuze (x10) voor de voor
naamste mannelijke en vrouwelijke leeftijdsgroepen.
L e e f t i j d van de

Kalenderjaren

Leeft.

v.d.
Vrou

Kalenderjaren

Man

Vrou

nen

wen

<19

<19

l+,59

l+,72

5,02

5,82 25-29 20-21»

3,26 3,76 3,66 3,55

<19

20-2І+

3,73

3,80

3,71+

3,65 25-29 25-29

5,81+ 6,35 6,02 5,78

20-21+

<19

1,51+

1,1+7

1,1+6

1,1+1 ЗО-ЗІ» 20-21+

0,68 0,69 0,75 0,92

20-21+

20-21+

7,97

9,18

9,61+ 10,22 ЗО-ЗІ+ 25-29

2,76 3,08 3,05 3,56

20-21+

25-29

3,91+

3,70

3,82

L e e f t i j d van de

191+8

1956

I960

1965 Man
nen

Kalenderj aren
I9I+8

wen

2,35 2,23 2,12 2,1+2
[ L e e f t i j d v.d.| Kalenderjaren

3,67 30-31+ ЗО-ЗІ+

Vrou

Man

wen

nen

<19

<19

1.91

1,69

2,16

2,50 20-21+ 25-29

7,86 7,53 7,27 6,80

20-21+

<19

0,11

0,08

0,08

0,07 25-29 25-29

3,97 3,73 3,21 2,90

<19

20-21+

8,03

8,97

9,51 11,18 20-21+ ЗО-ЗІ+

2,90 2,90 2,71+ 1,95

20-21+

20-21+

2,93

3,12

3,29

3,62 25-29 30-31+

1M5 3,51 3,01 1,98

25-29

20-21+

0,1+1

0,31+

0,35

0,31+ ЗО-ЗІ» 30-3U

3,52 3,58 3,21+ 2,56

1956

I960

I9I+8 1956 I960 1965

1965 Vrou Man
wen

I9I+8 1956 I960 1965

nen

Ontleend aan de tabellen Ρ 115.01 t/m Ρ 115.0І+ en Ρ 215.01 t/m Ρ 215.0І+.
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Een dalende tendens van 19^8 op I965 zien wij eveneens voor de
25-29-jarige en oudere leeftijdsgroepen der vrouwen. Uit de grafieken
5.O7.2U tot en met 5.07.27 is deze tendens duidelijk af te lezen. Over
het algemeen zijn de wijzigingen groter dam bij de groep van 20-21+..
jarigen. Er zijn daardoor wat markantere verschillen te constateren. In
geen der gevallen zijn deze veranderingen van dien aard, dat de indices
door hun grootte van volgorde veranderden. Bij de oudere leeftijdsgroepen,
waarvoor wij geen grafische voorstellingen aan dit verslag hebben toegevoegd, is dit wel het geval. Zulke veranderingen blijven echter steeds
beperkt tot de indices van twee naast elkaar gelegen leeftijdsgroepen.
Meestal gaat het dan nog om 2 waarden, die niet veel van elkaar verschilden.
Eenzelfde ontwikkeling als voor de oudere leeftijdsgroepen van
de vrouwen zien wij bij de 25-29-jarige en de oudere mannen. De illustraties worden gegeven door de grafieken 5.07.17 tot en met 5.07.21.
Sterker nog dan bij de vrouwen laten deze indices der mannen van 19^8
op 1965 geen regelmatige tendens tot verlaging zien. Nu eens zijn de
indices van I965 dan weer die van i960 of zelfs van 1956 het laagste.
Van een vaste volgorde is geen sprake.
Zoals wij in het begin van deze paragraaf reeds gezien hebben,
worden de verhoudingen in de boven beschreven patronen beheerst door de
verhoudingen der partiële huwelijkskansen. Het feit, dat de preferenties
van i- (of k-) jarigen volgens deze patronen als een functie van de partnerleeftijden te beschouwen zijn, slaat daardoor tevens op deze partiële kansenterug. De regelmaat, die deze patronen bezitten, is derhalve geen nieuw
element in de analyse. Zoals wij reeds eerder zagen, heeft Perozzo daar
reeds op gewezen. De ontwikkeling van deze patronen in de tijd mag men
echter niet met de ontwikkeling van de partiële kansen verwarren.
Er zijn, zoals wij hebben gezien, andere patronen te vormen, waarvan de verhoudingen niet door de partiële huwelijkskansen worden beheerst.
Daarbij gaat het om een vergelijking van de preferentie van mannen (of
vrouwen) van verschillende leeftijd voor partners van dezelfde leeftijd.
In feite gaat het daarbij om de vraag, of 20-2І+-jarige mannen bijvoorbeeld
een grotere preferentie voor 25-29-jarige vrouwen hebben dan de 25-29jarigen.
Ter bestudering van deze patronen hebben wij bij deze indices voor
vijfjarige leeftijdsgroepen niet die uitvoerige documentatie samengesteld,
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zoals wij in de vorige gevallen ЬеЪЪеп gedaan. Twee redenen lagen aan
deze handelswijze ten grondslag. Ten eerste gaat het er ons in deze
gevallen slechts om de mogelijke regelmaat in deze patronen te demon
streren. De veranderingen, die de indices in de verschillende jaren
ondergingen, zijn in het voorgaande reeds voldoende aan bod gekomen.
In

de tweede plaats zullen wij nog uitvoerig op deze patronen ingaan,

met behulp van het feitenmateriaal, dat wij over de verdeling der
huwelijkssluitingen naar eenjarige leeftijdsgroepen bezitten. Hier
beperken wij ons daarom tot de verschillende patronen van een bepaald
kalenderjaar, namelijk I965.
In de onderstaande tabel zijn de voor I965 vastgestelde indices der
mannelijke preferenties van alle huwelijksccmbinaties opgenomen. In de
horizontale rangschikking der indices vindt men de preferentie-patronen
terug van i-, resp. (i+l)-jarige memnen voor k-jarige vrouwen. De ver
ticale aflezing correspondeert met de eerder behandelde preferentie-patronen.
De

indices der onafhankelijke keuze (xlO) van mannen van .... jaar voor

vrouwen van .... jaar in het jaar I965.
Mannen van . . . . j a a r

1

Voor
vrouwen
van
. . . . j aar

<19

<19

5,82

1,U1

0,17

0,01+

0,02

χ

χ

χ

χ

20-21+

3,65

10,22

3,55

0,92

0,26

0,13

0,03

0,07

ο,οΐ+

25-29

0,38

3,67

5,78

3,56

1,61

0,60

0,28

0,19

χ

ЗО-ЗІ+

0,15

0,26

0,75

2,1+2

2,99

1,66

0,91*

0,1*1*

0,10

35-39

0,03

0,03

0,10

0,51

1,73

2,1+9

1,56

0,98

0,53

ο,οΊ

0,07

0,38

1,51

1,61*

1,1*5

0,81+

0,02

0,11

0,36

1,00

1,53

1,1*5

20-21+

25-29 30-3U 35-39 1+0-1+1+ 1*5-1*9 50-51* 55-59

1+0-1+1+

X

0,01

lt5-l*9

X

0,01

5O-5I*

X

X

X

X

χ

0,12

0,36

0,99

1,39

55-59

X

X

X

X

χ

0,02

0,00

0,21+

1,05

X

Ontleend aan de tabellen Ρ 115.01 t/m Ρ 115.09.

Deze tabel laat ons zien, dat de indices ook in dit geval duide
lijke en regelmatige patronen vormen. Daarbij wordt de hoogste waarde
der indices meestal weer bij de leeftijdscombinaties gevonden, waar de
mannen en vrouwen tot dezelfde vijfjarige leeftijdsgroep behoren. Alleen
voor de 35-39-jarige mannen is dit niet het geval. Door deze regelmaat
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zijn de indices als een functie van de leeftijd van de mannen te be
schouwen. Tesamen met de verticale patronen schijnen zij daarom de door
Perozzo verwachte "Ъіvariate distribution" te benaderen. Alleen de
scheve verdelingen in de jongere leeftijdsgroepen en de in aantal en
grootte ongelijke frequenties aan beide zijden der maxima staan een
eenvoudige oplossing in deze richting in de weg.
Eenzelfde regelmaat treffen wij bij de overeenkomstige indices
der vrouwen aan, al zijn hier de volledig scheve verdelingen veelvuldiger in aantal. Tot en met de 25-29-jarige leeftijdsgroep van de mannen
treft men de hoogste preferenties der vrouwen namelijk bij de jongste
leeftijdsgroep der mannen aan. Eerst met de volgende leeftijdsgroepen
gaan voor de vrouwen tweezijdige verdelingen ontstaan, al ligt de hoogste
preferentie nog niet bij de middelste leeftijdsgroep der mannen. Met het
oog op de aard van deze verdelingen zouden wij eigenlijk de overeenkomstige
patronen van voorgaande jaren moeten onderzoeken. In het voorgaande zagen
wij immers, dat de preferenties van de vrouwen der jongste leeftijds
groepen het sterkst gestegen waren, terwijl die van de oudere groepen
waren afgenomen. Om de eerder vermelde redenen hebben wij van deze ver
gelijkingen afgezien.

De indices der onafhankelijke keuze (x10) van vrouwen van .... jaar voor
mannen van .... jaar in het jaar 1965·
Voor
mannen
van
. . . j a a r <19

Vrouwen van . . . . j a a r
2O-2U

25-29

30- 3h

35-39

k0-kh

h5-h9

50-51+

55-59

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2,50

0,07

20-2U

11,18

3,62

0,31*

0,05

0,01

0,01

0,01

25-29

7,25

6,80

2,90

0,72

0,23

0,09

0,02

SO-SU

1,80

1,95

1,98

2,56

1.34

0,52

0,27

X

0,30

35-39

0,50

0,37

0,60

2,10

3,0U

1,79

1,11

X

0,25

Uo-іЛ

0,08

0,11

O.lU

0,73

2,73

kt50

2,20

1,62

0,63

h 5-1*9

0,03

0,02

o.ou

0,25

1,0U

2,97

3,69

3,05

0,00

0,01

0,05

0,26

1,06

2,27

з.ио

1,65

0,01

0,09

0,38

1.3U

3,01

h,k9

<19

5O-5U

X

0,01

55-59

X

0,01

X

Ontleend aan de tabellen Ρ 215.01 t/m Ρ 215.09.

0,07

0,07

21+5
Gezien deze ontwikkelingen der indices en de patronen, welke zij
vormen, is het van belang om na te gaan, op welke wijze zij het beeld
der preferenties veranderen. Daartoe zullen wij de percentages der
huwenden als uitdrukkingen van de geconditioneerde partnerkeuze met
de indices als grootheden der niet-geconditioneerde keuze moeten ver
gelijken. Wij beperken ons tot de belangrijkste dyades, omdat wij ook
hier later bij de eenjarige leeftijdsgroepen uitgebreider op in zul
len gaan. Ter vergelijking kozen wij wederom deze grootheden uit het jaar
1965.
De vergelijking van de indices der onafhankelijke keuze vanuit de manne
lijke, resp. vrouwelijke zijde van het huwelijksschema met de overeen
komstige percentages der huwenden. Jaar I965.
Leeftijdsgroep
Mannen Vrouwen

Percentage
d e r huwende
mannen

Index der
L e e f t i j d s g r o e p P e r e , d e r Index der
huwende onafhankeonafhankelijke
Vrouwen Mannen vrovtwen l i j k e keuze
keuze (x10)

(x10)

3,55

20-21+

20-21+

5l+,2*

3,62

25-29

63,8*
_J6,1

5,78

20-21+

25-29

38,9

6,80

30-3U

20-21»

26,0

0,92

25-29

20-21+

18,1+

0,31+

SO-SU

25-29

3,56

25-29

25-29

59,8

2,90

3O-3U

3O-3U

20,5

2,1+2

25-29

30-31+

Hé

1A98

35-39

2O-2U

17,0

0,26

ЗО-3І+

20-21+

1+,1+

0,05

35-39

25-29

29,u

1,61

ЗО-ЗІ+

25-29

26,6

0,72

35-39

ЗО-ЗІ+

30,1*

2,99

ЗО-ЗІ+

ЗО-ЗІ+

1+0,8

2,56

35-39

35-39

16,0

1,73

ЗО-ЗІ+

35-39

20,7

2,10

25-29

20-21*

25-29

Ontleend aan tabellen 115.03 t/m 115.05 en niet gepubliceerde tabellen,
alsmede aan de tabellen Ρ 115.03 t/m Ρ 115.05 en Ρ 215.03 t/m Ρ 215.05.
Door hun definitie zijn de indices meestal van een andere orde van
grootte dan de percentages der huwenden. Belangrijker is, dat de vorm
van het preferentie-patroon, hetwelk zij vertegenwoordigen, anders is
dan dat van de percentages. Zo is de voorkeur van 25-29-jarige mannen voor
vrouwen van 25-29 jaar volgens de niet-geconditioneerde index der partner
keuze groter dan hun preferentie voor 20-2l+-jarigen. De percentages leiden
tot een geheel andere conclusie. De verhoudingen der indices voor de
30-3l+-jarigen geven eveneens een ander beeld dan de uitdrukkingen der
geconditioneerde keuze. Daar wint de voorkeur voor vrouwen van de
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overeenkomstige 30-3^-jarige leeftijdsgroep volgens de indices aan
betekenis tegenover die, welke uit de percentages valt af te leiden;
zij is groter in plaats van kleiner dem de voorkeur voor 20-2h-jarige
vrouwen. In het algemeen schijnt volgens de percentages de voorkeur der
mannen zich met het toenemen van de leeftijd te richten op partners,
die steeds meer van hun eigen leeftijd verschillen. Volgens de indices
is dit toenemend leeftijdsverschil niet aanwezig. Ook bij de vrouwen
zijn dergelijke verschillen te constateren. Volgens de percentages hebben de vrouwen een grotere neiging om met mannen van 20-2U jaar te
huwen; uit de indices is de hoogste preferentie echter op de 25-29jarigen gericht. Bij de 25-29-jarige vrouwen gaat volgens de indices
de hoogste voorkeur uit naar de 25-29-jarige mannen; volgens de percentages is dat ook met de neiging om te huwen het geval. Deze laatste
suggereren, dat men daarna het meest met de 20-2U-jarige mannen huwt;
volgens de indices zijn de preferenties van de 25-29-jarige vrouwen
voor deze laatste groep slechts gering in grootte en richten deze vrouwen
zich veel meer op de 30-3^-jarige mannen. Hetzelfde ziet men bij de
30-3U-jarige vrouwen. Daar zijn de preferenties volgens de indices meer
op de 35-39-jarige mannen gericht, terwijl zij volgens de percentages
der huwenden in grotere mate met mannen van 25-29 jaar trouwden. De stelregel, dat de vrouwen over het algemeen oudere mannen trouwen, schijnt
dan ook meer door de indices dan door de percentages bewaarheid te
worden.
Door de omvangrijke verdelingen, waar wij mede te maken hebben
en de vele jaren, waar zij betrekking op hebben, is het moeilijk om een
inzicht in deze verschillen voor alle huwelijkscombinaties te verkrijgen.
Om ons hier toch enigszins een beeld van te vormen hebben wij een aantal
bijzondere berekeningen uitgevoerd. Wij stelden namelijk vast, bij welke
leeftijden der vrouwen (of mannen) telkens de maximale waarde van de
indices zou liggen, die tezamen zo'n verticaal patroon van een bepaalde
leeftijdsgroep vormen. Dezelfde berekeningen maakten wij voor de percentages der huwenden. Ter vaststelling van deze leeftijden werden uit
elk patroon drie waarden gekozen, waarbij de hoogste aanwezige waarde
als middelste diende. Aan deze drie waarden werd een tweede graadscurve
aangepast, waaruit voor elk patroon behorend bij een bepaalde leeftijdsgroep de gewenste leeftijd van het partnergeslacht werd berekend. De verzameling van telkens 2 leeftijden indiceren zo de "rug" van de (meest
tweezijdige) verdelingen, die telkens door de indices of de percentages
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worden gevormd. Een gedetailleerde toelichting op deze berekeningen
is in bijlage I § U opgenomen.
Op de tabellen 7«03 en 7»Oh zijn de resultaten van deze bereke
ningen vanuit de mannelijke zijde van het huwelijksschema vermeld, resp.
voor de indices en de percentages ; op de tabellen 1.05

en 7·θ6 volgen

op dezelfde wijze de resultaten voor de vrouwen. De berekeningen
vanuit de mannelijke zijde leveren vanzelfsprekend

leeftijden op,

die op vrouwen betrekking hebben, terwijl die vanuit de vrouwelijke
zijde van het huwelijksschema resultaten geven, die voor mannen gelden.
Vergelijking van de beide eerste tabellen leert, dat de leeftijden
bij de mannelijke indices der onafhankelijke keuze in de meeste jaren
over de gehele linie hoger zijn dan bij de percentages. De vorm, welke
de betrokken keuze-patronen door de opeenvolgende grootte der indices
of percentages hebben, is daarvan de oorzaak. Voor de leeftijdsgroep,
welke volgt op die met de hoogste waarde, zullen bij de indices waarden
aanwezig geweest zijn, die nauwer bij deze hoogste waarde aansloten
dan bij de percentages. Eenzelfde tendens valt uit de tabellen der
vrouwen op te máken.
Toch kan men niet beweren, dat de ene reeks van leeftijden op
een veel perfectere wijze bij een rechte zou aansluiten dan de andere.
De correlatie-coëfficiënten, die zowel voor de mannen als voor de
vrouwen genoteerd konden worden, bewijzen dat. Met het toenemen van
de leeftijd van het geslacht, waarvoor de indices of percentages gelden,
nemen de leeftijden, waar deze maximale waarden liggen, in beide gevallen derhalve vrijwel op gelijke wijze regelmatig toe.
Om een verder inzicht in de verschillen tussen indices en percentages over al deze jaren te verkrijgen, stelden wij onderstaande
tabel samen. Daarin hebben wij allereerst de gemiddelde leeftijd der
mannelijke, resp. vrouwelijke groep, waarvoor dergelijke berekeningen
werden uitgevoerd, vermeld. Vervolgens werden de uiterste waarden
genoteerd, welke de leeftijden der partners in een der jaren van het
tijdvak I9I+8-65 door de berekeningen verkregen. Tenslotte noteerden
wij de uiterste waarden der regressie-coëfficiënten. De daarvoor in
aanmerking komende waarden van de tabellen 7.03 tot en met 7.O6 deelden
wij door 5, zodat de opgegeven waarden van deze coëfficiënten als gemiddelden voor eenjarige leeftij dstoenamen gelden.
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De variatie in de berekende leeftijden, vaar de maximale vaarden
volgens de keuze-patronen van

.... jarigen voor partners van ver-

schillende leeftijd gelegen zijn.
Gemiddelde
leeftijd
der
mannelijke
groep

Vrouvelijke leeftijden

Mannelijke leeft.

Index der onafhankelijke keuze

1 Gemiddelde
leeftijd
Percentages der
vrouwelijke
groep

Index der
onafhanke- Pere.
lijke keuze

22

23,1-22,7

21,7-21,2

18

21*. 3-23,5

27,5-21,9

27

25,7-2l*,9

25,1*-23,1

22

27,5-26,0

26,7-22,3

32

30,6-29,0

26,l*-23,0

27

31,6-27,5

27,8-27,0

37

33,1-31,6

31,8-27,3

32

35,9-31*, 1

31,1*-30,1

1*2

36,5-33,2

36,9-32,0

37

1*0,5-38,5

37,2-35,0

M

M,7-37,5

1*0,5-37,0

1*2

1*6,9-1*2,6

l»6,l*-39,9

52

1*5,5-1*2,0

1*7,3-1*0,6

1*7

52,2-1*7,1

51,8-1*1*,9

57

51,7-1*2,7

50,7-1*3,5

52

56,7-1*9,7

55,7-1*8,5

62

56,8-1*6,6

55,7-1*7,0

57

63,7-52,1*

63,7-51*,$

Jaarlijkse
vaarde
der
regressiecoëfficiënt

0,61*0-0,860

0,680-0,950

|

Jaarlijkse
vaarde
0,786-0,951* 0,81*l*-0,988
der
regressiecoëfficiënt

Ontleend aan de tabellen 7.03, 7.0І*, 7.05 en 7.06. Zie toelichting in de
tekst boven deze tabel.
Ten aanzien van de regressie-coëfficiënten valt de geringe variatie
voor alle grootheden op, waarbij tussen de minimum en maximum vaarden voor
percentages en indices geen grote verschillen zijn te ontdekken.
Een jaarlijks toename van de partnerleeftijd met iets meer dan een half
tot een jaar voor elke toename van de leeftijd der mannen met een jaar
laat zich hi e m i t aflezen. Voor de vrouwen varieert deze toename der
partnerleeftijd met driekwart tot een jaar.
De variaties, welke in de berekende leeftijden voorkomen, zijn aan
de mannelijke zijde voor de percentages tot een gemiddelde leeftijd van
1*2 jaar wat groter dan bij de indices. Voor de vrouwen is dit nauwelijks
het geval. Belangrijker is, dat de genoteerde leeftijden der vrouwen bij
de mannelijke preferenties in de lagere leeftijdsgroepen meer overeenkomen met de gemiddelde leeftijd der mannelijke leeftijdsgroep, waartoe
zij behoren dem bij de percentages. Daardoor is het gemiddelde leeftijdsverschil wat geringer. De tendens, dat de mannen over het algemeen jongere
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vrouwen huwen blijft toch aanwezig. Dat ervaringsgegeven wordt aan
de vrouwelijke kant bij de indices door hogere leeftijden voor de
mannelijke partners beter bevestigd dan bij de percentages. Door deze
omstandigheid maken de indices als indicatoren der preferenties zeker
geen ongeloofwaardiger indruk dan de percentages.
§ k. De ontwikkeling van de indices der onafhankelijke keuze voor een
jarige leeftijdsgroepen.
De verhoudingen tussen de indices voor eenjarige leeftijdsgroepen en
die voor vijfjarige

leeftijdsgroepen.

Het inzicht, dat met behulp van de indices der vijfjarige leeftijds
groepen verkregen werd, is echter toch te summier om voldoende te zijn.
Om het verband tussen de indices voor vijfjarige en die voor eenjarige
leeftijdsgroepen vast te stellen, vermelden wij allereerst de volgende
betrekking:
[F 1.09 ]

De index der onafhankelijke keuze voor vijfjarige leeftijds
groepen, uitgedrukt in grootheden, welke op eenjarige
groepen betrekking hebben.
Vanuit de mannelijke zijde:
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Elke term van het rechterlid der gelijkheid is op de volgende wijze
uit een der indices voor eenjarige leeftijdsgroepen af te leiden:
IF 7.10 ] Afleiding der termen van formule [F 7.09 ] uit de indices voor
eenjarige leeftijdsgroepen.
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De laatste factor uit het laatste lid van deze gelijkheid zal
voor elke term hetzelfde zijn. De index voor vijfjarige leeftijdsgroepen
zal daardoor uit de indices voor eenjarige leeftijdsgroepen kunnen
worden afgeleid met :
[F 7·11 1 De index der onafhankelijke keuze voor vijfjarige leeftijds
groepen uitgedrukt in de percentages der huwenden voor een
jarige leeftijdsgroepen.
Vanuit de mannelijke zijde:
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vermenigvuldigd niets anders dan het percentage huwenden van een vijf
jarige leeftijdsgroep, dat huwt met partners, welke eveneens in een
vijfjarige leeftijdsgroep gegeven zijn. Dat percentage komt, zoals is
aangegeven, door weging van de percentages der huwenden voor eenjarige
groepen tot stand. De index voor vijfjarige leeftijdsgroepen wordt, naar
blijkt, niet verkregen door de weging van die voor eenjarige leeftijds
groepen. Zij wordt zelfstandig afgeleid uit de geconditioneerde keuze
van eenjarige leeftijdsgroepen, welke door weging uit de overeenkomstige
keuzemogelijkheden voor eenjarige groepen bepaald wordt.
Aan deze afleiding uit de geconditioneerde keuze voor eenjarige
leeftijdsgroepen zijn verschillende nadelen verbonden. Deze kunnen duide
lijker tot uitdrukking komen, als wij de gehele index herschrijven, alsof
zij werd afgeleid uit de niet-geconditioneerde grootheden voor eenjarige
leeftij dsgroepen.
[F 7.12] De index der onafhankelijke keuze voor vijfjarige leeftijdsgroe
pen uitgedrukt in overeenkomstige indices voor eenjarige groepen.
Vanuit de mannelijke zijde:
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De geconditioneerde uitdrukkingen der partnerkeuze uit eenzelfde
preferentie-patroon der i-jarigen in een eenjarige leeftijdsgroep behoeven door de ongelijkheid van het aantal huwbare vrouwen niet even
waarschijnlijk te zijn. Door de correctie van de eenjarige indices
met deze aantallen vrouwen wordt deze correctie uit de indices
geëlimineerd. De latere deling door de som der huwbare vrouwen is daar
slechts een zeer betrekkelijke vervanging van. Als een van de aantallen der eenjarige groepen van huwbare vrouwen relatief groot was, zal
de betrokken index der onafhankelijke keuze door deze correctie overgewaardeerd zijn. Hetzelfde is het geval met de aangebrachte correctie
met het aantal ongehuwde mannen. Alleen gaat het nu om de onderlinge
afweging van verschillende indices, die tot het patroon van i-, resp.
(i+l)- etc. -jarigen behoren.
Uit de betrekking sub I F 7.11 ] valt vervolgens gemakkelijk af
te lezen, dat de percentages der huwenden op een speciale manier worden
gewogen. Als wegingsfactor dient namelijk de relatieve betekenis van
het aantal huwenden van elke eenjarige leeftijdsgroep in het totaal der
huwenden voor vijf van deze groepen tezamen. In feite betekent dit,
dat alle aantallen der dyades ongewogen door de som der huwenden worden
gedeeld. Twee gelijke percentages, die behoren tot een groot, resp. een
klein aantal huwenden,worden daardoor verschillend gewaardeerd. Of dit
grote dan wel kleine aantal huwenden veroorzaakt werd door een grote
huwelijkskans van een kleine groep van ongehuwde mannen dan wel een
kleine kans van een grote groep blijft feitelijk buiten beschouwing.
Een laatste bezwaar, dat aan de indices voor vijfjarige leeftijdsgroepen verbonden is, ligt in een ander vlak. Hierbij gaat het namelijk
om de aflezing van verschillen in de meest geprefereerde leeftijden
door de mannen en vrouwen. Door de samentrekking van de eenjarige leeftijdsgroepen kunnen deze niet goed tot hun recht komen. Zo vallen de
preferenties van de 20-jarige mannen voor vrouwen, die eén jaar jonger
zijn dan zijzelf wel buiten de vijfjarige leeftijdsgroep der 20-21*jarigen, maar die van de 21-jarigen niet. Dat bezwaar hebben wij
overigens ook al bij de percentages der huwenden te berde gebracht.
Daarbij moeten wij bedenken, dat het zowel bij de mannen als

de vrouwen

steeds om indices gaat, die wij zowel in verticale als horizontale
richting kunnen lezen.
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Al met al moeten wij concluderen, dat de eenjarige indices veel
homogenere grootheden zullen zijn dan de vijfjarige indices. Daarbij
zijn wij ons wel bewust, dat deze homogeniteit in verband met de transversaliteit van de huwelijksmarkt een bijzonder karakter heeft. Voorzover bij de indices voor eenjarige leeftijdsgroepen steeds mannen
(of vrouwen) van eenzelfde leeftijdsgroep betrokken zijn, menen wij
deze term hier zeker ter verduidelijking te mogen gebruiken. Het feit,
dat de partners mogelijkerwijze tot een andere leeftijdsgroep behoren,
die overigens ook een homogeen geheel vormen, laten wij daarbij dan
even buiten beschouwing.

De ontwikkeling der indices in de jaren 1956, 1958, I960 en I965.
Gezien dit karakter van de eenjarige indices is het jammer, dat
wij dit deel van onze analyse moesten baseren op gegevens, die naar
ons inzicht minder acceptabel zijn dan die, waarover wij ter vaststelling van de vijfjarige indices beschikten. Wij hadden, zoals in
bijlage I, § 1 en 2 is uiteengezet, van de huwelijkssluitingen alleen
gegevens naar eenjarige groepen ter beschikking, die op alle huwbaren
betrekking hadden. Het beginsel, dat de homogeniteit der indices bevorderd wordt door de huwelijksmarkt der ongehuwden te onderscheiden
van andere huwelijksmarkten,moesten wij daarom in dit deel van onze
analyse laten rusten. Het is moeilijk uit te maken, wat daarvan de
specifieke gevolgen voor deze indices voor eenjarige leeftijdsgroepen
geweest zijn. Eerder (§ 2) zagen wij reeds bij de indices voor vijfjarige groepen, dat de indices der huwbaren over het algemeen groter
zijn dan die voor de ongehuwden. Tezamen met de grotere verschillen
bij de mannen dein bij de vrouwen zijn zij, zoals uit tabel 7·07 kan
blijken,in overeenstemming met verdelingen van de percentages der
ongehuwden in het totaal der huwenden van beide sexen. Bijzondere redenen om deze verschillen niet voor de indices der eenjarige groepen te
verwachten zijn er niet.
Tegenover deze nadelen, die aan het gebruik van gegevens voor
alle huwbaren verbonden zijn, staat ook een voordeel. De hier gebruikte gegevens der huwelijkssluitingen waren alle naar de geboortejaren der huwelijkspartners bekend. Omdat de aantallen der huwbare
mannen en vrouwen in eenzelfde rangschikking beschikbaar waren, was
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de overeenstemming tussen deze beide groepen van gegevens groter dan
bij de vijfjarige leeftijdsgroepen. Die analyse berustte op gegevens
der huwelijkssluitingen, welke naar de leeftijden der partners gerangschikt waren, terwijl de gegevens der ongehuwden naar groeperingen
per geboortejaar bekend waren (zie Bijlage I § 2).
De resultaten der berekeningen, welke wij voor de jaren 1956,
1958, i960 en I965 voor eenjarige leeftijdsgroepen hebben uitgevoerd,
hebben wij alle op tabellen aan deze studie toegevoegd. De tabellen
121.56, 121.58, 121.60 en 121.65 geven de resultaten voor alle huwbare mannen weer, op de tabellen 221.56, 221.58, 221.60 en 221.65 zijn
de resultaten voor de vrouwen vermeld. De grafieken 5.07.29 tot en met
5.07.1*2 geven de patronen weer, die deze indices voor mannen van verschillende leeftijdsjaren vormen. De eerste grafiek geldt voor de 18jarige mannen, de laatste voor de 30-jarigen. Voor de vrouwen hebben
wij slechts de grafieken voor de l6-jarigen, 18-jarigen en 20-jarigen
onder de nummers 5.O7.U6 tot en met 5.O7.U8 toegevoegd. De grote mate
van overeenkomst in de opeenvolging van de indices naar de leeftijdsjaren der mannen en vrouwen was voor ons aanleiding om ons ondanks voorkomende verschillen hoofdzakelijk tot de grafische voorstellingen van
het mannelijk geslacht te beperken.
Bij de leeftijdsgroepen ouder dan 30 jaar verschillen de indices
van elke dyade van jaar tot jaar mier dan bij de overige leeftijdsgroepen. In de grafiek 5.07.^1 begint zich dat voor 30-jarige mannen
reeds duidelijk af te tekenen. Daarom hébben wij voor leeftijden ouder
dan 30 jaar slechts enkele grafieken aan dit verslag toegevoegd, te
weten die voor 35-, ^O-, 50- en 60-jarigen (Graf. 5.07Λ2 t/m 5.O7.U5).
Deze veranderlijkheid wordt groter naarmate de leeftijd, waarop de in
dices betrekking hebben,hoger is; dat geldt zowel voor de mannen als
de vrouwen. Zij is op twee meinieren te verklaren. In al deze gevallen
gaat het om absolute frequenties van de huwelijkssluitingen, welke
slechts enkele tientallen of nog minder bedragen. Toevalsafwijkingen,
die zich voor de geconditioneerde keuze reeds in enkele procenten van
het aantal huwenden laten uitdrukken, zijn daar het gevolg van. Het is
aannemelijk, dat deze toevalsafwijkingen mede in onze indices tot uit
drukking komen. Daarnaast kan бок een belangrijker reden oorzaak van
deze veranderlijkheid zijn, zonder dat de index zelve aan waarde inboet.
Naarmate de preferentie-patronen immers op oudere mannen en vrouwen be
trekking hebben, is de spreiding van hun keuze groter. Zonder dat er van
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een wezenlijke verandering van hun preferentie sprake is, zullen er
daarom bij deze bevolkingsgroepen relatief grotere wijzigingen van de
indices kunnen voorkomen dan bij de lagere leeftijdsgroepen het geval
is. Daarbij komt, dat de verhoudingen tussen de aantallen huwbare mannen en vrouwen voor deze oudere leeftijdsgroepen in het tijdvak
191+8-65 evenmin als voor de andere onveranderd zijn gebleven. De
voor die leeftijdsjaren toch steeds weer onmiskenbaar tweezijdige
preferentie-patronen verdienen dan ook misschien veel meer verwondering aan de veranderingen, welke de indices van elk der verschillende leeftijdsjaren ondergaan.
Op basis van de tabellen en grafieken zijn er voor ons 2 belangrijke feiten te constateren. Ten eerste blijkt, dat onze indices
voor de eenjarige leeftijdsgroepen niet constant zijn gebleven. Daarmede constateren wij op zichzelf niets nieuws, want ook bij de indices
voor de vijfjarige leeftijdsgroepen hebben wij veranderingen geconstateerd.
Sterker dan daar het geval was, zullen wij bij deze eenjarige indices
echter met de mogelijkheid van toevalsveranderingen rekening moeten
houden. De verhoudingen tussen de indices der eenjarige en die der
vijfjarige leeftijdsgroepen bewijzen dat (zie [F 7.12 ] ).
In deze mogelijkheid van toevallige afwijkingen schuilt een zeker
gevaar. Om tot een juiste beoordeling te komen van de veranderingen, die
de indices over de periode 1956 - I965 ondergaan hebben, zouden wij deze
op een of andere wijze met de absolute frequenties der dyades in verband moeten brengen. Een grensgebied van de waarden der indices zou
daardoor vastgesteld moeten worden. Zulk een procedure stond ons niet
ter beschikking. Bovendien zijn wij van mening, dat zo'n methode tot
eliminatie der toevalsafwijkingen niet persé noodzakelijk is. De voornaamste bronnen van toevalsfouten zijn ook op andere wijze te localiseren.
Kleine frequenties der huwenden maken de kans op toevalsfouten ongetwijfeld groter. Zulke aantallen huwenden moeten wij zoeken in de leeftijdsjaren, die dicht bij de minimale huwelijksleeftijd zijn gelegen en
in de oudere leeftijdsjaren. In hoofdstuk IV zagen wij reeds, dat van
elke generatie de overgrote meerderheid der ongehuwden voor het 30ste
levensjaar reeds eenmaal is gehuwd. Na die leeftijd moeten wij daarom met
geringe aantallen huwenden rekening houden. Lage aantallen huwbaren én/of
een geringe huwelijksneiging zijn daarvan de exacte oorzaken. De spreiding
van de preferenties over een verscheidenheid van leeftijden der partners
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кал daar aan worden toegevoegd. Alles wijst erop, dat deze spreiding
met het toenemen der leeftijden groter wordt. Voor de vrouwen is zij
bovendien groter dan voor de mannen.
Om deze bronnen van toevalsfouten in onze verdere analyse zoveel
mogelijk uit te sluiten, maakten wij voor de rest van ons onderzoek
een nieuwe selectie uit het beschikbare materiaal. Deze selectie
moest echter voor elk leeftijdsjaar der mannen en vrouwen zeker de
voornaamste preferenties omvatten. Gelet op de verdelingen der pre
ferenties is het niet moeilijk om zo'η keuze te maken. De voornaam
ste preferenties blijken immers uit te gaan naar partners, die 3 tot
h jaren jonger of ouder zijn dan de betrokkenen, waarvoor de indices
werden opgesteld. Zo selecteerden wij voor het vervolg van onze ana
lyse de indices, die voor partnerleeftijden geldenjWelke van + 3 tot
- 3 jaren verschillen met de leeftijden der kiezers. In enkele geval
len hebben wij de indices voor partners met een U-jarig leeftijdsver
schil daar nog aan toegevoegd. Deze selectie van indices beperkten
wij voorts tot degenen, die gelden voor mannen en vrouwen beneden de 35jarige leeftijd. Deze grens is in enkele gevallen iets lager, in andere
gevallen iets hoger gesteld. Tenslotte zijn niet in alle onderdelen
van de verdere analyses de door deze selecties verkregen gegevens van
elk der jaren 1956, 1958, I960 en I965 gebruikt.
Deze laatste beperking pasten wij toe bij de vergelijking van de
uitkomsten van verschillende indices, die wij in hoofdstuk VI behandeld
hebben en onze indices der onafhankelijke keuze. Het doel van deze ver
gelijking is om na te gaan, of wij dezelfde gunstige ontwikkelingen
van onze

index tegenover die der overigen eveneens bij de eenjarige

leeftijdsgroepen aantreffen. Hiervoor kozen wij de resultaten, die voor
de jaren 1956 en I965 verkregen werden. In feite bestrijken wij daarmede
de gehele periode, waarvoor wij gegevens naar eenjarige leeftijdsgroepen
ter beschikking hebben. Een laatste beperking verkregen wij in dit geval
door slechts de resultaten van een tweetal leeftijdsjaren van de mannen
te gebruiken. Dat zijn overigens de jaren, waarvoor de huwelijkskansen
in de betrokken periode de grootste veranderingen ondergingen.
In de volgende tabel is deze vergelijking van de resultaten van
verschillende indices voor eenjarige leeftijdsgroepen met onze index
der onafhankelijke keuze tot uitvoering gebracht. De grootte van elke
index in het jaar I965 is daarbij in zijn grootte van het jaar 1956 uit-
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gedrukt.
De verhouding van de grootte van diverse indices in het jaar I965 ten
opzichte van hun grootte in het jaar 1956 (= 100)
Index

20-jar ige mannen ten opzichte van vrouwen met leeftijds. 1 я ят
vers eh:M
-k

-3

-2

-1

0

62

95

90

HU

115

Godefroy

112

170

163

Yntema

107

109

118

Hwelijkskansen

116

72

78

Evenredig
heid

56

89

81

Onafhanke
lijke keuze

+3

+k

m m

112

^^k

205 209

206

200

202

203

118 125

125

138

155

155

75

67

61

55

60

103 IOU

103

93

113

m

66

+1

+2

21-jan ge manilen ten opzicïite van vrouwen met leeftijdsversch]L1 · · ·.
.. í aar.
Onafhanke
lijke keuze

83

81

99

111 126

121

127

118

89

Godefroy

152

IU9

180

20U 230

223

231

217

163

Yntema

IOU

111

109

119 123

126

135

1U2

161

Hvwelijkskалsen

63

71

57

75

66

63

6Ц

51

Evenredig
heid

^2k

79

96

IO8 123

119

-ігН

115

88

72

Met betrekking tot de door Yntema opgestelde "nuptial index of sexdominance" valt naar aanleiding van deze tabel het volgende op te
merken. Met het toenemen van de leeftijd der vrouwelijke huwelijks
partners wordt de stijging der indices voorzover de tabel laat zien
steeds groter. Deze stijgingen zijn een direct gevolg van de wijze»
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waarop deze indices zijn gedefinieerd (zie [F 6.10 ]). Naarmate de
partners meer in leeftijd verschillen en een van beiden tot de jongere huwelijksleeftijden behoort, moest de verhouding van de huwelijkskansen der beide geslachten in de afgelopen periode een sterkere verandering ondergaan. In een der voorgaande hoofdstukken hebben wij
immers gezien, dat de huwelijkskansen in die periode voor de lagere
leeftijdsgroepen gestegen zijn, in oudere daarentegen zelfs gedaald.
Met de uitwerking van de differentiële ontwikkeling der huwelijkskansen, zoals het toe- of afnemen van het aantal huwenden van elk der
beide geslachten of het aantal huwelijkscombinaties is bij de opstelling van deze indices op geen enkele wijze rekening gehouden. De verschillende ontwikkelingen van de huwelijkskansen van twee van zulke
leeftijdsgroepen moeten daarom wel tot grote veranderingen van deze
indices over de bedoelde periode leiden.
De index, welke wij op basis van de huwelijkskansen construeerden (zie [F 6.22 ] ) , blijkt voor alle dyades, die in de tabel vermeld zijn, van 1956 op I965 steeds kleiner geworden te zijn. De verhouding van de ontwikkeling der huwelijkskansen van 20- en 21-jarige
mannen en oudere of jongere vrouwen, zoals bij de index van Yntema,
is daarbij van geen belang. Deze daling der indices moet worden toegeschreven aan de sterke toename van de verwachte frequenties der
dyades. Deze zijn dan een gevolg van de sterk verhoogde huwelijkskansen.
Een voortzetting van deze daling der indices van 1956 op 1965 naar de
oudere leeftijdsgroepen voor de mannen is niet te verwachten. Tn
hoofdstuk IV zagen wij immers, dat de huwelijkskansen van deze leeftijdsgroepen van 1956 op 1965 gedaald waren, evenals die van de vrouwen,
die van deze mannen niet veel in leeftijd verschilden.
Grote wijzigingen van de indices van Koller en Godefroy
signaleerden wij reeds in het voorgaande hoofdstuk. De stijgingen van
de indices van Godefroy voor de dyades, waarbij 20- of 21-jarige
mannen betrokken zijn, zijn daar nog eens de voorbeelden van. Daarbij
valt op te merken, dat de stijgingen der indices van 1956 op 1958 en
van 1956 op i960 een omvang hadden, welke een rangschikking in die volgorde mogelijk maakt. Deze stijgingen van beide indices zijn overigens
niet voor alle leeftij ds combinaties even groot noch voor elke combinatie,
waarvoor zij gelden, even regelmatig, als in de bovenstaande tabel wordt
gesuggereerd. Met het toenemen van de leeftijd van de i-jarige mannen of
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к-jarige vrouwen, waarvoor zij zijn opgesteld, nemen zij ook wel af,
zoals bijvoorbeeld de onderstaande tabel voor de indices van Godefroy
aantoont. In feite zijn het de verschillende aantallen der huwbaren

De verhouding van de grootte van diverse indices in het jaar 1965 ten
opzichte van hun grootte in het jaar 1956 (= 100).
Index

26-jarige mannen t.o.v. vrouwen met leeftijds
verschil
jaar.
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Godefroy

195

Evenredig
heid

1U5

102

11»2
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238

206

139

86

6h

36

128

113

108

118

96

110

HU

in hun verhouding tot het totaal der huwbaren, welke in het tot stand
komen van deze stijgingen en dalingen de voornaamste rol spelen. Zij
bepalen immers volgens [F 6.18 ] de verwachte frequenties.
Met betrekking tot de indices der evenredige keuze zien wij ten
slotte, dat er minder verschillen zijn tussen de wijzigingen, die deze
indices voor 20- en 21-jarigen ondergingen en die van de overeen
komstige indices der onafhankelijke keuze dan tussen de wijzigingen,
van beide typen der 26- en 27-jarige mannen.
In het algemeen kunnen wij derhalve uit deze vergelijkingen wel
concluderen, dat de index der onafhankelijke keuze in meer gevallen
slechts kleine veranderingen te zien geeft dan de overige indices.
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De conclusies, welke wij voor deze indices der vijfjarige leef
tijdsgroepen getrokken hebben, zijn derhalve voor die der een
jarige groepen te handhaven.
§ 5· De veranderingen in de preferentie-patronen van de mannen en de
vrouwen van 1956 op 1965·
In de voorgaande paragrafen zagen wij reeds, dat de indices der
onafhankelijke keuze zowel bij de mannen als de vrouwen regelmatige
verdelingen te zien geven. Naarmate het leeftijdsverschil tussen de
kiezers en gekozen candidaten hetzij in positieve dan wel negatieve
richting groter wordt, neemt de preferentie in grootte af. Met het
toenemen van de leeftijd der kiezers zijn de preferenties over een
groter aantal leeftijden der partners gespreid en wordt de intensi
teit der preferenties geringer. Spreiding en intensiteit zijn daarmede
op zichzelf zeker aanvaardbaar. Hoe zijn deze patronen echter door
de veranderingen der indices over de periode 1956-65 gewijzigd?
Teneinde daarin een inzicht te verkrijgen zijn op de tabellen 7·θ8
en 7·09 de mannelijke, resp. vrouwelijke indices van de jaren 1956
en 1965 naar de leeftijd van de kiezers en de grootte van het leef
tijdsverschil met de partners uitgeschreven. De grafieken 5.07.29
tot en met 5«07«^5, welke wij reeds in de voorgaande paragraaf ver
meldden, geven deze patronen voor de mannelijke preferenties, de gra
fieken 5.07.^6 tot en met 5.07.^8 voor de vrouwelijke preferenties
in elk der vier onderzochte jaren voor eenjarige leeftijdsgroepen
weer.
In het algemeen blijkt, dat deze patronen voor de mannen slechts
zeer weinig veranderen. De waarden rond de partnerleeftijd van de
vrouwen, waar de maximale preferenties van mannen van elk leeftijds
jaar naar uitgaan, blijken steeds relatief wel de grootste ver
anderingen te ondergaan. Bij geen van deze getekende preferentie
patronen voor de mannen van 18 tot en met 30 jaar blijken zich der
halve essentiële veranderingen te hebben voorgedaan. Voor de vrouwen
is over het algemeen hetzelfde te constateren. Alleen de preferentiepatronen van de vrouwen uit de jongste huwelijksleeftijden zijn sterker gewijzigd dan in andere gevallen. De grafieken 5.O7.U6 en 5.O7.U8
geven daar voor de 16- en 18-jarige vrouwen een beeld van. De grafiek
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5.07.^9 toont, dat deze veranderingen zich bij de 20-jarige vrouwen
practisch niet meer voordoen, al zijn daarbij de preferenties voor
mannen van verschillende leeftijd ook veranderd

· Door de regelmatig-

heid van de veranderingen der preferenties van de mannen en de vrouwen
blijven de maximale vaarden der indices in elk der jaren 1956, 1958»
I960 en 1965 vrijwel steeds gelegen bij dezelfde partnerleeftijden.
Bij vergelijking van de patronen voor mannen van de leeftijden tot
28 jaar blijken deze partnerleeftijden steeds vrouwen te betreffen,
welke 1 jaar jonger zijn dan de betrokken leeftijdsgroep der mannen.
De grafieken 5.07.^9 tot en met 5.07.52 brengen dit door een regelmatige verschuiving van de patronen duidelijk in beeld. Bij de
vrouwen variëren deze partnerleeftijden, waar de maximale waarden
der preferenties gelegen zijn,wat meer dan bij de mannen, maar zijn
toch voornamelijk gelegen bij mannen, die 3-U jaar ouder zijn dan
de betrokken groep van de vrouwen. Uit tabel 7.О8 en 7«09 zijn deze
leeftijdsverschillen voor de patronen van de jaren 1956 en 1965 ge
makkelijk vast te stellen.
De regelmaat, welke de preferentie-patronen voor eenjarige
leeftijdsgroepen derhalve kenmerken, sluit aan bij de regelmaat,
welke wij reeds bij de patronen voor de vijfjarige leeftijdsgroepen
vonden. Het leeftijdsverschil tussen de kiezers en de (gekozen)
candidaten, waarnaar de hoogste preferenties uitgaan, is zowel bij
de mannen als vrouwen van dezelfde aard. Daar zagen wij, dat de
maximale waarden der preferenties voor de leeftijdsgroepen tot en met
de 25-29-jarigenbij die groepen van vrouwen lagen, welke met hen in
leeftijd overeenkwamen; voor de volgende groepen van mannen kwamen
zij bij de direct daaraan voorafgaande, jongere leeftijdsgroep te
liggen. Voor de vrouwen van 20-2U jaar en jonger lagen deze maximale
preferenties bij die leeftijdsgroepen der mannen, welke direct volg
de op de groep, waartoe zijzelf behoorden; voor de oudere vrouwen
kwamen zij bij die leeftijdsgroep der mannen te liggen, die met hun
eigen leeftijdsgroep overeenkwam.
. De grafieken 5.07.U6 tot en met 5·07Λ9 zijn op een 5x zo kleine
schaal getekend als de andere grafieken, die op de mannen betrek
king hebben. Per abuis is de schaal-verdeling van de eerste grafieken
op dezelfde wijze vermeld als bij de mannen. In plaats van 0,5 moet
er echter 2,5, etc. in de schaal-verdeling staan.
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Met betrekking tot deze leeftijdsverschillen tussen de mannen
en vrouwen stelden wij nu uit de tabellen 7.O8 en 7.09 voor de een
jarige leeftijdsgroepen het volgende overzicht samen:
Het leeftijdsverschil tussen de mannelijke, resp. vrouwelijke kiezers
van verschillende leeftijden en de partner, waarvoor zij in 1956 en
1965 de hoogste preferenties hadden.
Mannelijke preferenties
Leeftijd f
van de

man

Jaar 1956
Leeftijdsverschil
van de
vrouw
xn ja

Preferentieindex

Leeftijdsverschil
van de
der
mannen vrouw
(x 10) in ja

ren
16
17
18
19
20
21
22
23
2h
25
26
27
28
29
30

0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-3

J Jaar 1965
Preferentieindex

1

Vrouwelijke preferenties
Leeftijd
van de

vrouw

der
mannen
(χ 10)

Jaar 1956

Jaar 1965

Leeftijdsverschil
van de
man in
jaren

Leeftijdsverschil
van de
man in
jaren

ren

2,39
2,1*6
2,15
2,30
2,15
2,20
2,12
1,95
1,69
1,U8
1.19
1,0U
0,88

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-3

Ontlee nd aan tabel 7.O8

Preferentieindex

der
vrou

wen
(χ 10)

3,0U
2,16

2,kk

2,56
2,3U
2,22
2,17
1,91
1,63
1,30
1,22
0,99
0,93

16
17
18
19
20
21
22
23
2k
25
26
27
28
29
30

1

+5
+1*

+h
+k
+3
+3
+2
+3
+2
+2
+3
+2
+2
+1
+1

1,87
1,68
1,61
1,70
1,69
1,7U
1,59
1,60
1,36
1,29
1,06
1,01
0,93
0,92
0,79

Preferentieindex

der
vrou

wen
(x 10)

+3
+h
+k
+3
+3
+2
+3
+2
+2
+1

+2
+1
+1
+1
+1

1,96
2,09
2,23
1,83
1,92
1,80
1,50
1,21*
1,10
0,93
0,81
0,68
0,59
0,68
0,52

Ontleend aan tabel 7.09

De hoogste mannelijke preferenties zijn derhalve met het toenemen
van de leeftijd op steeds jongere vrouwen gericht; de vrouwelijke daar
entegen op mannen, die steeds meer met henzelf in leeftijd overeenstem
men. Bovendien blijkt uit deze tabel duidelijk, dat de indices met het
toenemen van de leeftijd der kiezers in grootte afnemen. De indices
zijn daarmede weer duidelijk functies van de leeftijden der kiezende
mannen of vrouwen en hun beider partners.
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In de meeste gevallen zijn de patronen voor de eenjarige
leeftijdsgroepen der mannen en vrouwen tot de partnerleeftijden ,
vaar de indices na de aanvankelijke stijgingen wederom lage waarden
verkrijgen,velhaast perfecte tweezijdig-gelijke verdelingen. De
"ruggen", welke door de maximale waarden der indices gevormd worden,
zijn daarom goed te gebruiken om de verdelingen enigszins te typeren.
Evenals bij de indices voor de vijfjarige leeftijdsgroepen bepaalden wij de leeftijden, welke tot deze "ruggen" behoren, door
naast de hoogste waarden telkens de voorafgaande en de volgende
index in onze berekeningen te betrekken (zie bijlage I, § 7)· Aan
de aldus gevonden leeftijden voor de mannen en vrouwen werd zowel
bij de mannelijke als de vrouwelijke preferenties telkens een rechte
aangepast. Voor elk der jaren 1956, 1958, I960 en I965 kunnen deze
rechten worden weergegeven door de vergelijkingen in het linkerdeel van de onderstaande tabel. Omdat men de maximale waarden voor
de mannelijke en vrouwelijke indices ook kan vaststellen vanuit de
leeftijden van het partnergeslacht verkrijgen wij voor elk der beide
sexen in elk der jaren 2 vergelijkingen. Deze berusten op dezelfde
rangschikkingen van de indices, die wij in overeenstemming met de
eerder gebruikte terminologie als de verticale rangschikkingen
kunnen aanduiden.
Het geringe verschil tussen de regressie-vergelijkingen der verschillende jaren is het eerste, dat onder de resultaten van deze berekeningen opvalt; de hoge correlatie-coëfficiënten zijn verder als
markante punten te noteren. De toppen van de verdelingen vein de indices naar de leeftijden van de mannen en vrouwen blijken derhalve
zeer goed door een rechte te kunnen worden voorgesteld. Met het toenemen van de leeftijd van de kiezer (vergelijkingen l) met een jaar
neemt de leeftijd van de partner nauwelijks met één jaar toe. Dat
geldt zowel voor de mannen als de vrouwen. Vanuit de partnerleeftijden bekeken is de leeftijdstoename der mannen bij de mannelijke preferenties iets groter dan de leeftijdstoename van hun partners (vergelijkingen II). Bij de vrouwelijke preferenties is in dat geval de
leeftijdstoename der vrottwen nagenoeg gelijk aan de (onafhankelijke)
leeftijdstoename van hun mannelijke partners met een jaar.
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De regressie-vergelijkingen van de rechten, aangepast aan de leeftijden
der beide huwenden, waar de maximale waarden der mannelijke en vrouwe
lijke preferentie-indices van de onafhankelijke keuze gelegen zijn.
Preferentie-indices der huwende mannen
Jaar

χ = leeftijd der mannen
lx = leeftijd der vrouwen
y = leeftijd der vrouwen
y = leeftijd der mannen
Correlatie
CorrelatieFuncties II
Functies I
coëfficiënt
coëfficiënt

1956
1958
I960
1965

y=0,8U8x
y=0,802x
у=0,804х
y=0,809x

+
+
+
+

16,522
16,758
16,316
16,811

0,980
y=1,179x + 2U,370
0,983
y=1,2U7x + 22,21*3
0,975
y=1,2l+3x + 22,017
0,962
y=1,236x + 22,U0U
χ doorloopt de waarden 1,2.. 53
χ doorloopt de waarden 1,2.. 53
als leeftijd der mannen vanaf 18 j, als leeftijd der vrouwen vanaf 18 j
0,980
0,983
0,975
0,962

.
Preferentie-indices der huwende vrouwen
Jaar

χ = leeftijd der mannen
χ = leeftijd der vrouwen
у = leeftijd der vrouwen
у = leeftijd der mannen
Correlatie
Correlatie- Functies II
Functies I
coëfficiënt
coëfficiënt

1956
1958
I960
1965

y=0,988x
y=0,997x
y=0,987x
y=0,998x

+
+
+
+

20,11*2
19,8U3
20,593
20,002

0,988
0,983
0,982
0,989

χ doorloopt de waarden 1,2 .. 53
als leeftijd der vrouwen vanaf l8j

y=1,013x
y=1,003x
y=1,013x
y=1,002x

+
+
+
+

13,587
13,507
1U,027
12,538

0,988
0,983
0,982
0,989

χ doorloopt de waarden 1,2, .. 53
als leeftijd der mannen vanaf 18 j,

Aan deze ontwikkelingen van de leeftijdsverschillen tussen
de mannen en de vrouwen hebben wij echter weinig, zolang wij geen
rekening houden met het leeftijdsverschil, dat ontstaat, doordat de
minimale huwelijksleeftijden voor de mannen en vrouwen niet gelijk
zijn. Een "vertaling" van de vergelijkingen, waarbij daarmede re
kening gehouden is, levert voor de vergelijkingen I de volgende
tabel op:

26k

De leeftijdsverschillen tussen de huwenden volgens de regressievergelijkingen der rechten aangepast aan de maximale waarden der
preferentie-indices van de onafhankelijke keuze voor eenjarige
,

leeftij dsgroepen.
Basis: Preferentie-indices der huwende mannen
Leeftijdsverschil v.d. man op
Toename v.h. verschil
Jaar
18-jar .ige leeft, t.o.v. de vrouw
voor elk hoger leeftijdsjaar
1
in
in
in
Dagen
Jaar
¡Mnd.
decimalen
dagen
decimalen
1956 +0,152
1958 +0,198
I960 +0,196
1965 +0,191

+55
+72

+0,63

0

+o,uu

0 ¡5

+71
+69

+0,80
+0,38

0
0

|

17
8
18

17
¡9
· u

17

1

Basis: Preferentie-indices der huwende vrouwen
||
Toename v.h. verschil
Leeftijdsverschil van de vrouw op II
Jaar
l8-jarige leeftijd t.o.v . de man
voor elk hoger leeftijdsjaar
I956 +0,012
1958 +0,003
I960 +0,013
1965 +0,002

-k
-1

-3,13
-2,8U

3
2

11
, 10

17
2

-5
-1

-3,58
-3,00

3

¡6

3

10
l

29
0

•

1

Berekend op basis van de voorgaande regressie-vergelijkingen vanaf
18-jarige mannen en vrouwen.

De mannen van 18 jaar blijken derhalve de hoogste preferenties
te bezitten voor vrovtwen, die slechts weinig met hen in leeftijd verschillen. Met elk jaar, dat zij ouder worden, zijn deze preferenties
gericht op vrouwen, die jonger zijn dan zijzelf en steeds meer met hen
in leeftijd verschillen. De vrouwen van 18 jaar geven daarentegen de
hoogste voorkeur aan mannen, welke 3 jaar ouder zijn. Met het toenemen
van de leeftijd gaan de hoogste preferenties uit naar mannen, die
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steeds minder dan 3 jaar met hen verschillen. De veranäeringen van
het verschil van 3 jaar is echter voor elke lee ftij ds toename van de
vrouwen maar zeer gering.
Gezien de conclusies, welke wij uit de verkregen vergelijkingen
kunnen trekken, komen zij vooral voor de mannen goed overeen met de
leeftijdsverschillen, welke wij in de eerder verstrekte tabel op
grond van de exacte ligging van de toppen hebben vastgesteld. Het afnemend leeftijdsverschil, dat wij hier bij een toename van de leeftijd
der vrouwen hebben vastgesteld, is echter kleiner dan het 5- tot 1-jarige
verschil, dat wij daar moesten constateren. Toch zijn wij van mening,
dat het geheel der berekeningen zeer goed als vervanging voor die
exacte benadering kan dienen. In beide gevallen spelen toevalselementen een zekere rol (zie bijlage I, § 7)·
Terecht кал men de vraag stellen, of dergelijke resultaten
voor de leeftijdsverschillen ook niet bij andere van de eerder ver
melde indices verkregen zouden worden. In wezen berusten zij slechts
op de aanwezigheid van een aantal hoogste waarden en in mindere mate
op de gelijkmatige spreiding van waarden, welke aan weerszijden van
deze toppen liggen. Fraaie, gelijkmatige verdelingen voor de indices
van een leeftijdsklasse van een jaar treffen wij echter ook aan
bij de indices, welke volgens de methode Godefroy worden berekend.
De grafieken 5.05.19 tot en met 5.05.28 zijn daar voor de eenjarige
leeftijdsklassen van 20 tot en met 29 jaar der mannen de illustraties
van. De grafieken 5.05.29 tot en met 5.05.33 geven eenzelfde inzicht
voor de eenjarige leeftijdsklassen van vrouwen van 20 tot en met 2h
jaar. Zonder dat de toppen van ligging veranderen zijn in dit geval
de veranderingen, die hun waarden van 1956 op 1965 ondergaan, relatief
groter dan bij de indices der onafhankelijke keuze.
Dezelfde berekeningen met betrekking tot de ligging der maxi
male waarden leverden voor de indices van Godefroy de vergelijkingen
op, die wij op tabel 7.10 vermeld hebben. Een "vertaling" daarvan in
verband met het verschil in de minimale huwelijksleeftijd tussen
mannen en vrouwen leverde onderstaande tabel op.
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De leeftijdsverschillen tussen de huwenden volgens de regressie-ver
gelijkingen der rechten aangepast aan de maximale vaarden der preferentie-indices volgens de methode Godefroy voor eenjarige leeftijds
groepen .
Basis:
Jaar

Preferentie-indices der huwende mannen

Toename v.h. verschil
voor elk hoger leeftijdsjaar
in
decimalen

in
dagen

Leeftijdsverschil van de man op
l8-jarige leeftij d t.o.v. de vrouw
in
decimalen

Jaar ι Mnd.

' Dagen

1956

+0,l6l

+58

+0,58

0

I 6

1

29

1958

+0,198

+72

+0,1+1+

0

1 5

'

8

I960

+0,202

+73

+0,89

0

1 10

1 20

1965

+0,187

+67

+0,1+0

0

1»

! 21+

Basis: Preferentie-indices der huwende vrouwen
Jaar

Toename v.h. verschil
voor elk hoger leeftijdsjaar

1956

+0,192

1958

+0,21+7

I960

+0,25l»

1965

+0,229

Leeftijdsverschil van de vrouw op
18-jarige leeft, t.o.v. de man

+69
+89

-3,06

3

-2,78

2

+91
+82

-3,58

3
2

-2,95

I

0

' 21

9

1 11

6

1 29

11

!

12

Berekend op hasis van de regressie-vergelijkingen I op tabel 7.10
voor 18-jarige mannen en vrouwen.

De leeftijdsverschillen tussen de mannen en vrouwen, welke op
grond van de indices der methode .Godefroy berekend kunnen worden,
blijken slechts op een punt in bijzondere mate af te wijken van dezelfde
verschillen, welke met behulp van de indices der onafhankelijke keuze
verkregen werden. Het aanvankelijke leeftijdsverschil van 3 jaar ver
mindert hier met het toenemen van de leeftijd van de vrouwen sneller
dan in het geval van de indices der onafliankelijke keuze. Ook bij de
indices volgens de methode Godefroy vinden wij derhalve een regel
matigheid voor de leeftijdsverschillen der huwende mannen en vrouwen,
welke bovendien in sterke mate met de eerder vastgestelde overeenkomt.
Natuurlijk geeft de beperkte wijze, waarop de verschillende verdelingen
met deze berekeningen getoetst worden, de mogelijkheid tot deze overeen-
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komst. Zouden wij namelijk met de volledige verdelingen en daardoor
ook met de intensiteiten rekening gehouden hebben, dem zouden vij
tussen heide indices meer verschillen gevonden hebben. Uit de des
betreffende grafieken en tabellen is dat gemakkelijk af te leiden.
Berekenen wij de ligging van de toppen der verdelingen voor
de percentages der huwende mannen en vrouwen, dan verkrijgen wij
de volgende resultaten. De verkregen regressie-vergelijkingen, die
wij op tabel 7.11 vermeld hebben, zijn ook hier "vertaald" naar de
leeftijdsverschillen der huwende mannen en vrouwen. Bij de regreseieDe leeftijdsverschillen der huwenden volgens de regressie-vergelijkin
gen door de maximale waarden der percentages.
B a s i s : P e r c e n t a g e s der huwende mannen
Jaar

J a a r l i j k s e toename
van h e t l e e f t i j d s v e r s c h i l
in
decimalen

in
dagen

1956

+0,055

+20

1958

+0,120

+1*3

I960

+0,110

+U0

1965

+0,008

+ 3

Leeftijdsverschil v.d. man op
l8-jarige l e e f t i j d t . o . v . de vrouw
in
decimalen

Jaar

Mnd.

+3,lU

3

1

+2,86

2

10

+3,09

3

1

+ht23

1*

2

1 Dagen
1 20
15

'Î

I

2

I2з

B a s i s : P e r c e n t a g e s d e r huw ende vrouwen
Jaar

J a a r l i j k s e toename
v.h. leeftijdsverschil

L e e f t i j d s v e r s c h i ] . v . d . vrouw op
1 8 - j a r i g e l e e f t . t . o . v ·. de man

1956

-0,109

-39

-0,71

0

1958

-0,13b

-U8

-0,U8

0

,

I960

-0,135

-U9

-0,81

1965

-0,120

-1*3

-0,97

8

» 16

5

1 23

0

1 9

' 22

0

11

• 19

Berekend op basis van de regressie-vergelijkingen I op tabel 7·11
voor 18-jarige mannen en vrouwen.
vergelijkingen zelf verkregen wij hoge correlatie-coëfficiënten.
De leeftijdsverschillen, welke uit de maximale waarden van de
percentages volgen, zijn met bovenstaande gegevens van geheel andere
aard dan wij bij de beide voorgaemde soorten van indices verkregen.
Met voorbijgaan van de onderlinge verschillen tussen de jaren 1956,
1958, I960 en I965» die groter zijn dan bij de voorgaande indices,
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zouden de volgende conclusies te trekken zijn: op 18-jarige leeftijd
kiezen de mannen het meest vrouwen, die 3 jaren jonger zijn dan zijzelf; met het toenemen van de leeftijd wordt dat leeftijdsverschil nog
groter; vrouwen van 18 jaar kiezen het meest mannen, die even oud als
zijzelf zijn; met het toenemen van de leeftijd kiezen zij echter mannen,
die steeds meer met hen in leeftijd verschillen.
In deze resultaten van de gemaakte herekeningen met betrekking
tot de ligging van de maximale waarden speelt de wijze van berekenen
door de (ongelijkmatiger) verdelingen van de percentages der huwenden
een veel grotere rol dan bij de beide indices. De verschillen tussen
de leeftijden van de memnen en vrouwen, waar feitelijk de hoogste
waarden van deze percentages worden aangetroffen, wijzen dat reeds
uit. Zij wijken nogal af van die, welke door middel van de aangepaste rechten gevonden werden. Tussen de jaren 1956 en 1965 vertonen

De hoogste waarden van de percentages der huwende mannen en vrouwen

Leeftijd
van de

man

Jaar
Leeftijdsverschil
v.d.
vrouw
in ja-

1956
Percentage

huwende
man-

nen

ren
16
17
18
19
20
21
22
23
2U
25
26
27
28
29
30

Jaar 1965
Leef- Pertijds- centage
verschil huv.d.
wende
man in vroujaren wen

ren
%

0
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-3
-3
-3
-1+
-5

Jaar 1956
Leeftijd Leef- Pertijds- cenvan de
vrouw
vertage
schil huvan de wende
man in vroujaren wen

Jaar 1965
Leef- Pertijds- cenvertage
schil huv.d.
wende
vrouw manin ja- nen

22,3
23,1
20,0
20,3
18,8
17,3
17,3
16,3
15,7
13,8
13,7
12,6
12,1

%

0
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-3
-3
-3

-k
-5
-6

27,5
28,1
20,5
22,7
20,1*
19,8
16,2
15,7
ll*,2
13,2
12,6
11,5
10,1

Ontleend aim tabe!L 7.11

16
17
18
19
20
21
22
23
2U
25
26
27
28
29
30

+5
+1*
+3
+3
+3
+3
+2
+1
+1
+1

0
0
0
0
0

1T,2*
15,8
15,9
15,9
17,1
17,1
18,0
16,7
16,3
15,2
13,7
11»,3
12,5
11,7
9,1»

+2
+3
+3
+2
+2
+2
+1
+1
+1
0
0
0
0
0
-1

21,5*
16,3
16,0
16,8
17,8
17,6
17,7
17,7
16,9
15,8
13,8
12,1
10,0
11,1*
8,1*

Ontleend tian tabe]. 7.12

zij hoogstens eenzelfde tendens.
In een oude schertsend bedoelde vuistregel, die Winkler (l9l*8)
vermeldt, is de oude theorie, dat mannen over het algemeen vrouwen
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huwen, die jonger zijn dan zijzelf, vervat: voor een gelukkig huwelijk
zou de vrouw de helft van de leeftijd van haar man moeten zijn plus
zeven jaxen. Hij vermeldt daarbij, dat de rechte, die uit deze vuistregel voortvloeit, nagenoeg parallel loopt aan de regressie-rechte
in het coördinatie-systeem van de leeftijden der huwende mannen en
vrouwen (7·05). Deze theorie wordt wel (grotendeels) door de percentajes der huwenden, maar niet door de heide indices hevestigd. Na hetgeen wij in voorgaande paragrafen gezegd hebhen over de percentages
der huwenden als indicatoren der partnerkeuze behoeven wij onze afwijzing van deze oude theorie niet nader te adstrueren. Er is echter
met betrekking tot de leeftijdsverschillen tussen de mannen en vrouwen nog een andere dimensie te bestuderen dan die welke wij in het
bovenstaande behandeld hebben.

§ 6. De vergelijking van de mannelijke en vrouwelijke preferentiepatronen volgens de index der onafhankelijke keuze voor eenjarige leeftijdsgroepen.
Het onderscheid in mannelijke en vrouwelijke preferenties heeft
nog een consequentie, waarmede wij in de voorgaande paragraaf geen
rekening hebben gehouden. Als men immers voor elk van beide geslachten afzonderlijke preferentie-indices vaststelt, moeten er voor
elk twee rangschikkingen mogelijk zijn, te weten:
1 . De vaststelling van de opeenvolgende preferenties van mannen of
vrouwen van bepaalde leeftijd voor partners van verschillende
leeftijd.
2 . De vaststelling van de opeenvolgende preferenties van mannen of
vrouwen van verschillende leeftijd voor partners van eenzelfde
leeftijd.
De eerste methode hebben wij reeds eerder als de verticale vergelijking, de tweede als de horizontale vergelijking aangeduid. De gebruikelijke percentages der huwenden zijn slechts naar de eerste rangschikking te presenteren. Toch zijn ook de horizontale rangschikkingen
noodzakelijk. Het jaarlijks evenwicht op de huwelijksmarkt doet immers
de vraag rijzen, hoe de mannelijke en vrouwelijke preferenties met elkaar in overeenstemming zijn. De preferenties van mannen van dezelfde
leeftijd voor vrouwen van verschillende leeftijd zullen daartoe met de
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preferenties van vrouwen van verschillende leeftijd voor mannen van
die bepaalde leeftijd vergeleken moeten vorden. Voor de preferenties
van vrouwen van eenzelfde leeftijd is een overeenkomstige formulering ten aanzien van de mannen te geven. Voor elk leeftijdsjaar
van elk geslacht volgt daaruit de vergelijking van de opeenvolgende
preferenties volgens de verticale rangschikking met de opeenvolgende
preferenties van het andere geslacht volgens de horizontale rangschikking.
Nu kan men stellen, dat zulk een dubbele vergelijking geheel
zou kunnen vervallen, als men een index construeerde, welke voor
beide geslachten tegelijk geldig was. De index van Godefroy is daar
een voorbeeld van. Naast de demografische argumenten zijn tegen
het gebruik van zulk een index ook eindere bezwaren aan te voeren.
Velerlei factoren van sociale, psychologische en culturele aard
wijzen namelijk in de richting van dat onderscheid. Zo zegt Mogey
(1965) bijvoorbeeld, dat de beslissing om te huwen (in de U.S.A.) een
persoonlijke beslissing is, zodat de factoren, die daarbij een rol
spelen,voor mannen en vrouwen van geheel andere aard zijn (7.06).
Landau en Glick (1950) wijzen op de vele sociale (voor)oordelen,
die voor de mannen en de vrouwen anders uitvallen. Volgens hen
houden deze het leeftijdsverschil beperkt (7.O7)· Het feit, dat men
algemeen een grotere spreiding van de keuze van de vrouwen dan van
de mannen aanvaardt (7.O8), wijst tenslotte evenzeer naar de noodzaak om de mannelijke en vrouwelijke preferenties van elkaar te
onderscheiden. Deze grotere spreiding wordt overigens door onze indices
bevestigd.
Met het oog op dit onderscheid van de mannelijke en vrouwelijke preferenties komen wij dan voor twee vraagstukken te staan.
Het eerste betreft de verhouding van de mannelijke en vrouwelijke
preferenties of met andere woorden de verhouding van de mannelijke
en vrouwelijke patronen. Het tweede de leeftijdsverschillen, welke
in het bijzonder bij de maximale waarden een zekere overeenstemming te
zien moeten geven. Omdat de index van Godefroy voor beide geslachten
tegelijk geldig is, kan daarbij zo'n overeenstemming niet gevonden
worden. De mannelijke preferenties zijn niet afzonderlijk naar een
variatie van mannelijke leeftijden met constante vrouwelijke leeftijden
te lezen. Zij vallen dan met de verdeling van de vrouwelijke preferenties
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samen. Voor zo'n overeenstemming zouden de regressie-coëfficiënten
ал de rechte aangepast aan de maxima der mannelijke preferenties
in zo'n variatie naar mannelijke leeftijden (Functies II) ongeveer
gelijk moeten zijn aan de regressie-coëfficiënten van de rechte, aangepast aan de maxima der vrouwelijke preferenties in eenzelfde opstelling (Functies I ). De vastgestelde functies hewijzen dat zulks
niet het geval is. De regressie-coëfficiënten van de functies I en
II bewijzen hetzelfde voor de rangschikkingen der mannelijke en vrouwelijke preferenties naar een variatie van vrouwelijke leeftijden bij
constante leeftijden der mannen.
Om dit onderzoek naar de verhouding der mannelijke en vrouwelijke preferentie-patronen én de leeftijdsverschillen der maximale
waarden voor onze index der onafhankelijke keuze mogelijk te maken,
stelden wij eerst de tabellen 7·lU en 7.15 samen. Beide tabellen
maken de vergelijking van de verticale verdelingen der mannelijke
preferenties

met de horizontale der vrouwelijke mogelijk.

De eerste tabel heeft betrekking op de waarden der indices in het
jaar 1956, de tweede op die van het jaar 1965· In verband met de
grote overeenkomst van deze waarden met die in de jaren 1958 en i960
hebben wij daarvoor geen afzonderlijke tabellen meer opgesteld. De
verticale verdelingen van de vrouwelijke preferenties en de horizontale der mannelijke preferenties voor de jaren 1956 en I965 werden
vervolgens op de tabellen 7.16 en 7.17 tezamen gebracht. In verband
met het onregelmatige verloop van de indices na de 30-jarige leeftijd
van mannen en vrouwen, beperkten wij deze tabellen tot de leeftijden
beneden 3U jaar voor de mannen en beneden de 32 jaar voor de vrouwen.
Uit deze tabellen blijkt, dat er steeds van een zekere spanning
tussen de preferenties van de mannen en de vrouwen sprake is. Over het
algemeen komen de hoogste waarden der indices in de mannelijke patronen
voor. Dat verschil in intensiteit der preferenties hangt samen met een
grotere spreiding van de voorkeur van de vrouwen dan van de mannen.
Voorts liggen de toppen van beide verdelingen steeds bij onderling verschillende leeftijden van de vrouwen. Zo ligt de top van de verdeling
van de preferenties van de 26-jarige mannen in 1956 bij vrovrwen, die
één jaar jonger zijn dan zijzelf; aan de vrouwelijke zijde komt de
hoogste preferentie voor deze 26-jarige mannen echter van de vrouwen,
die 3 jaar jonger zijn. Beide waarden stemmen overeen, met hetgeen wij
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reeds in de voorgaande paragraaf hebben vastgesteld, zodat wij de
daar vastgestelde conclusies ten aanzien van de variabiliteit der
indices kunnen handhaven. Zien wij vervolgens naar de tabellen 7.I6
en 7· I?» dein verkrijgen wij voor de vrouwelijke preferenties naar de
verticale rangschikkingen en de mannelijke naar de horizontale een
soortgelijk beeld. De maximale preferenties van de mannen gaan aanvankelijk uit naar even oude vrouwen, terwijl die der vrouwen op oudere mannen gericht zijn. Met het toençmen van de leeftijd der vrouwen nadere deze maximale waarden der preferentie-patronen elkaar.
Door deze spanningen tussen de mannelijke en vrouwelijke preferenties is de overeenstemming der maxima ook niet met behulp van
de simpele vergelijkingen uit de voorgaande paragraaf vast te stellen.
Daartoe moeten wij voor elk geslacht de berekeningen afzonderlijk voor
de horizontale en verticale rangschikkingen uitvoeren. Met dezelfde
berekeningen sus in ae voorgaande paragraaf voor de verticale en
horizontale rangschikkingen der preferenties berekenden wij daarom
voor elk geslacht vier vergelijkingen. In tegenstelling met de eerder
gereleveerde berekeningen betrokken wij in dit geval daar alle indices
vanaf de II+-jarige leeftijd der mannen en vanaf de 16-jarige leeftijd
der vrouwen bij. Doordat de gegevens per geboortejaar golden, komen
deze leeftijden lager dan de minimale huwelijksleeftijden inderdaad
voor. Omdat ter vaststelling van de maximale waarden uit elk verticaal.
of horizontaal patroon slechts drie waarden gekozen worden, is die
keuze alleen van belang voor de jongste huwelijksleeftijden. Voor
elke vergelijking volstonden wij tenslotte met de vaststelling van
residu-waarden in plaats van de berekening van correlatie-coëfficiënten.
Op de tabel 7.18 zijn als uitgangspunten van deze berekeningen
de vrouwelijke leeftijden vermeld, waar de maximale waarden van de
indices uit de verticale preferentie-patronen der mannen zijn gelegen.
Op de tabel 7.19 zijn de mannelijke leeftijden vermeld, waar de maximale waarden van deze indices uit de horizontale patronen zijn gelegen.
De vier regressie-vergelijkingen welke op deze beide series van leeftijden steunen zijn in de onderstaande tabel opgenomen.
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De regressie-vergelijkingen van de rechten aangepast aan de leef
tijden, waar de maximale waarden der indices uit de verticale
en horizontale preferentie-patronen der mannen gelegen zijn.
Jaar

De maximale waarden der i n d i c e s gezocht v a n u i t de l e e f t i j d der mannen
χ = l e e f t i j d d e r mannen
y = l e e f t i j d d e r vrouwen
Functies I

χ = l e e f t i j d der vrouwen
y = l e e f t i j d der mannen

Residu

Functies I I

y=0,81*0x + 13,U63

37M1*

y=1,190x + 12,M9

371*, 31*

I95& y=0,800x + 13,539

267,51

y=1,250x + 12,326

267,51

I960

y=0,802x + 13,290

Ui 1,07

y=1,2l*6x + 12,639

1*11,07

1965

y=0,807x + 13,669

662,97

y=1,239x + 12,171

662,97

1956

Residu

x d o o r l o o p t de waarden 3 , k . . . 57

χ d o o r l o o p t de waarden 1,2,

a l s l e e f t i j d der mannen vanaf l6 j .

a l s l e e f t i j d d e r vrouwen vanaf lU j .

. . 57

De maximale waarden d e r i n d i c e s gezocht v a n u i t de l e e f t , d e r vrouwen
Jaar
χ = l e e f t i j d d e r vrouwen
y = l e e f t i j d d e r mannen

χ = l e e f t i j d d e r mannen
y = l e e f t i j d der vrouwen

Functies I I I

Residu

F u n c t i e s IV

Residu

1956

y=1,203x + 12,179

1116,88

y=0,831x + 13,682

1116,88

1958

y=1,lU9x + 13,028

6kk,k3

y=0,870x + 12,975

6kktk3

I960

y=1,131x + 1U,0U0

8UU,28

y=0,881oc + 12,081

8UU,28

1965

y=1,06lx + 1U,736

513,33

y=0,9l*2x + 11,361*

513,33

•

χ d o o r l o o p t de waarden 1,2,3 . . 57

χ d o o r l o o p t de waarden 3,1* . . . 57

a l s l e e f t i j d d e r vrouwen vanaf lU j .

als

l e e f t i j d der mannen vanaf l6 j .

Het eerste punt, waarop wij met betrekking tot deze regressie
vergelijkingen willen wijzen, is de grote mate van overeenstemming met
de overeenkomstige vergelijkingen uit de voorgaande paragraaf. De op
name van de indices der 16- en 17-jarige mannen en de lU-tot en met
17-jarige vrouwen in de laatste berekeningen hebben geen noemens
waardige gevolgen op de richtingscoëfficiënten der vergelijkingen gehad. De constanten verschillen daarentegen wel met de voorgaande. Rekening houdend met de andere berekeningswijze leiden zij toch niet
tot wezenlijk andere leeftijdsverschillen tussen de huwbare mannen en
hun partners, dan wij in de voorgaande paragraaf vonden.
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Uit deze vergelijkingen blijkt nu het volgende. De verwisseling van de onafhankelijke variabele in de vergelijking van
de maximale waarden uit de verticale preferentie-patronen der mannen
(Functies l) levert een stelsel van nieuwe vergelijkingen (Functies II)
op; deze vergelijkingen komen zeer nauw overeen met de vergelijkingen
(Functies III) van de rechten aangepast aan de maximale waarden uit de
horizontale preferentie-patronen der mannen. Verwisseling van de onafhankelijke variabelen in deze laatste levert weer een stelsel (Functies IV), hetwelk zeer nauw met de eerste vergelijkingen (Functies l)
overeenkomt. Daarmede wordt de interne overeenstemming van de verticale
en horizontale preferentie-patronen der mannen dus bewezen. De vergelijkingen sub I en III zijn daarom voldoende om de aard van de mannelijke preferenties zowel in hun variatie naar de leeftijd der mannen
als de leeftijd

der vrouwen te kennen. Uiteraard geldt daarbij het

voorbehoud, dat door de beperking tot de maxima gegeven wordt.
Vertalen wij nu de vergelijkingen sub I weer in leeftijdsverschillen tussen de partners, zoals wij dat in de voorgaande paragraaf
gedaan hebben, dan verkrijgen wij de volgende tabel:
De leeftijdsverschillen tussen de huwenden volgens de regressievergelijkingen der rechten, aangepast aan de maximale waarden der
mannelijke preferentie-indices van de onafhankelijke keuze voor eenjarige leeftijdsgroepen.
Basis : P r e f e r e n t i e - i n d i c e s der huwende mannen naar hun maximale
waarden v a n u i t de l e e f t i j d der mannen.
Jaar

Toename v . h . v e r s c h i l
voor e l k hoger l e e f t i j d s j a a r
in
decimalen

in
dagen

L e e f t i j d s v e r s c h i l van de man op
1 8 - j a r i g e l e e f t , t . o . v . de vrouw
in
decimalen

J a a r jMnd.

1 Dagen

1956

+0,l60

+58

+0,3U

0

¡ k

¡2

1958

+0,200

+72

+0,lt6

0

» 5

'17

i960

+0,198

+72

+0,70

0

1 8

ι 12

1965

+0,193

+71

+0,30

0

! 3

' 18

Berekend op basis van de voorgaande regressie-vergelijkingen voor
indices vanaf l6-jarige mannen en lU-jarige vrouwen.
Deze resultaten vanuit de verticale preferentie-patronen der
mannen blijken dan klaarblijkelijk goed met de vastgestelde leeftijds
verschillen in de voorgaande paragraaf overeen te komen.
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De vergelijkingen sub III, velke betrekking hebben op de
horizontale preferentie-patronen der mannen, zijn op gelijke wijze
te vertalen. Omdat in de voorgaande berekeningen alle leeftijdsverschillen op iets jongere partners wezen, zijn wij hier echter van
17-jarige vrouwen uitgegaan.

Het leeftijdsverschil tussen de vrouwen van zekere leeftijd en de
mannen, die de hoogste preferentie voor die vrouwen hebben.
De hoogste p r e f e r e n t i e voor vrouwen van k - j a a r komt van mannen, d i e
daarmede
jaar in leeftijd verschillen
Jaar

Toename v . h . v e r s c h i l
voor e l k hoger l e e f t i j d s j a a r

L e e f t i j d s v e r s c h i l van de man
t . o . v . een 1 7 - j a r i g e vrouw

in
decimalen

in
dagen

in
decimalen

Jaar

Mnd.

Dagen

1956

•»•0,203

+73

+0,00

0

0

0

1958

+0,11*9

+5U

+0,58

0

6

29

I960

+0,131

+Vr

+0,56

0

6

12

1965

+0,061

+22

+ 1,98

1

11

23

Alleen in het jaar 1965 is het initiale leeftijdsverschil tussen
een 17-jarige vrouw en de mannen, die de hoogste preferentie voor deze
vrouwen hebben, veel groter dan het eerder geconstateerde verschil tussen l8-jarige mannen en de partners, welke zij het meeste prefereren.
De toename van het leeftijdsverschil met het ouder worden van de vrouwen, resp. van de mannen verschilt eveneens aanzienlijk. Met uitzondering
van dat jaar zijn beide verdelingen daarom, althans wat hun maximale
waarden betreft,met elkaar in evenwicht. De essenties van deze vaststellingen zijn immers in de volgende formuleringen samen te vatten:
1 . 18-jarige mannen prefereren het meest vrouwen, die nog geen jaar
jonger zijn dan zijzelf. Naarmate het om oudere mannen gaat, gaan
hun preferenties het sterkst uit naar vrouwen, die steeds meer met
hen in leeftijd verschillen. Voor elk leeftijdsjaar dat de man
ouder is dan 18 jaar stijgt het initiale leeftijdsverschil met
+ 0,20 jaar.
2 . Op jonge leeftijd worden de vrouwen het sterkst geprefereerd door
mannen, die nog geen jaar ouder zijn dan zijzelf. Naarmate het
om oudere vrouwen gaat, gaan de hoogste preferenties uit van mannen, die steeds meer met hen in leeftijd verschillen. Voor elk
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jaar, dat de vrouw ouder wordt, stijgt het initiale leeftijdsverschil
met +_ 0,15 jaar (het jaar 1965 vormt hierop in de jongere leeftijden
een uitzondering).
Voor de vrouwen verkregen wij op overeenkomstige wijze als
bij de mannen de volgende vier regressie-vergelijkingen.
De regressie-vergelijkingen van de rechten aangepast aan de leeftijden,
waar de maximale waarden der indices uit de verticale en horizontale
preferentie-patronen der vrouwen gelegen zijn.
B a s i s : De v r o u w e l i j k e p r e f e r e n t i e - i n d i c e s der o n a f h a n k e l i j k e keuze
De maximale waarden der i n d i c e s gezocht v a n u i t de l e e f t i j d
vrouwen
Jaar

χ = l e e f t i j d d e r vrouwen
y = l e e f t i j d d e r mannen
Functies I

der

χ = l e e f t i j d d e r mannen
у = l e e f t i j d d e r vrouwen

Residu

Functies I I

Residu

1956

y=0,969x + 16,926

332,00

y=1,032x + 8,91+7

332,00

1958

y=0,990x + 16,179

1*28,71*

y=1,010x + 9,788

1+28,71*

I960

y=0,989x + 16,6U6

U52,66

y=1,011x + 9,311*

1*52,66

1965

y=0,987x + 16,U50

310,77

y=1,013x + 9,506

310,77

χ d o o r l o o p t de waarden 1,2,3 . . . . 57

χ d o o r l o o p t de waarden 3,1*,5 . . 57

a l s l e e f t i j d der vrouwen vanaf 1U j .

a l s l e e f t i j d d e r mannen vanaf l 6 j .

De maximale waarden der i n d i c e s g e z o c h t v a n u i t de l e e f t i j d d e r mannen
Jaar

χ = l e e f t i j d d e r mannen
у = l e e f t i j d d e r vrouwen

χ = l e e f t i j d d e r vrouwen
у = l e e f t i j d d e r mannen

Functies I I I

Residu

F u n c t i e s IV

Residu

1956

у = 1,052x + 9,555

131,53

у = 0,951x + 16,276

131,53

1958

у = 1,029x + 9,681

11*6,32

у = 0,971x + 16,221*

11*6,32

I960

у = 1,058x + 8,7U6

205,96

у = 0,9l*5x + 17,019

205,96

1965

у = 1,052x + 9,090

258,1*0

у = 0,950x + 16,716

258,1*0

χ d o o r l o o p t de waarden 3,1+, 5 . . . 57

χ d o o r l o o p t de waarden 1,2,3

a l s l e e f t i j d der mannen vanaf 16 j .

a l s l e e f t i j d d e r vrouwen vanaf il* j .

..57

Evenals hij de overeenkomstige vergelijkingen der mannen bestaat
hier een grote overeenkomst tussen de vergelijkingen sub I en IV en de
vergelijkingen uit de voorgaande paragraaf. De toevoeging van de dyades
vanii*-tot e n jnet 17-jarige vrouwen met l6- en 17-jarige mannen heeft
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hier evenmin tot noemenswaardige verschillen in de uitkomsten geleid.
Voorts komen eveneens in dit geval de vergelijkingen sub I en IV,
resp. II en III in hoge mate met elkaar overeen. Vertalen wij de ver
gelijkingen I en III in leeftijdsverschillen dan verkrijgen wij het
volgende overzicht.
De leeftijdsverschillen tussen de huwende vrouwen en hun partners
volgens de regressie-vergelijkingen, aangepast aan de maximale
waarden der preferentie-indices van de onafhankelijke keuze.
Basis :

Preferentie-indices der huwende vrouwen naar hun

Jaar

maximale waarden vanuit de leeftijd der vrouwen.
Toename v.h. verschil
Leeftijdsverschil v.d. vrouw op
voor elk hoger leeft.j. l6-jarige leeftijd t.o.v. de тал
1
¡
in
in
in
decimalen Jaar IMnd. (Dagen
dagen
decimalen

1956

+0,031

+11

1958

+0,010

+Ц

I960

+0,011

+lt

1965

+0,013

+5

-3,83
-3,15
-3,61
-3,U1

1

i

3

19

¡28

3

I 1

» 21»

3

'7

¡ 10

3

¡U

¡ 27

1

1

De hoogste preferentie voor mannen van i-jaar komt van vrouwen,
die daarmede .... jaar in leeftijd verschillen.
Leeftijdsverschil v.d. vrouw
Toename v.h. verschil
Jaar
t.o.v. een 19-jarige тал
voor elk hoger leeft.j.

1956

in
decimalen
+0,052

1958

+0,029

I960

+0,058

1965

+0,052

in
dagen
+20
+10
+21
+20

in
decimalen
-3,13
-3,15
-3,91
-3,60

1

Jaar¡
3 1

·

Mnd., Dagen
1 ! 17

3 !

1 !

2k

3 I

10 '

28

3 J

7 J

6

De leeftijdsverschillen tussen beide geslachten komen voor beide
soorten van vergelijkingen weer in hoge mate overeen. De essenties
ervan zijn in de volgende regels weer te geven:
1 . l6-jarige vrouwen prefereren het meest mannen, die rond 3 jaar
ouder zijn dan zijzelf. Naarmate het om oudere vrouwen gaat, gaan
de preferenties het sterkst uit naar mannen, die minder in leeftijd
verschillen. Deze afname van het leeftijdsverschil is gering.
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2 . Op jonge leeftijd ondervinden de mannen de sterkste preferenties
van vrouwen, die rond 3 jaar jonger zijn dan zijzelf. Naarmate het
om oudere mannen gaat, neemt dit initiale leeftijdsverschil af.
Deze afname is gering.
Door deze overeenstemming tussen de toppen van de verticale
en horizontale verdelingen der mannelijke en vrouwelijke indices wordt
het zelfstandige karakter van de preferenties der beide geslachten onderstreept. Beide tezamen leveren zij nagenoeg de ideale "bivariate distributions", welke Perozzo met de partiële kansen trachtte af te leiden.
Daartegenover staat echter, dat er een spanning tussen de mannelijke en
vrouwelijke preferenties blijft bestaan. De verdelingen der mannelijke
preferenties voor vrouwen van bepaalde leeftijd vallen niet samen met
de verdelingen van de vrouwelijke preferenties voor mannen van verschillende leeftijd. Hetzelfde кал van de verdelingen der vrouwelijke
preferenties voor mannen van bepaalde leeftijd ten opzichte van de
verdelingen der mannelijke preferenties voor vrouwen van verschillen
de leeftijd worden gezegd. Met het toenemen van de leeftijd der mannen,
resp. vrouwen tot +_ de 30-jarige leeftijd neemt deze spanning, zoals
wij al eerder gezien hebben,af. Deze vermindering der spanning komt
met het toenemen van de leeftijden der mannen tot uitdrukking, door
dat de leeftijd van de vrouwen, waaxop de hoogste preferenties gericht
zijn, steeds minder verschilt van de leeftijd der vrouwen, die de
hoogste preferenties voor mannen van de betrokken leeftijd hebben;
met het toenemen van de leeftijd der vrouwen blijkt deze vermindering
op dezelfde wijze uit de leeftijden der mannen, waarop de hoogste
preferenties gericht zijn en de leeftijd der mannen, die de hoogste
preferenties voor de vroxiwen van de betrokken leeftijden hebben.
Een inzicht in deze vermindering van de spanning tussen de man
nelijke en vrouwelijke preferenties kunnen wij voor elk der jaren
1956, 1958, i960 en 1965 verkrijgen met behulp van de laatste verge
lijkingen. In de nevenstaande tabel zijn allereerst de leeftijden der
vrouwen vermeld, waar de maximale waarden der preferenties van ijarige mannen gelegen zijn. Daarnaast werden de overeenkomstige leef
tijden vermeld van de vrouwen, die volgens de vrouwelijke (horizontale)
preferentie-patronen uit een verscheidenheid van k-jarige vrouwen de
hoogste preferenties voor deze i-jarige mannen hebben. Deze leeftijden
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zijn theoretische benaderingen van die, welke op de tabellen 7.18 en
7.21 vermeld werden. De voornaamste tendenzen omtrent deze leeftijds-

De vrouwelijke leeftijden berekend met regressie-vergelijkingen, aangepast aan de maximale waarden van de verticale preferentie-patronen
der mannen en de horizontale patronen der vrouwen.
BerekendeÌ leeftijden der vrouwen
Jaar I960
Jaar 1958
Jaar 1965
Leeftijd Jaar 956
der
Manne-- Vrouwe- Manne- Vrouwe- Manne Vrouwe Manne Vrovtwemannen
lijke
lijke
lijke lijke
lijke lijke
lijke lijke
prefei*enties

18
19
20
21
I

1
I

»
30

31
32
33
3h
35
36
I
t

60
61
62
63

17,7
18,5
19,3
20,2

11»,8
15,9
16,9
18,0

1
1

4··
27,7
28,6
29,1»
30,3
31,1
31,9
32,8
1
1

4·
52,9
53,8

5M
55,5

1

27,^
28,5
29,5
30,6
31,6
32,7
33,7
1
1

59,0
60,0
61,1
62,1

preferenties
17,5
18,3
19,1
19,9
ι
I

27,1
27,9
28,7
29,5
30,3
31,1
31,9
ι
»
51,1
51,9
52,7
53,5

2

Zie tabel 7.18 en
Jaar 1956: 1 : y = 0,8U0x
2 : y = 1,052x
Jaar 1958: 1 : y = 0,800x
2 : y = 1,029x
Jaar I960: 1 : y • 0,802x
2 : y = 1,058χ
Jaar 1965: 1 : y = 0,807x
2 : y = 1,052x

1

11»,9
15,9
16,9
17,9
ι
ι
4·
27,2
28,2
29,2
30,3
31,3
32,3

33,U
Ι

4·
58,1
59,1
60,1
61,2

2

preferenties

preferenties

17,3
18,1
18,9
19,7
ι

17,7
18,5
19,3
20,1

ι

26,9
27,7
28,5
29,3
30,1
30,9
31,7
ι

•

51,0
51,8
52,6
53,U

1

H»,1
15,1
16,1
17,2
1
1

1

1

4·
58,5
59,6
60,6
61,7

2

ll»,I»
15,14
16,5
17,5
1

1

4·

26,7
27,8
28,9
29,9
31,0
32,0
33,1

27, u

27,0

28,2

28,0

29,0

29,1

29,8
30,6

31 ,u
32,2
1
1

+

51,6
52,1*
53,2
5U,0

1

30,1
31,2
32,2
33,3
t

4·
58,5
59,6
60,7
61,7

2

7.21 ббг vaststelling der vergelijkingen:
Verticale rangschikking
+ 13,U63
Horizontale rangschikking
+ 9,555
Verticale rangschikking
+ 13,539
Horizontale rangschikking
+ 9,681
Verticale rangschikking
+ 13,290
Horizontale rangschikking
+
.ТЬб
Verticale rangschikking
+ 13,669
Horizontale rangschikking
+ 9,090

verschillen stelden wij reeds eerder vast. Ten gerieve van de lezer
herhalen wij deze hier met andere bewoordingen en voegen daar in het
bijzonder met betrekking tot de veranderingen van 1956 op I965 nog
enkele bemerkingen aan toe.

J

Ι
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De leeftijden, die op basis van beide vergelijkingen berekend
verden, blijken voor elk der jaren 1956, 1958, i960 en I965 onderling
niet veel te verschillen. Tot ongeveer het 30ste levensjaar gaat de
hoogste preferentie van de mannen uit naar vrouwen, die minder met
hen in leeftijd verschillen dan de vrouwen, die de hoogste preferentie
hebben voor mannen van die bepaalde leeftijd. Rond het 30ste tot 32ste
levensjaar zijn deze verschillen gelijk. Daarna prefereren de mannen
der opeenvolgende leeftijdsjaren het meest vrouwen, die meer met hen
in leeftijd verschillen dan de vrouwen, van vie de preferentie voor
mannen van die leeftijd het grootst is. Voorzover deze verschillen van
1956 op 1965 veranderd zijn, is dit gebeurd door een verandering van
de preferenties der jongere vrouwen. Deze verhoudingen der preferenties
vijzen veer in de richting van gebieden, vaar de preferenties der vrouven
groter zijn dan die der mannen en gebieden, vaar het omgekeerde het
geval is. De absolute grootte van de beide indices spelen natuurlijk
daar ook hun rol in.
Eenzelfde berekening van de mannelijke leeftijden vanuit de verticale rangschikking der vrouwelijke preferenties en de horizontale
der mannelijke leverde de volgende, hieronder vermelde tabel. De daarop
vermelde leeftijden zijn als theoretische benaderingen te beschouwen
van die, velke op de tabellen 7.19 en 7·20 zijn opgenomen).
Het evenvicht tussen de leeftijdsverschillen vanuit de mannelijke
en vrouwelijke preferenties blijkt hier rond het 33ste levensjaar te
liggen. Deze hogere leeftijd der vrouwen correspondeert met het algemene
verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke preferenties. De verdere conclusies uit deze tabel zijn daardoor ook met die, velke vij uit de voorgaande tabel trokken, in overeenstemming. Alleen moeten zij vanuit de
vrouwelijke kant geformuleerd vorden. Zij zullen daarom als volgt moeten
luiden. De hoogste preferentie der vrouven gaat tot ongeveer het 33ste
levensjaar uit naar mannen, die meer met hen in leeftijd verschillen
dan de mannen, die de hoogste preferentie hebben voor vrouven van die
bepaalde leeftijd. Na het S^ste levensjaar prefereren de vrouven het
meest mannen, die minder met hen in leeftijd verschillen dan de mannen, die de hoogste preferenties hebben voor vrouven van hun leeftijd.
De veranderingen van deze leeftijden van 1956 op I965 zijn in dit geval groter voor de mannelijke preferenties dan voor de vrouwelijke.
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De berekende mannelijke leeftijden volgens de regressie-vergelijkingen
aangepast aan de maximale waarden van de verticale preferentie-patronen
der vrouwen en de horizontale patronen der maxmen.
|

Berekende leeftijden der mannen
Leeftijd Jaar 1 956
Bjaar 1958
I Jaar I960
Jaar I965
der
vrouwen Manne- Vrouwe-I Manne- Vrouwe- Manne Vrouwe Marme- Vrouwe
lijke lijke ¡lijke lijke
lijke lijke
lijke lijke

I

preferenties

,6
17
18
19
20
21
1

1

4·

30
31
32
33
3k
35
36

15,8
17,0
18,2
19, h
20,6
21,8
1
*
4·

19,8
20,7
21,7
22,7
23,7
2U,7

32,6
33,8
35,0
36,2
37, k
38,7
39,9

33Λ

I

|preferenties
16,5
17,6
18,7
19,9
21,0
22,2

*
1

1
<

4·
3h,k
35,3
36,3
37,3
38,3
39,2

•i·

4·
32,6
33,7
ЗІ*,9
36,0
37,2
38,3
39,5

33,0
31*,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
*
4·
62,7
63,7
61*,7
65,7

t
t

1

1

i

+

4-

+

68,7
69,9
71,1
7^,7

62,5
63,U
61*,U
65,1*

67,0
68,2
69,1*
70,5

60
61
62
63

2

1

1

zie tabel 1'.19 en 7.20
Jaar 1956: 1
2
Jaar 1958: 1
2
Jaar I960: 1
2
Jaar 1965: 1
2

:
:
:
:
:
:
:
:

y
y
у
у
у
у
у
у

=
=
=
=
=
=
=
=

19,1
20,1
21,1
22,1
23,1
21*, 1

1,203x
0,9б9х
1,1l*9x
0,990x
1,131x
0,989x
1,0б1х
0,987x

+
+
+
+
+
+
+
+

2

j preferenties
17,3
18,1*
19,5
20,8
22,0
23,1

•І·
33,3

зі*,і*

35,5
36,7
37,8
38,9
39,1
1

467,1
68,3
69,5
70,6

1

19,6
20,6
21,6
22,6
23,6
21*,6

preferenties
17,8
19,0
20,0
21,1
22,2
23,2

19,1*
20,1*
21,1*
22,1*
23,1*
21*,1*

+

І

І

33,5
3l*,5
35,1*
36,1*
37,1*
38,1*
39,1*

32,8
33,8
ЗІ*,9
36,0
37,0
38,1
39,2

33,2
ЗІ*,2
35,2
36,2
37,2
38,2
39,2

l

•

4·
63,1
6U,1
65,1
66,1

2

+

1

61* ,6
66,7
67,7
68,8

62,9
63,8
61*,8
65,8

1

2

обг vastste¡Hing der vergelijkingen
12,179
16,926
13,028
16,179
11*,0U0
16,6U6
11*,736
16,1*50

Horizontale rangschikking
Verticale rangschikking
Horizontale rangschikking
Verticale rangschikking
Horizontale rangschikking
Verticale rangschikking
Horizontale rangschikking
Verticale rangschikking

Toch zal dat verschijnsel aan de benadering van deze leeftijden door
middel van de aanpassing der rechten aan de maximale waarden moeten
worden toegeschreven. Voor alle mannelijke en vrouwelijke indices,
die deze verdelingen vormden, constateerden wij immers reeds eerder
grotere veranderingen voor de vrouwelijke dan de mannelijke preferen
ties (zie tabellen 7.16 en 7.17).
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Met deze bevindingen constateren wij dus een grotere homogamie
tussen jongere mannen en de partners, die zij vooral kiezen, dan tussen de jongere vrouwen en de mannen, waarnaar hun preferenties het
meest intensief uitgaan. Deze vaststelling komt tot op zekere hoogte
overeen met een conclusie van Glick en Landau (1950). Volgens hen
keert de algemene opvatting zich tegen huwelijken van een jonge
vrouw met een veel oudere man of van een veel oudere man met een jonge
vrouw (zie 7.07)· Daarnaast constateren zij ook, dat de rol van de man
als kostwinner een langere leertijd in opleiding en beroep veronderstelt. Van het meisje verwacht men, dat zij een partner kiest, die wat
ouder is dan zijzelf. Zo iemand zou haar een betere bestaansmogelijkheid
kunnen bieden, dan iemand, die jonger is dan zijzelf (7.09). Henryon en
Lambrechts (1968) vullen deze vaststellingen aan door te zeggen, dat
de toekomstige schoonzoon mede beoordeeld wordt op de bestaansmogelijkheid, die hij te bieden heeft, omdat de ouders veel meer intervenieren
als het om een huwelijk van een meisje gaat dan bij een jongen (7.10).
In dat verband zou men derhalve van een sex-dominantie der mannen bij
de huwelijkssluitingen kunnen spreken. In ons onderzoek zien wij deze
sex-dominantie dan niet alleen bevestigd in de latere deelname van de
meeste mannen, maar ook in de meer gespreide en van 1956 op I965 sterker
veranderde vrouwelijke preferenties dan de mannelijke.
Uit deze analyse blijkt tenslotte, dat onze index als een nietgeconditioneerde uitdrukking van de partnerkeuze tot geheel andere conclusies leidt, dan die, welke met de traditionele, geconditioneerde
uitdrukkingen verkregen worden. In hoofdstuk V zagen wij, dat op grond
van de procentuele verdelingen der huwenden voorts tot sterke veranderingen van de partnerkeuze van 1956 op I965 besloten moest worden. Daargelaten, dat in de verdelingen der mannelijke en vrouwelijke indices
der onafhankelijke keuze veranderingen zijn voorgekomen, leidt deze
analyse toch tot de conclusie, dat deze relatief van weinig belang zijn.
Voor de vrouwen van de lagere huwelijksleeftijden zijn zij nog van de
grootste betekenis. Zeker de laatste fasen van de analyse ondersteunen
de conclusie, dat de mannen en de vrouwen in I965 op bijna dezelfde
wijze hun partners kozen als in 1956. Slechts één tendens, welke wij
bij de traditionele percentages der huwenden vaststelden, wordt door
onze analyse bevestigd. In hoofdstuk V constateerden wij vanuit de
percentages der huwende mannen een groter worden van de leeftijdsverschillen, terwijl wij vanuit de percentages der huwende vrouwen
over de gegeven tijdsperiode tot kleinere verschillen kwamen. De tegen-
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gestelde ontwikkeling van de mannelijke en vrouwelijke percentages
der huwenden, waarop deze conclusie gebaseerd is, kan slechts op
een manier worden verklaard. Zij eist namelijk, dat onze index
fungeert als een factor, waarmede de percentages der huwenden uit de
verhouding der mannelijke en vrouwelijke huwelijkskansen en de sexratio's zijn af te leiden. Uit de bijzondere evenwichts-relaties
sub [F 7.O6 ] blijkt, dat in dat geval de mannelijke en vrouwelijke
percentages der huwenden tegengesteld op de veranderingen van die
beide kansen reageren. Het onderzoek van die evenwichtsvoorwaarden
bij veranderingen der leeftijden van de mannen en vrouwen én van de
veranderingen van al de betrokken grootheden in de tijd kan ons dan
nog alleen een verder inzicht in de bruikbaarheid van onze index geven.
In het volgende hoofdstuk zullen wij daaraan aandacht schenken, waarbij
het gebruik van onze index in vooruitberekeningschema's eveneens ter
sprake zal. kunnen komen.
In hoeverre onze index tenslotte als een niet-geconditioneerde
uitdrukking der partnerkeuze te waarderen valt, is verder moeilijk vast
te stellen. Slechts het onderzoek naar de houdingen ten opzichte van de
partner-keuze zal hier uitkomst kunnen brengen. Dit onderzoek
is in West-Europa eerst sinds kort op gang gekomen. Zo schreef
GriSnseth nog in I963 in een inleiding op een aantal gepubliceerde
voordrachten van een te Oslo gehouden seminar over "The decision
to marry": "Researches within alternative ranges more narrow than that
indicated by the chosen heading were too scarce in most of the European
and Northern countries from where participants were desired, while on
the other hand the Decision to Marry appeared to give the maximum unity
for a minimally wide range of probably obtainable papers. However, only
a few of the papers deal with this theme directly" (7.11). Grefoseth's
verwachting, dat de "decision to marry" uit zal groeien tot een apart
veld van onderzoek, schijnt vervuld te worden. Zo verscheen reeds in
I96I* in Frankrijk de studie "Le choix du conjoint" van Girard (7.12),
terwijl in België in I968 het reeds eerder vermelde werk "Le mariage
en Belgique" verscheen (7·13). In Nederland is blijkens de eerder vermelde publicaties van Heeren, Fryling, Moors en van der Vlist in de
Sociologische Gids van September I969 zulk onderzoek inmiddels ook
op ruimere schaal geëntameerd (7.ΙΌ· Het merkwaardige van deze studies
is echter, dat aan het leeftijdsverschil tussen de partners geen of slechts
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geringe aandacht wordt geschonken. Toch zou het gewenst zijn om
daarbij de gewenste keuze en die, welke min of meer wordt opgedrongen door de verscheidenheid in leeftijd van de personen, waarmede men verkeert, beide tot deel van deze onderzoekingen te maken.
Ons inziens zijn dat de enige mogelijkheden om deze bevindingen
op zijn werkelijkheidswaarde te toetsen.
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VIII. Het gebruik van de index der onafhankelijke keuze ter vooruitberekening der huvelijkscombinaties.
§ 1. De voornaamste beperkingen van het markt-mechanisme.
Met betrekking tot onze index der partner-keuze rest ons na
onze voorgaande bevindingen nog een belangrijk probleem, te veten
het gebruik van deze index ter vooruitberekening der huvelijkscombinaties. Op het eerste gezicht lijkt dat probleem niet moeilijk. De index
is immers gedefinieerd als een verhouding tussen de partiële huwelijkskans van het ene geslacht en de gewone huvelijkskans van het andere.
Vermenigvuldiging van de index met de laatste grootheid zal derhalve
telkenmale een partiële huwelijkskans van het andere geslacht kunnen
opleveren. Verdere vermenigvuldiging met een zeker aantal ongehuwde
mannen of vrouwen zou dem een absoluut aantal huwelijksccmbinaties
kunnen geven. Omdat bij elke huwelijkskans van het ene geslacht meerdere indices behoren, die variëren naar de leeftijd van het andere geslacht, zouden zo meerdere huvelijkscombinaties berekend kunnen worden.
Verandering van huwelijkskansen en bijbehorende aantallen ongehuwden
zouden de berekening verder completeren, doordat het gehele scala van
leeftijdsvarianten van mannen en vrouwen bestreken wordt.
Daar deze wijze van berekenen der huwelijksccmbinaties zowel vanuit
de mannelijke als de vrouwelijke zijde van het huwelijksschema afzonderlijk is uit te voeren, gaat zij voorbij aan het fundamentele probleem
van zo'η vooruitberekening: de consistentie van de resultaten verkregen
door berekening vanuit elk van beide zijden van het huwelijksschema.
Dat consistentie-probleem kan op grond van deze beide benaderingen als
volgt worden voorgesteld:
[F 8.01 ] Het consistentie-probleem binnen het schema der huwelijksmarkt.

E?

Vanuit de mannelijke zijde: Μ. χ h. χ Φ. ν = Μ. χ h. .ш Μ. χ( ^' ) = E. .
1

Χ

Χ.К

Χ

Κ.Χ'Χ

η.

χ.κ

k
Ε:

Vanuit de vrouwelijke zij de: Ν. χ fi. χ V. .= Ν. χ h. , » Ν. χ ( ¿* ) = Ε. .
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Κ
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waarin: MT en 1С aantallen ongehuwden voor een toekomstige periode
zijn.
E.

het berekende aantal huwelijkscombinaties vanuit de mannelijke

i.k

zijde of de vrouwelijke zijde van het huwelijksschema,
De vorige grootheden geschatte waarden zijn op basis van ervaringen
uit het verleden.
Het is duidelijk, dat deze beide methoden van berekening niet
kunnen voldoen. De grootheden aan de linkerzijde van elke betrekking
leveren weliswaar elk een aantal huwelijkscombinaties op, maar deze
zullen over het algemeen niet aan elkaar gelijk zijn. Het feit, dat
de gebruikte huwelijkskansen en voorkeursindices uit vroegere bevol
kingsstructuren afkomstig zijn, waar andere aantallen ongehuwde mannen
en vrouwen (M. en N ) dan de geschatte (M. en N ) geldig waren, is als
1

it

1

л.

oorzaak van die ongelijkheid aan te wijzen.
Dit algemene consistentie-probleem kan vermeden worden, als wij
uitgaan van een van de bijzondere evenwichtsvoorwaarden, welke wij
sub [F 7·θ6 ] vermeld hebben. Elk percentage van k-jarige huwende
vrouwen wordt daarin enerzijds gezien als het product van de verhou
ding der i-jarige mannelijke en k-jarige vrouwelijke huwelijkskansen
(h./h ) en de preferentie-index der mannen (V.
X

iv

), anderzijds

X · K.

als een resultaat van de verhouding van de aantallen ongehuwde
i-jarige mannen en k-jarige vrouwen (М./N ) en de preferentie-index
der vrouwen (V

. ) . Voor elk percentage van i-jarige huwende vrouwen

K. · X

geldt hetzelfde, zij hetadat het in de producten om de reciproquen van
de bovenbedoelde verhoudingen gaat en de preferentie-indices bij deze
verhoudingen van plaats verwisselen.
Ingevolge deze bijzondere evenwichtsvoorwaarden zijn de verhouding
en der huwelijkskansen en de verhoudingen van de aantallen ongehuwden
der beide geslachten belangrijker dan de absolute waarden van elk af
zonderlijk. In ons gefantaseerd experiment uit de eerste paragraaf van
het voorgaande hoofdstuk toonden wij reeds aan, dat veranderingen van
de sex-ratio's zich over de verhoudingen der huwelijkskansen en de pre
ferentie-indices der onafhankelijke keuze verdelen. Zeer duidelijk komt
dit ook tot uitdrukking in de algemene evenwichtsvoorwaarde sub [F f.Ok ] ,
waaruit de bijzondere zijn afgeleid. Volgens die voorwaarde moet er
steeds een overeenstemming bestaan tussen de sex-ratio's van i-jarige
en k-jarige vrouwen (М./N ) en het product van de verhouding der manneX
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lijke en vrouwelijke huwelijkskansen (h./h, ) en de verhouding der
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bijbehorende preferentie-indices der onafhankelijke keuze (V. ./V . ) .
ι·к к·!
Elke oplossing, welke ter vooruitberekening der dyades is op te
stellen, zal in feite met het bestaan van deze evenwichtsvoorwaarden
rekening moeten houden. Daarom zullen wij, voordat wij zo'η oplossing
zullen geven, deze algemene evenwichtsvoorwaarde aan een nader onder
zoek moeten onderwerpen. Dat is temeer het geval, omdat met deze even
wichtsvoorwaarde juist een andere verhouding verondersteld wordt dan
bij de percentages der huwenden het geval is. Gewoonlijk veronderstelt
men immers geen recht-evenredige verhouding tussen de sex-ratio's en de
verhouding der huwelijkskansen, maar een omgekeerd evenredige verhou
ding. Zoals wij in hoofdstuk III sub [F 3.21* ] gezien hebben, berust
deze laatste veronderstelling op de gelijkheid van de sex-ratio's
(Μ./Ν ) ea het product van de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke huwelijkskansen (h. /h.) met de verhouding van de vrouwelijke en
mannelijke percentages der huwenden (P

./P. . ). Het is ook deze gelijk-
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heid, welke aan de berekening der dyades van Shah en Giesbrecht (1969)
ten grondslag ligt (8.01). Deze verhouding vormt ook de basis voor de reeds
vroeger vermelde gedachtengang, dat een stijging der sex-ratio*s (M./
Ν ) eerder een stijging van de huwelijkskansen der vrouwen dan een
daling van de huwelijkskansen der mannen tengevolge moet hebben. Zij
werd in 19З5 vertolkt door Ogburn: "The number of women married depends
much more on the supply of men than the number of men married depends
on the supply of women ....

In other words, for the same range in sex-

ratio the percentage of women married varies 2.8 times as much as the
percentage of men married" (8.02). Ondanks deze opmerking van Ogburn
is deze evenredigheid echter nooit door een empirisch onderzoek voor
de af zonder li jke leeftijdscombinaties van mannen en vrouwen geverifieerd.
Zulk een empirisch onderzoek kan op verschillende manieren worden
verricht. De meest directe methode wordt gevormd door het onderzoek naar
de correlatie tussen de ontwikkelingen der sex-ratio's en de verhouding
der huwelijkskansen. Omdat de gestelde algemene evenwichtsvoorwaarde
volgens [F 7·θ6 ] terug te brengen is tot 2 neven-voorwaarden, zijn an
dere minder directe methoden mogelijk. Men zou namelijk ook de corre
latie tussen de verhouding der huwelijkskansen en een percentage der
huwenden van êên sexe kunnen onderzoeken; het onderzoek van de correlatie tussen de sex-ratio's en zulk een percentage zou een tweede alternatief kunnen zijn. Tot onze spijt waren wij echter niet in staat
om met behulp van een van deze directe methoden van onderzoek tot een
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overtuigend bewijs van de geldigheid der betrokken algemene of bijzon
dere evenwichtsvoorvaarden te komen. Onze beslissing om ons bij het
verzamelen der gegevens der huwelijkssluitingen te beperken tot de
jaren I956, 1958, i960 en I965» in geval het ging over verdelingen
naar eenjarige leeftijdsgroepen (zie Bijlage l), bleek in dat ver
band fataal. De afhankelijkheid van de verschillende te onderzoeken
verhoudingen van de leeftijd der mannen en vrouwen bleek van dien
aard, dat deze methoden van onderzoek voor elke combinatie van leef
tijden van de mannen en de vrouwen afzonderlijk zouden moeten worden
uitgevoerd. Met het aanwezige materiaal beschikten wij voor zulk een
wijze van onderzoek per combinatie echter maar over de gegevens van
k jaren, hetgeen te weinig was om deze methoden te gebruiken
Door al deze omstandigheden moesten wij tot een indirecte met
hode van onderzoek overgaan. Daartoe brachten wij eerst voor elke
periode van onderzoek het verloop van de verhoudingen der huwelijkskansen in beeld. Voor elke leeftijd van de mannen werden deze ver
houdingen berekend ten opzichte van de vrouwen, die een zeker aantal
jaren met hen in leeftijd verschillen. In verband met het grote aan
tal mogelijke leeftijdscombinaties betrokken wij in die berekeningen
alleen de combinaties met de reeds eerder genoemde meest belangrijke
leeftijdsverschillen. De verhoudingen der huwelijkskansen werden zo
doende alleen vastgesteld voor de huwelijken, waarbij de vrouwelijke
partners - 3 jaar tot en met + 3 jaax in leeftijd met de mannen ver
schillen. Op die wijze ontstonden eerst de tabellen 8.01 tot en met
8.0I+. Elke tabel heeft op de verhouding der bedoelde huwelijkskansen
van een der perioden I9W-5O, 1951-55, 1956-60 en I96I-65 betrekking;

Het onderzoek naar het verband tussen .de toename van de ver
houdingen der huwelijkskansen van 1956 op I965 en de overeenkomstige
toe- of afname van het percentage der huwenden van een der sexen
leverde een belangrijke indicatie. Ondanks het feit, dat dit onder
zoek voor alle leeftijdscombinaties gezamenlijk werd uitgevoerd,
bleken de percentages der huwende mannen zich in overwegende mate
tegengesteld te ontwikkelen aan die der vrouwen. In de formule
sub [F 7·Об ] wordt deze ontwikkeling verondersteld.
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zij zijn dus gebaseerd op de reeds in hoofdstuk IV behandelde huwelijkskansen van beide sexen. Zij gelden voor ongehuwden en niet voor
alle huwbaren, zoals dat in het laatste deel van het voorgaande hoofdstuk het geval was. Onder de nummers 5.08.01 tot en met 5.08.07 werden de verhoudingen voor elk van de genoemde perioden tezamen in éên
grafiek tot uitdrukking gebracht. Elke grafiek is daarbij geldig voor
de bedoelde leeftijdsverschillen van i-jarige mannen en (i-x)-jarige
vrouwen.
Ter uitvoering van ons onderzoek zouden wij nu de sex-ratio's op
overeenkomstige wijze vast moeten stellen. Zulk een vaststelling op
transversale basis heeft echter weinig zin. Daarom beperken wij ons
tot de sex-ratio's, welke wij reeds in een grafiek in hoofdstuk I
hebben weergegeven. Voor de jaren 19^8 en 19^5 is daarin het verloop
der sex-ratio's (М./N ) van i-j strige mannen en even oude vrouwen, resp.
2 jaar jongere vrouwen getekend. Deze grafiek kunnen wij vergelijken
met enkele van de curven, welke voor de verhoudingen der huwelijkskansen getekend zijn (Graf. 5.08.0U en 5.08.02). Impliciet veronder
stellen wij dan, dat deze laatste verhoudingen voor elk der jaren van
de periode geldig zijn, waarvoor zij berekend werden.
De veranderingen, die zich van 19^8 op 1965 per leeftijdsjaar in
deze sex-ratio's voordoen, blijken van veel grotere omvang dan de over
eenkomstige veranderingen in de verhoudingen der huwelijkskansen. De
patronen, die de curven der sex-ratio's daardoor met het verstrijken
der leeftijd vertonen, lopen van het ene jaar op het andere zeer sterk
uiteen. De overeenkomstige patronen gevormd door verhoudingen der huwe
lijkskansen stemmen daarentegen in hoge mate met elkaar overeen. Voor
elk leeftijdsverschil hebben deze laatste verhoudingen kennelijk een
eigen typisch verloop met het toenemen van de leeftijd der mannen. Van
periode tot periode blijft dat verloop, ondanks de sterk veranderde
sex-ratio's, gehandhaafd. Daarmede schijnen de verhoudingen der huwe
lijkskansen aan zekere practische limieten gebonden, welke verband
houden met de aard der partnerkeuze. Voor 3- en 2- jaar jongere vrouwe
lijke partners zijn andere curven aanwezig dan voor partners, die slechts
1 jaar jonger, even oud of 1, 2, resp. 3 jaren ouder zijn dan de mannen.
De practische limieten zijn voor alle berekende vormen der partnerkeuze
kennelijk beneden de 22-jarige leeftijd der mannen en boven 32-36-jarige
leeftijd minder sterk dan voor de overige leeftijden. De relatief geringe
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veranderingen, die de verhoudingen der huwelijkskansen voor mannen met
1-jaar jongere, even oude of +1, +2 en +3 jaar oudere vrouwen onder
gaan, wijzen op sterkere begrenzingen dan in de overige berekende
gevallen.
Tegenover deze verhoudingen der huwelijkskansen, die in hun ont
wikkeling van I9I+8 op 1965 meer of minder sterk gelimiteerd zijn,
treffen wij bijgevolg sex-ratio's aan, waarbij zulks niet het geval is.
De conclusie, dat de veronderstelde evenredigheid niet juist zou zijn,
ligt daardoor voor de hand. Toch is zulk een conclusie niet gerecht
vaardigd. Voor zulk een conclusie zou de vergelijking van de transver
saal gegeven sex-ratio's en de overeenkomstige huwelijkskansen juist
moeten zijn. Ofschoon men - gezien de eerder vermelde uitspraken daarvan altijd is uitgegaan, kan die wijze van vergelijken de toets der
critiek niet doorstaan. De sex-ratio's van de opeenvolgende leeftijds
jaren kunnen binnen zo*η transversale analyse alleen al verschillen,
doordat zij op de minimale huwelijksleeftijd in grootte van elkaar
waren te onderscheiden. Voorts zijn zij steeds afhankelijk van een aan
tal grootheden, die vanaf de jongste huwelijksleeftijden de ongehuwde
mannen en vrouwen in aantal deden verminderen. Van jaar tot jaar zal
hun invloed voor elk van beide geslachten van verschillende betekenis
geweest kunnen zijn. Omdat de opeenvolgende sex-ratio's bij deze wijze
van vergelijking steeds op combinaties van verschillende generaties
betrekking hebben, zullen generatieve verschillen in vroegere leeftijds
jaren ook tot verschillen in grootte hebben bijgedragen. Voorzover het
gaat om de voornaamste huwelijksleeftijden kunnen wij daarbij veilig
aannemen, dat de sterfte- en migratie-kansen de minste invloed, de
huwelijkskansen daarentegen de grootste invloed op de aantalsverminde
ringen

der ongehuwde mannen en vrouwen gehad hebben. Door het ver

schijnsel der zelfverstorende werking zijn de huwelijkskansen van een
generatie voor de latere levensjaren in hun elasticiteit beperkt. Daar
mede functioneert binnen de transversale analyse een factor, welke het
zicht op de evenredige ontwikkeling van de sex-ratio's en de verhou
dingen der huwelijkskansen stellig belemmert. Om al deze redenen zullen
wij dus van een transversale analyse op een longitudinale (= generatieve)
analyse moeten overgaan.
Bij het uitwerken van deze generatieve analyse moesten wij ons
tot de indirecte methode van vergelijken beperken. Daarom stelden wij
voor de betrokken sex-ratio's en de verhoudingen der huwelijkskansen
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voor elk daarbij betrokken vorm der partnerkeuze een grafiek samen.
Evenals bij onze longitudinale analyse der huwelijkskansen in hoofdstuk IV waren beide grootheden ook in dit geval slechts op een speciale wijze over het gehele scala van leeftijden der mannen te volgen.
Alleen door gebruik te maken van het feit, dat de generaties elkaar
in verschillende leeftijdsjaren overlappen, kon dat worden bereikt.
Om toevalsfouten te vermijden berekenden wij ook hier de verhoudingen steeds voor een vijftal generaties tezamen. Evenals in hoofdstuk IV overlappen de generaties elkaar daardoor in een geringer
aantal leeftijdsjeuren dan op grond van het achttiental jaren van
onderzoek te verwachten is. In principes werden ook deze berekeningen
voor vijf series van dergelijke gebundelde generaties gereed gemaakt
(zie hoofdstuk IV). Omdat de verkregen patronen voor elk van deze
vijf series in voldoende mate met elkaar overeenkwamen, hebben wij
aan dit verslag slechts de resultaten van een serie toegevoegd. Dat
zijn de resultaten voor de generaties 19OO-OI+, 1905-09, etc
tot en met 1935-39.
De sex-ratio's en de verhoudingen der huwelijkskansen zijn nu
telkens voor elke vorm der partner-keuze op 2 naast elkaar geplaatste
grafieken in hun verloop naar de leeftijd der mannen tot uitbeelding
gebracht. Zo ontstonden er in het geheel 1^ grafieken. De voorstellingen, die op het verloop der sex-ratio's betrekking hebben, werden
met even nummers van 5»09.02 tot en met 5.09.lU aangeduid, de voorstellingen van de verhoudingen der huwelijkskansen met de oneven
nummers van 5.09.01 tot en met 5.09.13. Doordat zij in het tweede deel
van dit verslag naast elkaar geplaatst zijn, zijn de noodzakelijke vergelijkingen gemakkelijk te maken. Het feit, dat al deze grootheden
door hun wijze van berekening voor de (x + 5)-jarigen gelden, zullen
wij bij deze vergelijkingen verwaarlozen.
Met betrekking tot het verloop van de verkregen grootheden volgens
deze longitudinale analyse en hetzelfde verloop volgens de eerder behandelde transversale analyse zijn nu de volgende bemerkingen te maken.
De dakpansgewijze opeenvolging der lijnen suggereert voor elke vorm
der partnerkeuze zowel bij de verhoudingen der huwelijkskansen als bij
de sex-ratio's het bestaan van een algemeen, uniform patroon over het
gehele scala van leeftijden. Voor elke groep van generaties zijn
bepaalde afwijkingen te constateren, waarop wij later zullen in-
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gaan.

Bij de verhoudingen der huwelijkskansen komen die patronen in

grote trekken overeen met die, welke bij de transversale analyse
werden aangetroffen (Vergelijk grafieken 5·08.01 tot en met 5.08.07).
Het patroon, dat gevormd wordt door de verhoudingen van de huwelijkskansen van i-jarige mannen en 3-jaar jongere vrouwen vertoont de
minste overeenkomst met het eerder gegeven transversale patroon.
Daar zijn dem ook de onderlinge verschillen tussen deze verhoudingen
voor de generaties, welke in eenzelfde aantal levensjaren te volgen
waxen het grootste. Desondanks blijven zij door alle generaties
tenderen naar een zekere uniformiteit van het patroon, dat over het
gehele scala van leeftijden geldig is. In tegenstelling tot de resultaten der transversale analyse (laatste grafiek, hoofdstuk l) treffen
wij zulke uniforme patronen nu ook bij de sex-ratio's aan. De onderlinge afwijkingen zijn voor de verschillende generaties echter groter
dan bij de verhoudingen der huwelijkskansen het geval was. Voor de
ene vorm van partnerkeuze zijn deze afwijkingen bovendien groter dan
voor de andere. Zo gaat er van de verschillende lijnen van de sexratio' s voor de mannen met even oude partners een sterkere suggestie
tot een algemeen, uniform patroon uit dan van de lijnen, welke gevormd
worden door de sex-ratio's van de mannen met 2-jaar jongere vrouwen.
Met de overgang van de sex-ratio's van partners, waar de man 3 jaar
jonger is dan zijn vrouw naar die, waar de man 3-jaar ouder is, neemt
deze suggestie tot een uniform verloop dan ook in sterkte af, omdat
er grotere afwijkingen bestaan tussen de sex-ratio's der verschillende
generaties. De grote verschillen van de eerder vermelde transversale
resultaten zijn dan ook in feite ontstaan door deze meer geleidelijke
veranderingen van de ene generatie op de andere.
De sex-ratio's en de verhoudingen der huwelijkskansen zijn met
behulp van deze grafieken op een tweetal manieren op hun variabiliteit
te vergelijken:
1 . Voor elke vorm der partnerkeuze kan per leeftijdsjaar van de mannen worden nagegaan, welke ontwikkeling de sex-ratio's en de verhoudingen der huwelijkskansen van generatie op generatie hebben
ondergaan.
2 . Voor elke vorm van de partnerkeuze kan worden vastgesteld, welke
veranderingen de sex-ratio's en de verhoudingen der huwelijkskansen met het toenemen van de leeftijd der mannen ondergaan.
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Voor de eerste vorm van vergelijking beschikken wij door de
dakpansgevijs gegeven voorstellingen in de grafieken 5·09»01 tot
en met 5.09·1U voor elk leeftijdsjaar steeds over de gegevens van
minstens 2 groepen van generaties of cohorten.
Beginnend hij de groep van x-jarige mannen en vrouwen, die 2
jaax jonger zijn, blijken heide verhoudingen zich in de overgang naar
de andere vormen der partnerkeuze voor steeds meer leeftijdsjaren van
generatie op generatie op dezelfde wijze te ontwikkelen. Bij de laatste
vorm van x-jarige mannen en 3-jaar oudere vrouwen komen de stijgingen
van de sex-ratio's en de verhoudingen der huwelijkskansen zelfs voor
hij de meeste der leeftijdsjaren tussen de 22 en 32 jaar. Bij de eer
ste vorm van x-jarigen en 2-jaar jongere vrouwen betreft het alleen de
20-jarigen. Zou men deze ontwikkelingen over alle vormen der partner
keuze naar het aantal levensjaren uittellen, dan zijn er net wat meer
gevallen, waar van een recht-evenredige ontwikkeling sprake is aan
van een omgekeerd evenredige. Daar komt evenwel bij, dat na de voor
naamste huwelijksleeftijden - na de 32-jaar - de verhoudingen der
huwelijkskansen zich van generatie op generatie omgekeerd evenredig
met de sex-ratio*s ontwikkelen. De verschillende in elasticiteit tus
sen de mannelijke en vrouwelijke huwelijkskansen op die leeftijden
zou men daarbij echter als verstorende factor kunnen beschouwen.
Het feit, dat deze huwelijkskansen in alle leeftijdsjaren niet on
afhankelijk zijn van de verdeling van alle huwbaren, zou men voorts
ook in dat oordeel moeten betrekken. In de algemeen wel regelmatige
ontwikkelingen der sex-ratio's van de jongste naar de oudste genera
ties nemen die van de generaties 1915-19 en/of die van 1910-lU waar
schijnlijk daardoor steeds een bijzondere plaats in.
Gezien deze feiten schijnt toch wel de conclusie gerechtvaardigd,
dat voor de huwelijksleeftijden beneden de 30-jaar de recht-evenredige
verhouding van de sex-ratio's en de verhoudingen der huwelijkskansen
minstens met even veel recht te aanvaarden is als de gebruikelijke
veronderstelling van een omgekeerd evenredige verhouding. Alleen geldt
daarbij, dat de verhoudingen der huwelijkskansen aan sterkere grenzen
(limieten) gebonden zijn dan de verhoudingen der aantallen ongehuwde
mannen en vrouwen (sex-ratio's). Dat verschil in ontwikkeling werd
overigens ook in de door ons opgestelde algemene evenwichtsvoorwaarde
verondersteld (zie [F 7.05 ] )· Met evenveel recht кал die hypothese
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echter op de stelling van de omgekeerd evenredige verhouding vorden
toegepast. Als zodanig kan deze differentiële ontwikkeling dan ook
niet als een hewijs van de juistheid der gemaakte veronderstelling
worden beschouwd.
Het feit, dat in een aantal gevallen de veronderstelde evenredige
ontwikkelingen van sex-ratio's en verhoudingen der huwelijkskansen
niet worden hevestigd, betekent overigens niet, dat de gestelde algemene evenwichtsvoorwaarde niet waar zou zijn. Omdat de huwelijkskansen in enig jaar niet afhankelijk zijn van de aantallen ongehuwde
mannen en vrouwen, zijn verschillende ontwikkelingen mogelijk. Daarbij gaat het voortdurend om veranderingen»waarbij de verhoudingen der
huwelijkskansen zich tezamen met de verhoudingen der mannelijke en
vrouwelijke preferentie-indices der onafhankelijke keuze afstemmen
op de sex-ratio's als

de verhoudingen der aantallen ongehuwde mannen

en vrouwen. Dalende verhoudingen der huwelijkskansen zullen bijgevolg
in geval van stijgende sex-ratio's door stijgende verhoudingen der
preferentie-indices gecompenseerd kunnen worden. Een toelichting op
al de verschillende mogelijke bewegingen gaven wij reeds in hoofdstuk
VII. Een verdere toelichting achten wij dan ook op deze plaats niet
meer nodig.
Naast deze ontwikkelingen van de sex-ratio's en de verhoudingen
der huwelijkskansen van het ene cohort op het andere valt voorts de
regelmatigheid op, waarmede beide grootheden met het toenemen van de
leeftijd der mannen stijgen of dalen. Voor de verschillende vormen
der partnerkeuze zijn zij kennelijk dusdanig aan meer of minder sterke
practische limieten gebonden, dat de elkaar gedeeltelijk overlappende
lijnstukken der cohorten voor elk geval steeds het bestaan van een
uniform patroon suggereren. Bij de overgang van de curven voor i-jarige mannen en 3-jaar oudere vrouwen naar die voor i-jarige mannen en
3-jaar jongere vrouwen zijn ten aanzien van beide grootheden verschillende feiten te markeren. Het feit, dat bij deze overgang de afwijkingen van het gesuggereerde uniforme patroon van het ene cohort op het
andere steeds groter worden, laten wij daarbij buiten beschouwing.
I. Ten aanzien van de verhoudingen der huwelijkskansen.
1 . In de bovenbedoelde overgang stijgen deze verhoudingen vanaf de
minimale huwelijksleeftijd tot de 32-jarige leeftijd steeds in
mindere mate. Tussen de verhoudingen voor i-jarige mannen, die
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1-jaar jongere vrouwen kiezen en degenen, die 2-jaar jongere
vrouwen huwden, doet zich een opvallend verschil (in het reëele
deel?) in de vorm der curven voor.
2 . Na de 32-jarige leeftijd zien wij bij elk der verschillende vormen van de partnerkeuze voortdurend dalende verhoudingen. Naarmate
de stijgende verhoudingen tot de 32-jarige leeftijd een hoger
niveau bereikten, schijnen deze dalende tendenzen sterker te zijn.
Tussen de verschillende cohorten bestaan daarbij in elk geval grotere verschillen dan die, welke voorkwamen tussen de jongere cohorten in de leeftijdsjaren beneden de 32-jaar. De begrenzingen van
deze verhoudingen zijn derhalve veel ruimer dan in de jongere leeftijdsjaren.
II. Ten aanzien van de verhoudingen der aantallen ongehuwde mannen en
vrouwen (sex-ratio's).
1 . In tegenstelling met de voorgaande verhoudingen stijgen de sexratio's bij de verschillende vormen van de partnerkeuze vanaf de
minimale huwelijksleeftijd slechts tot rond de 26-28-jarige leeftijd.
Tot de Зб-jarige leeftijd ondergaan zij daarna een scherpe daling om
vervolgens veel geleidelijker in grootte te verminderen.
2 . In de bovenbedoelde overgang van de ene vorm der partnerkeuze naar
de andere worden de maxima, die de sex-ratio's rond de 26-28-jarige
leeftijd bereiken, steeds kleiner. De toe- of afnamen, welke de
sex-ratio's in de bovengestelde leeftijdsjaren ondergaan, worden
daardoor in dezelfde volgorde der partnerkeuze steeds geringer.
Gezien al deze regelmatigheden kan men nu de vraag stellen, waar
door zij precies veroorzaakt worden. Dat is temeer het geval, als men
bedenkt, dat zij telkens het resultaat zijn van de uitwisseling van
partners tussen de vele generaties, die telkens op de jaarlijkse huwe
lijksmarkten aanwezig zijn.
Wanneer wij op deze vraag een antwoord zullen trachten te geven,
is het goed om ons eerst te realiseren, welk verband er in al deze ge
vallen tussen de sex-ratio's en de verhoudingen der huwelijkskansen be
staan. Daarbij gaat het hier telkens om opeenvolgende waarden, welke de
sex-ratio's, resp.de verhoudingen der huwelijkskansen van een generatie
(of een cohort) met het stijgen van de leeftijd der mannen (en derhalve
van de vrouwen) verkrijgen.
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Het generatief verband tussen de sex-ratio's van i-jarige mannen
en k-jarige vrouwen in het jaar t en het jaar, waarin de mannen
18-jaar geworden zijn (i > 18 jaar).
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Omdat de sex-ratio's gevormd worden door aantallen ongehuwde
mannen van een bepaald leeftijdsjaar i en aantallen ongehuwde vrouwen
van een leeftijdsjaar k,worden zij vanaf de minimale huwelijksleeftijd
bepaald door het product van de kansen om in elk leeftijdsjaar, dat
aan het i-, resp. k- jaar voorafgaat^in leven te blijven, ongehuwd te
blijven en niet door migratie aan de bevolking onttrokken te worden.
Daar de sterfte- en migratie-kansen in de voornaamste huwelijksleef
tijden, waarmede wij te doen hebben, slechts van geringe grootte zijn,
hebben wij deze kansen verder verwaarloosd. De sex-ratio's van mannen
en vrouwen van bepaalde leeftijdsjaren i en к zijn daardoor af te lei
den uit de aantallen ongehuwden op de minimale huwelijksleeftijden en
de kansen om ongehuwd te blijven voor aule leeftijdsjaren tussen deze
minimale leeftijd en de leeftijd i of k. Door het verschil in minimale
huwelijksleeftijd tussen de mannen en vrouwen en door het verschil in
leeftijd (i-k) bij elk der onderscheiden vormen der partnerkeuze moet
men voor beide sexen rekening houden met kansen, die deels niet deels
wel op dezelfde leeftijdsjaren betrekking hebben. Als gevolg daarvan
zijn de relevante grootheden, waarmede men bij deze generatieve af
leiding der sex-ratio's rekening moet houden, in een drietal groepen
te verdelen:
1 . De initiale sex-ratio's (Μ.η/Ν^) voor de jongste huwelijksleeftijd
van de теш en de jongste huwelijksleeftijd van de vrouw. Aan de
vrouwelijke kant is deze sex-ratio aan te vullen met de kans voor
een ongehuwde vrouw om gedurende het l6- (1- h .¿O en het 17- O - ^17)
levensjaar ongehuwd te blijven.
2 . De kansen om ongehuwd te blijven voor die leeftijdsjaren, die de
i-jarige mannen en k-jarige vrouwen, welke bij een bepaalde sexratio (M./N ) betrokken zijn, door het leeftijdsverschil niet gemeen hebben.
3 . De verhoudingen van de kansen om ongehuwd te blijven voor die leeftijdsjaren, die de i-jarige mannen en k-jarige vrouwen, welke bij
een bepaalde sex-ratio (M./N,) betrokken zijn, vanaf het 18- levens1

XL

jaar gemeen hebben.
Naar deze wijze van groeperen zijn deze generatieve afleidingen der
sex-ratio's voor elk der onderscheiden vormen der partnerkeuze op de
nevenstaande pagina weergegeven.
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Met behulp van deze formules is het eenvoudig om in te zien,
dat voor elke vorm der partnerkeuze de verhouding van de sex-ratio's
aan het begin van 2 elkaar opeenvolgende leeftijdsjaren gelijk is
aan de verhouding van de kansen om ongehuwd te blijven van het voor de
mannen, resp. vrouwen verstreken tussenliggende leeftijdsjaar.
[F 8.02 ] De verhouding tussen de sex-ratio's van 2 opeenvolgende
leeftijdsjaren voor de verschillende vormen der partnerkeuze .
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Voor de verschillende vormen der partnerkeuze treden daarbij geen
bijzondere complicaties op.
Het verloop der sex-ratio's zullen wij daarom uit het verloop
van de verhoudingen der huwelijkskansen moeten verklaren. In principe
zijn daarin een tweetal ontwikkelingen te onderscheiden:
o
h. 1
h.
1 . Stijgende verhoudingen der huwelijkskansen: 1 ~ 1 < _!.

4-1

\

h. 1
2 . Dalende verhoudingen der huwelijkskansen: — — —

h.
> —!•

Vi

\

waarbij in beide gevallen k = i - x e n x = +3,+2,+1 ... -2,-3 jaar.
De eerste vorm van ontwikkeling kan zowel een gevolg zijn van een
sterkere toename van de huwelijkskansen der mannen dan die van de vrou
wen als van een geringere afname. In het tweede geval is van een sterk
ere toename of geringere afname van de huwelijkskansen van de vrouwen
sprake.
Deze beide ontwikkelingsmogelijkheden hebben voor elk vorm der
partnerkeuze steeds op grootheden van 2 verschillende leeftijdsjaren
der mannen en vrouwen betrekking. Zij zullen dus steeds ter verklaring
van de aard der opeenvolging van drie verschillende sex-ratio's kunnen
Met de sterfte- en migratie-kansen werd in verband met de toe
passing op de voornaamste huwelijksleeftijden geen rekening gehouden.
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dienen. Met drie van zulke waarden zijn in principe vier verschillende
vormen van ontwikkeling der patronen te onderscheiden:
1 . Voortdurend stijgende sex-ratio's, welke kortheidshalve als
stijgende sex-ratio's zijn aan te duiden.
2 . Voortdurend dalende sex-ratio's, welke als dalende sex-ratio's
zijn aan te duiden.
3 . Aanvankelijk stijgende, daarna dalende sex-ratio's, welke als
kerende sex-ratio's zijn aan te duiden.
U . Aanvankelijk dalende, daarna stijgende sex-ratio's, welke even
eens als kerende sex-ratio's zijn aan te duiden. Ter onderscheiding
van de voorgaande vorm zal in dit geval de term "kerend na een
minimum" gebruikt worden.
Uitgaande van de beide ontwikkelingsmogelijkheden van de verhou
dingen der huwelijkskansen zijn nu de condities af te leiden, waar
onder deze verschillende vormen van opeenvolgende waarden der sexratio' s kunnen worden verkregen. Deze condities zijn op de achterstaande pagina vermeld. Zij zijn met de volgende 6 regels weer te
geven; daarbij moet men wel bedenken, dat al naargelang de vorm der
partnerkeuze de leeftijdsjaren der mannen en vrouwen, die bij de
verschillende grootheden betrokken zijn, verder uiteenliggen
(k = i-x, waarin χ = +3,+2, ... -2,-3).
I. Als de huwelijkskans van de mannen in een bepaald levensjaar meer is
toegenomen (of minder is afgenomen) ten opzichte van hun kans in het
voorgaande jaar dan bij de vrouwen het geval is, ontstaan er stijg
ende verhoudingen der huwelijkskansen. Tengevolge daarvan ontstaan:
1. Stijgende sex-ratio's, als de huwelijkskans van de mannen in het eerst
betrokken levensjaar reeds kleiner was dan van de vrouwen en dit ook
in het laatste blijft ondanks de relatief sterkere toename (of geringere afname).
2. Kerende sex-ratio's met een maximum, als de huwelijkskans van de man
nen door de relatief sterkere toename (of geringere afname) in het
laatste betrokken leeftijdsjaar groter is dan de huwelijkskans van de
vrouwen, hoewel hij in het voorgaande jaar kleiner was. De curven der
mannelijke en vrouwelijke huwelijkskansen van betrokken leeftijdsjaren
zullen elkaar dus snijden, als men het leeftijdsverschil elimineert.
3. Dalende sex-ratio's, als de huwelijkskans van de mannen in het eerst
betrokken leeftijdsjaar reeds groter was dan van de vrouwen en door
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De verhoudingen van de mannelijke en vrouwelijke huwelijkskansen, welke
stijgende of dalende sex-ratio's voor de generaties tengevolge hebben.
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) Met de sterfte- en migratie-kansen werd in verband met de toepassing op de
voornaamste huwelijksleeftijden geen rekening gehouden.
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de relatief sterkere toename (of geringere afname) ook in het laatst
betrokken leeftijdsjaar groter blijft.
II. Als de huvelijkskans van de mannen in een bepaald levensjaar minder
is toegenomen (of sterker is afgenomen) ten opzichte van hun kans in
het voorgaande jaax dan bij de vrouwen het geval is, ontstaan
er dalende verhoudingen der huvelijkskansen. Tengevolge daarvan ontstaan:
1. stijgende sex-ratio's, als de huvelijkskans van de mannen niet
alleen in het eerst betrokken levensjaar reeds kleiner vas dan
van de vrouven, maar dit door de geringere toename (of sterker afname) ook in het laatst betrokken leeftijdsjaar blijft (zie 1,3)·
2. kerende sex-ratio's met een minimum, als de huvelijkskans van de
mannen door de relatief geringere toename (of sterker afname) in
het laatst betrokken leeftijdsjaar kleiner is dan de huvelijkskans
van de vrouven, hoewel hij in het voorgaande jaar groter vas. De
curven der mannelijke en vrouvelijke huvelijkskansen van de betrokken leeftijdsjaren zullen elkaar dus snijden, als men het
leeftijdsverschil elimineert (zie I, 2).
3. dalende sex-ratio's, als de huvelijkskans van de mannen in het eerst
betrokken leeftijdsjaar reeds groter vas dan van de vrouven en dit
ook in het laatste blijft, ondanks de relatief geringere toename (of
sterkere afname).
Met behulp van deze regels laten zich de verschillende curven der
sex-ratio's, die voor de onderscheiden vormen der partnerkeuze op de
even genummerde grafieken van de serie 5«09«01 tot en met 5·09·1^ getekend zijn, gemakkelijk uit de diverse curven van de verhoudingen
der huvelijkskansen op de oneven genummerde grafieken van dezelfde
serie verklaren. Daarmede rijst echter tevens de vraag, hoe deze
laatste curven verklaard kunnen vorden.
Zoals vij reeds in hoofdstuk IV gezien hebben, komt de huvelijksneiging bij de vrouwen veel eerder tot ontwikkeling dan bij de mannen.
Voor beide geslachten verloopt deze ontwikkeling met het toenemen van de letJftijd zeer regelmatig. Velerlei factoren, welke
naar de zin van Davis als variabelen der tweede orde zijn te beschouwen, moeten als de oorzaken van deze ontwikkelingen van de huvelijksneiging der beide sexen vorden aangevezen. Het leeftijdsverschil
in deze ontvikkelingen voor beide sexen en de regelmaat ervan zijn
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daarmede echter ook grootheden, die door deze factoren gedetermineerd
worden.
Door de vroegere ontwikkeling van de huwelijksneiging bij de vrou
wen dan bij de mannen is er steeds een verschil in leeftijden, waarbij
zich een numerische pariteit tussen de huwelijkskansen der beide sexen
voordoet. Dat verschil in leeftijd zou constant van grootte zijn, als
deze huwelijksneiging zich voor beide sexen verder geheel op dezelfde
wijze zou ontwikkelen. Volledig parallel lopende curven der huwelijks
kansen zouden daarvan het gevolg zijn. Over het gehele bereik der
voornaamste huwelijksleeftijden zouden de verhoudingen der huwelijks
kansen dan een rechte te zien geven, die voortdurend de waarde 1 behield.
Zo'n sociaal gedetermineerd constant verschil in leeftijden is echter
niet aanwezig. De regelmaat van de ontwikkeling der huwelijksneiging
heeft voor beide sexen een zelfstandig karakter, zodat zich tussen de
curven der huwelijkskansen, naar wij eveneens in hoofdstuk IV zagen, be
paalde differenties voordoen.
Werkend met een verschil in huwelijksleeftijd ter grootte van het
wettelijk verschil van 2 jaren stijgen de huwelijkskansen van de vrou
wen gedurende enige jaren sterker dan die van de mannen. Een dalende
tendens van de verhoudingen der huwelijkskansen tot de 21-22-jarige
leeftijd is er het gevolg van (zie grafiek 5·09·1ΐ)· Door de sterkere
ontwikkeling van de huwelijksneiging der mannen gevolgd door een ge
ringere afname tegenover de ontwikkeling bij de vergelijkbare vrouwen
krijgen deze verhoudingen daarna tot de +_ 32-jarige leeftijd een stij
gend karakter.
Het vergroten van dat leeftijdsverschil tot 3 jaren heeft volgens
grafiek 5.09.13 tengevolge, dat de dalende tendens der verhoudingen
zich in het algemeen tot de 32-jarige leeftijd gaat voortzetten. In
vergelijking met de betrokken vrouwen is de huwelijksneiging bij deze
oudere mannen door het grotere leeftijdsverschil klaarblijkelijk reeds
in die mate tot ontwikkeling gekomen, dat deze van jaar tot jaar in ge
ringere mate toeneemt (of in sterkere mate afneemt) dan bij de 3-jaar
jongere vrouwen. Tot de 2l|-jarige leeftijd is deze dalende tendens ech
ter niet voor alle onderscheiden cohorten aanwezig. De verklaring ligt
daarin, dat door het aangenomen leeftijdsverschil de leeftijden, waarin
de huwelijksneiging van de man zich sterk gaat ontplooien, worden ver
geleken met de leeftijden van de vrouwen, waarin de ontwikkeling lang-
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zaam begint. Bij het vergroten van de leeftijdsverschillen tot meer
dan - 3 jaren zullen deze wisselvalligheden verdwijnen. De relatief
nog sterk stijgende vrouwelijke huwelijkskansen komen dan steeds
meer tegenover de reeds relatief minder sterk toenemende huwelijks
kansen van de oudere mannen te staan. Het aantal leeftijdsjaren van
de mannen, waarover zich een dalende tendens der huwelijkskansen voor
doet, zal derhalve met het vergroten van het leeftijdsverschil toenemen.
Vergroting van het leeftijdsverschil tot meer dan 2 jaren leidt dus
niet tot curven, die op gelijkblijvende verhoudingen der huwelijks
kansen wijzen.
Verkleinen wij het leeftijdsverschil van 2 jaar oudere mannen
tot 3 jaar jongere mannen dan de vrouwen, dan zien wij uit de ver
schillende grafieken 5·09.09 tot en met 5·09·01, dat de verhoudingen
der mannelijke en vrouwelijke huwelijkskansen met het toenemen van de
leeftijd der mannen voortdurend stijgen. Deze stijging strekt zich
over een groter aantal, leeftijdsjaren uit, naarmate de mannen jonger
zijn ten opzichte van de vrouwen. Een relatief sterker stijging van de
huwelijkskansen van de mannen dan van de vrouwen ligt daaraan ten grond
slag. De verklaring wordt gegeven door het feit, dat de huwelijksneiging
van de vrouwen, waarmede vergeleken wordt, reeds emigermate ontwikkeld
is, terwijl de ontwikkeling bij de mannen pas op gang komt. Sterkere toe
namen van de huwelijksneiging der mannen (of relatief geringe afnamen)
komen daardoor te staan tegenover reeds verzwakkende toenamen (of grote
afnamen) van de huwelijkskansen der vrouwen. Dit fase-verschil is groter
naarmate het om jongere mannen ten opzichte van de vrouwen gaat. Sterkere
stijgingen, die zich over steeds meer leeftijdsjaren gaan uitstrekken zijn
er het gevolg van. Het verkleinen van het leeftijdsverschil tot minder dan
-2 jaar leidt bijgevolg evenmin tot curven, die op gelijkblijvende ver
houdingen der huwelijkskansen wijzen.
Naast deze onderling sterk verschillende ontwikkelingen der ver
houdingen van de huwelijkskansen tot de + 32-jarige leeftijd zijn er
dan nog de in hoofdzaak gelijksoortige ontwikkelingen na die leeftijd.
Zij zijn een gevolg van het feit, dat rond de ЗО-35-jarige leeftijd de
huwelijkskansen voor beide sexen zich nog slechts binnen zekere grenzen
bewegen. Het feit, dat het grootste deel van beide geslachten, zoals wij
in hoofdstuk IV gezien hebben, rond de 30-jarige leeftijd gehuwd is, is
daar de oorzaak van. Omdat de mannen van deze oudere huwelijksleeftij
den steeds hogere huwelijkskansen hebben dan de vrouwen, zal bij elke
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vorm der partnerkeuze de hoofdtendens door de kansen van de mannen
bepaald worden. Naarmate het om oudere mannen ten opzichte van de
vrouwen gaat, zal deze dalende tendens geringer zijn. De reeds relatief zeer lage huwelijkskansen van de mannen komen dan te staan
tegenover de relatief nog hoge huwelijkskansen van de vrouwen. In
verband met de beperkte bewegingen van deze huwelijkskansen der
beide sexen en het geringe aantal, personen, waarvoor zij gelden,
zijn deze ontwikkelingen van de verhoudingen der huwelijkskansen voor
ons echter weinig interessant.
Deze analyse van de verhoudingen der huwelijkskansen leidt
tot verschillende conclusies. Het verloop van de verhoudingen der
huwelijkskansen van mannen en 2-jaar jongere vrouwen blijkt in feite
reeds de tendenzen weer te geven, die voor dezelfde verhoudingen bij
vergroting van dit leeftijdsverschil te constateren (zullen) zijn.
Hetzelfde is het geval met de curven van die verhoudingen voor mannen
met 1 jaar jongere partners dan zijzelf ten opzichte van de verhoudingen voor steeds jongere mannen in vergelijking met hun partners.
Beide ontwikkelingen wijken op tegengestelde wijze af van een denkbeeldige rechte van gelijkblijvende verhoudingen der huwelijkskansen.
De conclusie, dat bij een leeftijdsverschil van + 1,5 jaar zulk een
rechte aanwezig is, ligt daarmede voor de hand. Dat verschil in leeftijd is dan een gevolg van de sociale determinatie van de huwelijksneiging van beide geslachten en is als zodanig als eên sociaal verschil
aan te duiden. Omdat de curven van de huwelijkskansen der mannen en
vrouwen niet volledig parallel lopen, is dat verschil niet constant.
Doordat de meeste mannen en de vrouwen van elke generatie rond het
35ste levensjaar gehuwd zijn, terwijl de vrouwen eerder beginnen te
huwen dan de mannen, zal dat leeftijdsverschil met het toenemen van de
leeftijd der mannen (of vrouwen) steeds kleiner worden.
Met betrekking tot dit sociale verschil in huwelijksleeftijd der
beide sexen zijn nu verschillende bemerkingen te maken. In het voorgaande hoofdstuk stelden wij namelijk vast, dat met zekere beperkingen
de hoogste preferenties van de mannen uitgaan naar vrouwen, die even
oud zijn als zijzelf; de hoogste preferenties, die zij daarentegen van
de vrouwelijke zijde ondervinden, komen van vrouwen, die 3 jaar jonger
zijn dan zijzelf. Het bedoelde sociale verschil is bijgevolg gelijk aan de
helft van het verschil in leeftijd bij de hoogste preferenties. Daarbij
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constant is. Naarmate de mannen ouder worden, zijn hun hoogste pre
ferenties, zoals wij eveneens in het voorgaande hoofdstuk zeigen, ge
richt op vrouwen, die door hun jeudiger leeftijd steeds meer met
hen in leeftijd verschillen; terzelfdertijd ondervinden zij de hoog
ste preferenties van vrouwen, die meer en meer met hen in leeftijd
overeenkomen. Over een zeker leeftijdshereik der mannen wordt dit
leeftijdsverschil daardoor ook steeds kleiner. Deze overeenkomsten
tussen het bedoelde sociale verschil in ontwikkeling der huwelijksneigingen en het leeftijdsverschil hij de maximale preferenties van
de mannen en de vrouwen wijzen in de richting van een nauw verband
tussen de verhoudingen der huwelijkskansen en de verhoudingen der
preferenties. Zonder dat wij daarvan een volledige verklaring kunnen
geven, is daarop toch een nadere toelichting mogelijk.
Wij heginnen daartoe met de veronderstelling, dat er inder
daad zo'η denkbeeldige rechte bestaat, waar de verhoudingen der huwe
lijkskansen voortdurend aan elkaar gelijk zijn. Zoals hierboven werd
vastgesteld, geldt die rechte voor de opeenvolgende leeftijdsjaren
van een generatie van i-jarige mannen en (k = i-1,5)-jarige vrouwen.
Volgens de voorgaande afleiding [F 8.02 ] worden de sex-ratio*s in die
verschillende jaren voornamelijk bepaald door de verhouding der huwe
lijkskansen in het voorgaande jaar. Daar deze verhouding volgens de
veronderstelling de waarde 1 behoudt, zullen de opeenvolgende sex-ratio's
de waarde behouden, die zij op de minimal e huwelijksleeftijd hadden.
Deze waarde kan groter dan, gelijk aan of kleiner dan 1 zijn geweest.
Op de verschillende jaarlijkse, transversale huwelijksmarkten, waar
deze mannen en vrouwen met anderen aan de huwelijkssluitingen kunnen
gaan deelnemen, zijn deze sex-ratio's als een gegeven te beschouwen.
De afstemmingen, welke op deze huwelijksmarkten nodig zijn, worden in
feite verwezenlijkt, doordat voor elke sex-ratio van i-jarige en kjarige vrouwen de algemene evenwichtsvoorwaarde geldig is. Deze voor
waarde zegt, dat het product van de verhoudingen der betrokken huwe
lijkskansen en de verhoudingen van de mannelijke en vrouwelijke preferentie-indices gelijk moet zijn aan de waarde der sex-ratio's (zie
[7·05 ] ). Door de veronderstelling, dat de verhoudingen der huwelijks
kansen steeds de waarde 1 behouden, zullen de verhoudingen der preferentie-indices op hun beurt gelijk zijn aan de waarde der sex-ratio's. De
mannelijke indices der onafhankelijke keuze zullen daardoor groter dan,

зоб

gelijk aan of kleiner zijn dan de vrouwelijke indices.
Deze verhouding tussen de mannelijke en vrouwelijke indices wordt
niet aangetroffen in de punten, waar de verdelingen van deze indices
voor i-jarige mannen en k-jarige vrouwen hun maximale waarden herei
ken. Om de ligging van dat punt in deze preferentie-verdelingen op te
sporen kunnen wij als volgt te werk gaan.
Door het zelfstandige karakter van de mannelijke en vrouwelijke
preferenties zijn zij niet op eenvoudige wijze vergelijkbaar. De leef
tijden van de partners, waarvoor de preferenties bij elk der heide ge
slachten hun maximale waarden verkrijgen, liggen immers 3 jaren uiteen.
Om deze preferenties met elkaar in verband te brengen zijn daardoor
twee uitgangspunten mogelijk. Op de eerste plaats kan een gelijkheid
van leeftijd worden aangenomen voor degenen, waarop de preferenties
der beide sexen gericht zijn; op de tweede plaats líen deze gelijkheid
verondersteld worden voor de mannen en vrouwen, waarvan

de preferenties

uitgaan. Elk van deze beide mogelijkheden leidt tot een der onderstaande
tekeningen, waaxbij de hoogte der preferenties in het geheel niet tot
uitdrukking is gebracht. Verder hebben wij in die voorbeelden concrete
leeftijden gebruikt, die alleen ten aanzien van de onderlinge leeftijdsverschillen op concrete waarnemingen berusten.

Uit deze tekeningen blijkt nu, dat het punt, waar de mannelijke en
vrouwelijke indices gelijk zullen zijn aan de initiale waarden der sexratio' s steeds midden tussen de punten is gelegen, waar de mannelijke en
vrouwelijke preferenties hun maximale waaxden verkrijgen. Voor de leeftijdscombinatie, waarop dit puht betrekking heeft, geldt echter tevens,
dat daarbij de verhoudingen der huwelijkskansen voortdurend de waarde 1
behouden. Het sociaal gedetermineerde leeftijdsverschil, waarvoor deze
kansen gelden, is zoals wij reeds eerder zeigen, niet constant.
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leeftijd van de vrouwen

leeftijd van de vrouwen

-&• richting van de verdeling der mannelijke preferenties.

t

richting van de verdeling der vrouwelijke preferenties.
De punten Τ

en TL zijn geen snijpunten van de curven

T 1 = punt, waar de mannelijke preferenties hun maximale
waarde bereiken.
IL = punt, waar de vrouwelijke preferenties hun maximale
waarde hereiken.
P. = punt, waar de verhouding van de huwelijkskansen van
i-jarige mannen en (k = i - 1,5)-jarige vrouwen voort
durend 1 is.
P- = punt, waar de verhouding van de huwelijkskansen van
(i = к + 1,5)-jarige mannen en k-jarige vrouwen voort
durend 1 is.
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Hetzelfde geldt voor het verschil in leeftijd bij de maximale preferenties. Daar zij beiden met het toenemen van de leeftijd afnemen, zal de
ligging van het punt van gelijkblijvende verhoudingen der huwelijkskansen, daardoor waarschijnlijk niet beïnvloed worden. Zonder dat wij
daar verder op ingaan, nemen wij toch uit dit verband tussen de verhoudingen der huwelijkskansen en de verhoudingen der mannelijke en
vrouwelijke indices de volgende conclusies te mogen trekken.
Het verschil in partnerkeuze tussen de mannen en vrouwen wordt
kennelijk voor een deel beheerst door verschillen in de ontwikkeling
der huwelijksintensiteiten. Omdat daarvoor velerlei sociale factoren
relevant zijn, is de consequentie daarvan, dat de partnerkeuzen der
beide geslachten onder bepaalde omstandigheden veranderingen zullen
ondergaan. Als de huwelijksneigingen door maatregelen, die de ene sex
meer treffen dan de andere, eenzijdig in hun ontwikkeling veranderen,
zal dat het geval zijn. De onderlinge verhoudingen der huwelijkspatronen
zullen dan worden gewijzigd. Een grotere deelname van de jeudige vrouwelijke bevolking aan voortgezette opleidingen zou b.v. zulk een verandering tengevolge kunnen hebben. Het sluiten van een huwelijk onder die
omstandigheden zou dan echter niet makkelijker mogen worden. Zo'η
diep-ingrijpende verandering zal. verder op de aard van de partnerkeuze
een zeer bepaalde invloed hebben. De spreiding van de preferenties
van mannen en vrouwen kan hetzelfde in hoofdzaak tweezijdige karakter
behouden, welke zij volgens onze analyse uit het voorgaande hoofdstuk
voortdurend bezitten. De leeftijden van de partners, die als midden
waarden van deze verdelingen zijn te beschouwen, omdat daarop de maxi
male preferenties der mannen of vrouwen gericht zijn, worden dan echter
bepaald door het sociaal gedetermineerde verschil in de huwelijkspatronen.
In het kader van de partnerkeuze verkrijgt dit verschil daarmede een heel
bijzondere betekenis.
Door al deze aspecten verkrijgen de patronen, die wij voor deze
generatieve verhoudingen der huwelijkskansen en de sex-ratio's vonden,
voor een vooruitberekening der huwelijkssluitingen een bijzondere functie.
In feite zal men daarop toch bij zulk een berekening aan moeten sluiten.
Gezien het gecompliceerde karakter hebben wij daarmede bij ons voorstel
voor zulk een berekening nog geen rekening kunnen houden. Dat heeft pas
zin, wanneer dat voorstel door de ontwikkeling van een computer-program,
practisch gebruikt kan worden. Om deze reden volstaan wij dan ook in de
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betreffende paragraaf met algemene opmerkingen ten aanzien van de
functie, die deze patronen bij zulk een berekening zouden kunnen
hebben.
Het kan duidelijk zijn, dat deze toelichting op het verband
tussen de verhoudingen der huvelijkskansen en de verhoudingen der
preferentie-indices nog door andere onderzoekingen nader getoetst
zal moeten worden. Op de eerste plaats zou men daarbij met de exacte
waarden moeten werken, welke deze grootheden achtereenvolgens bij de
verschillende vormen der partnerkeuze volgens de grafieken van deze
longitudinale analyse hebben. Het onderzoek van soortgelijke gegevens
van andere landen zou daarvoor eveneens dienstig kunnen zijn. In hoofd
stuk IV zagen wij. immers reeds, dat de huwelijkspatronen der mannen en
vrouwen in vele landen van de Nederlandse verschillen. De vraag, of
daarbij eenzelfde verband kan worden aangetroffen, zodat naar de
terminologie van de mathematische demografie van een ergodisch proces
(8.03) moet worden gesproken, zou dan de voornaamste richtlijn voor
het onderzoek moeten zijn.
§ 2. De methode van vooruitberekening van Shah en Giesbrecht.
Ter gelegenheid van de Conferentie van de Internationale Vereni
ging voor de studie van de bevolking, die in September 1969 te Londen
werd gehouden, publiceerden Shah en Giesbrecht een model om huwelijkscombinaties te berekenen. Ofschoon de schrijvers menen, dat dit model
op meer groepen toepasbaar is dan alleen op huwenden en ongehuwden,
welke jaarlijks naar leeftijd onderscheiden worden, zullen wij daar
toch van uitgaan (8.0U). Het feit, dat de schrijvers met het gegeven
model kennelijk meer de bedoeling hebben om het verband tussen een
aantal demografische factoren te leren kennen dein een definitieve
oplossing van de problematiek rond de huwelijksmarkt te geven, zullen
wij eveneens negeren (8.05).
• Het interessante van het gegeven model ligt in het feit, dat de
schrijvers zich daarbij baseren op de traditionele grootheden met be
trekking tot het huwen en de partnerkeuze van beide geslachten. Daar
mede veronderstellen zij impliciet, dat de sex-ratio's (Μ./Ν.) zich omgekeerd evenredig verhouden met de verhoudingen der huvelijkskansen
(h./h,) en de verhouding van de percent age s der huwenden (P. ./P. ·).
De oplossing, welke de schrijvers ter bepaling van de aantallen
der huwelijkscombinaties geven, gaat uit van een bekende, doch nieuwe
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reeks

ал aantallen ongehuwde mannen (M.) en vrouwen (N ) over alle
X

JE.

leeftijden. Voor êén der sexen wordt met behulp van het verleden een
reeks van huwelijkskansen gekozen (h? of h^ ) en de bijbehorende perX·

centages der huwenden (Ρ?

Φ к.

of Ρ* . ) . De sexe, waarvoor deze grootheden

X ·К

XL· 1

bij de aanvang der berekening worden gekozen, noemen de schrijvers de
dominante sexe. De berekeningen dienen ertoe om voor de andere sexe
zodanige huwelijkskansen vast te stellen, dat aan redelijke eisen vol
daan wordt. Om aan die eisen te voldoen is in principe een aanpassing
van de oorspronkelijk gekozen grootheden der dominante sexe noodzakelijk.
Deze zijn dan ook als voorlopige schattingen te beschouwen.
De procedure, welke men doorloopt om de gewenste resultaten te ver
krijgen, kan weergegeven worden met de volgende punten. Daarbij beschou
wen wij de vrouwen,evenals de schrijvers, als de dominante sexe.
1 . De eerste schattingen van de grootheden, welke voor de vrouwen zijn

opgesteld, leiden t o t :
t F 8.03]

4.k - \

χ fi.k x Pk.i

2 . De verkregen waarden ET , moeten getoetst worden op hun sommering
Χ ·Κ.

voor alle leeftijden van de mannen. Omdat het de meest realistische
benadering is om te veronderstellen, dat een aantal mannen onge
huwd zal blijven, wordt geëist.
1
[F 8.Ol* ] α. M. <
Σ
E. , < β.M.
i l
. . ν i.k
ι ι
k=o^w
waarin α. en β. < 1 de grenzen zijn van het percentage huwende per
sonen in de groep. De schrijvers suggereren hier percentages, wel
ke van a. = 5% tot β. = ko % variëren.
Als deze sommeringen aan deze laatste voorwaarden voldoen, kan
de berekening beëindigd worden. Uit de sommeringen in het voorgaande punt volgen dan voor de mannen, zowel de huwelijkskansen
(h. ) als de percentages der huwenden (P. , ).
1.
1. к
Als een der sommen van de voorlopig berekende huwelijkscombina-

ν

ÏO

ties voor de mannen niet voldoet aan de laatste voorwaarde moet een
aanpassing plaats vinden.

3". Als

1

Σ

k=j
w
w

*

E. , > β. M. dan is de vraag naar i-jaxige mannen te groot.
1
'

Een aantal vrouwen zal dan van keuze moeten veranderen of hun huwe
lijk uitstellen.
1
Stel γ. = β. Μ./ Σ
Χ

Χ

Χ kss

E. . dan zullen (1-γ.) E. .
•

Jw

V Χ·Κ

χ

Χ·Κ

k-jarige vrouwen
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van gedachten moeten veranderen.
Stel nu,dat χ

(ΐ-γ.) E.

vrouwen volgens de oorspronkelijke ver-

houding een niet-i-jarige man zoeken en
stel, dat (ΐ-χν)(ΐ-γ.) E.

vrouwen hun huwelijk uitstellen.

Als nieuwe schatting voor E

krijgen wij nu:

Г »л.

[F 8.05 ]

E , = E ,
r.k
r.k

+ Χ, (1-γ.) Ε. , χ
k
i
i.k

Er , k
Σ

IH

E

voor г φ i
i1 kk

-

Deze bewerking moet voor alle leeftijden der vrottwen worden uitge
voerd. Hierdoor veranderen in het algemeen de geschatte huwelijkskansen van de vrouwen (h . ) en de overeenkomstige huwelijkspercentages (P

. ).

k . Op gelijke wijze als sub 3° kan gehandeld worden, indien de som van
een aantal leeftijdscombinaties voor de mannen kleiner is dan
het vooraf geschatte aantal huwenden. Alleen moeten in deze gevallen
de geschatte aantallen leeftijdscombinaties verhoogd worden.
5 . De aanpassing van een der geschatte aantallen der leeftijdscom
binaties aan een bepaalde voorwaarde, betekent steeds de mogelijk
heid, dat een andere verstoord wordt. Zo ontstaat een iteratief
proces, dat eindeloos zou kunnen voortlopen, als niet bepaalde
beperkingen worden gesteld. Welke deze beperkingen zijn delen de
auteurs niet mede.
Als alternatief van dit "Simple Feed-Back model" wordt een meer al
gemeen model voorgesteld, waarin de voorwaarden onder 2 minder strict
zijn geformuleerd. In dat model is verder de mogelijkheid aanwezig om
de personen van de dominante sexe, die van keuze moeten veranderen,
mede in verband met het aantal beschikbare partners, over de andere
keuze-mogelijkheden te verdelen. Daar deze wijzigingen

de berekenings

methode niet essentieel veranderen, zullen wij daar niet nader op ingaan.
Ten aanzien van dit berekeningsmodel zijn meerdere bemerkingen te
maken:
1 . De algemene evenwichtsvoorwaarde, die volgens [F 3.2k ] tussen de
sex-ratio's enerzijds en de huwelijkskansen en percentages der
huwenden anderzijds geldt, is geen leiddraad bij deze berekeningen.
Door de afstemming, welke door de bewerkingen sub 3 en h

wordt

verzekerd, voldoen de eind-resultaten daaraan natuurlijk wel.
2 . Doordat het zwaartepunt van de aanpassing bij de aantallen huwenden
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ал de niet-dominante sexe is gelegen, is de kans op irreële huwelijkskansen voor de niet-dominante sexe groot. Alleen het stellen van zekere grenzen aan het aantal huwenden kan deze irrealiteit voorkomen.
Gezien de verhouding der huwelijkskansen van beide sexen volgens onze voorgaande analyses lijken de grenzen, die Shah en Giesbrecht
daarvoor stellen wel te ruim. Voor de dominante sexe is om dezelfde
reden de kans op irreële percentages der huwenden evenmin gering.
3 . De gevolgen, die eventuele aanpassingen der aantallen huwelijkscombinaties voor de percentages der huwenden, resp. de huwelijkskansen der dominante sexe hebben, zijn niet geheel te overzien.
Als de aanpassingen, welke onder 2 bedoeld zijn, tot te hoge of te
lage huwelijkskansen en percentages der huwenden voor de niet-dominante sexe leiden, leiden zij ook gemakkelijk tot irreële grootheden
voor de andere sexe.
k . De percentages der huwenden zijn, naar uit onze analyse is gebleken, niet onafhankelijk van de sex-ratio's. De keuze van deze
grootheden voor de dominante sexe zou daarom reeds moeten geschieden in overeenstemming met de sex-ratio's, die door de keuze
der aantallen ongehuwden van beide sexen zijn vastgelegd.
5 . Berekeningen, waarbij de mannen als dominante sexe beschouwd
worden, zullen in het algemeen niet dezelfde resultaten leveren
als die, waarbij de vrouwen als zodanig beschouwd worden. De eenzijdige aanpassing is daarvan als de voornaamste oorzaak te beschouwen. Daarmede leidt de methode vein Shah en Giesbrecht in
feite tot een nieuw probleem. De keuze van de dominante sexe
bepaalt dem immers de aard van de oplossing.
6 . De waarde van de factoren, welke sub 3

de verandering van keuze

of het uitstel van een huwelijk bepalen, zijn niet uit enig practisch gegeven af te leiden. De vraag, hoe de schrijvers deze factoren bepalen,is dem ook zeker gerechtvaardigd. Ons inziens zijn
zij zeer speculatief van aard.
Τ . Shah en Giesbrecht laten er zich niet over uit in welke volgorde
van de leeftijden der memnen de sub 2

en 3 bedoelde aanpassingen

worden uitgevoerd. Deze volgorde is niet zonder beleuig voor het
definitieve resultaat.
De meeste van deze bezwaren zouden proefondervindelijk op hun
heirdheid getoetst moeten worden. Daartoe is een simulatie-program on
ontbeerlijk. Wij weiren niet in staat om zo'η program voor dit verslag
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gereed te maken. Omdat sommige van deze bezwaren ook voor onze eigen
oplossing gelden, zouden daarmede ook makkelijker directe vergelijkingen
mogelijk zijn. Voor onze eigen oplossing moet zo'n program eveneens nog
ontwikkeld worden. Desondanks hebben wij redenen om aan te nemen, dat
onze oplossing tot betere resultaten zal leiden. In feite is zij ge
compliceerder van aard.
§ 3- De methode van vooruitberekening der huwelijkscombinaties met be
hulp van de indices der onafhankelijke keuze ).
De methode om de huwelijkscombinaties in enig jaar te berekenen
is in 2 etappen toe te lichten:
1 . De techniek van de berekening ).
2 . De overeenstemming van de schattingen en einduitkomsten met ge
constateerde verhoudingen van de grootheden in het verleden.
Om practische redenen zullen wij eerst een toelichting op de
techniek van deze berekening geven.
Om het gestelde probleem tot een oplossing te brengen wordt uit
gegaan van schattingen van een reeks van ongehuwde mannen (M.) en
vrouwen (N. ), alsmede van een voorlopige reeks van huwelijkskansen
л.

Χι

(h.

en h ,) en van voorlopige voorkeurs-indices (V. , en V

.) voor

alle huwelijkscombinaties. De beide laatste soorten van grootheden zullen
gewoonlijk aan het verleden ontleend zijn. De berekeningen zelf vallen
in twee delen uiteen:
I. De berekening van een reeks van huwenden voor elk van beide geslach
ten, waarbij het totale aantal huwenden van het ene geslacht gelijk
moet zijn aan dat totaal van het andere. De voor deze overeenstemming
aangepaste huwelijkskansen moeten zo goed mogelijk overeenstemmen met
de voorlopige.
II. De berekening van de aantallen der huwelijkscombinaties op zodanige
wijze, dat de sommen voor een constante leeftijd der mannen, resp.
vrouwen steeds gelijk zijn aan de aantallen huwende mannen, resp.
vrouwen, welke volgens de berekening sub 1 voor elk leeftijdsjaar
verkregen werden. De aantallen der huwelijkscombinaties, welke
hieraan voldoen, moeten tenslotte preferentie-indices leveren, welke
zoveel mogelijk overeenkomen met de voorlopige.
). De wiskundig verantwoording werd ons door Drs. M.A. van 't Hof
van het Instituut voor Wiskundige Dienstverlening, MathematischeStatistische afdeling ter beschikking gesteld.
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I. Het vaststellen van de aantallen huwenden E. en E . .

ι.

.к

a. Gegeven zijn de aantallen ongehuwde mannen M. en de aantallen onge
huwde vrouwen N, .

к
Voor de huwelijkskansen van beide geslachten worden voorlopige
schattingen h. en h . gebruikt. Daardoor zijn ook voorlopige schat1 ·
»ie
tingen der aantallen huwenden bekend, te weten:
h. χ M. = Ê. en h , x N. = Ê . .
i.
i i .
.к
к
.к
b. Voldaan moet worden aan de voorwaarden, dat het totaal der huwende
mannen gelijk moet zijn aan het totaal der huwende vrouwen. Als wij
de som van alle huwelijkscombinaties jWelke aan die voorwaarde vol
doen en waarin i-jarige mannen betrokken zijn, voorstellen door
E. en de som van de combinaties, waarin k-jarige vrouwen betrokken
zijn door E

dan geldt :

ι

[F 8.06 ]

ι

Σ

E. = Σ

1=J

k=J

. .

i.

. .

E ,
.k

m
w
c. Om de afwijkingen van de voorlopige schattingen zoveel mogelijk te
beperken passen wij de methode der kleinste kwadraten toe:
1. Minimaliseer:
ρ
Ρ
1
(E - E ) ¿
л (E - Ê Г
[F 8.ОТ ] 5 Σ — 1 E ^ —
+ Ι Σ —'*• Λ
·Ά
i=j
i.
k=j0
E.
"m
.к
voor E. en E . onder voorwaarde, dat 0 < E. /M. < 1 en 0 < E , /R < 1.
i.
.k
'
i.i
.к к
De deling door de geschatte waarden E. en E
(sub a) geschiedt om
grote en kleine aantallen met elkaar te kunnen vergelijken.
2. De Lagrangeaan wordt:
ρ
,1
(E.
1
Γ
1
[F 8.08 ] i Σ
· Λ 1· + Ι
i=j
Ε.
ü
m
ι.
3. Differentiëren levert:
E. - E.
E
1»

x

Ei.

X·

.4

—

+ λ = 0

en

E. = Ê. (1-λ)
Χ »

en

Χ•

onder de voorwaarde:

«К

ρ
(E - Ê Γ
ι
!
Σ
·* ^ '* + λ ( Σ Ε. - Σ Ε )
1
k=j
Ε.
i=j
· k=j
'*
0
0
ü
w
.к
m
w
1

-E
χ

«К.

E>k
E

= Ê

. .
1=

Jm

(λ+1)

1
E. = Σ

ι.

-

»Κ.

m Κ.

1
Σ

.

- λ = 0.

E,

, .
k=J

w

.к
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1». Daardoor geldt:

J E.

[F 8.09 1 (1+λ) =

г

2

j

I (Σ

І

en

+ Σ E

m

)

ν
1
Σ

Ê
·*

k-j

(UX) =

Tï

1

,

1

-

Ι (Σ

Ε

+ Σ

Ε. )

5. zodat de definitieve aantallen huwenden worden bepaald door:
1 ~
E
V
Kv?·
J
[F 8.10 ] E. • E. " w '*
1«
1 . ""
1
1
_
J ( Σ E,. + Σ
E J
k=

Jw

1
.Σ. E.
1=
J m 1·

[F 8.11 ] E . - E .

i (Σ

E. + Σ

E )

Deze aantallen huwenden zijn altijd positief, omdat de schattingen
E. en E
χ.

. it

positief waren.

Uit deze aantallen huwenden volgen dan de de definitieve huwelijkskansen h. en h

met de onder 1 als nadere voorwaarde gegeven for-

mule. Als de begin-schattingen redelijk zijn, is ook voldaan aan
E. /M. < 1 en E . /H, < 1.
ι. ι
.к к
d. Een alternatieve benadering zou gevonden kunnen worden, als boven
dien via het bruto-huwelijkscijfer het totale aantal huwenden van
elke sexe als bekend zou worden verondersteld. In dat geval zijn er
2 nadere voorwaarden, namelijk
1
^
[F 8.12] Σ E. = T
en
• ·

X·

1
Σ

S

· ·

u
"m
w
1. De Lagrangeaan wordt i n d i t geval:

[F 8.13]

E = T
«К

s

1 (E. - E. ) 2
1 ,(E - E ) 2
1
i Σ —±r*Ε
З^. +1 Σ-i—'ΑζE
— -λ (Σ
i=j
.
k=j
.k
i=j
u

m

ι.

0

w

0

m

Ε.

i.

-Τ)
s
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2. Differentiëren levert:
E.

- E.

E
_ λ= O

en

Ε.

- E,
s
Ε,

ι.

- y = 0.

.к

3. Door de gestelde voorvaarden geldt daarom:
1
1
[F 8.11* ] (1+λ) = Τ / Σ
E.
en (ΐ+μ) = Τ / Σ
Ξ . .

S ,

1.

1=J

E,
.

.Κ

k=J

m
v
k. zodat de definitieve aantallen huwenden worden bepaald met:
[F 8.15]

,1
E. = E . Χ Τ / ς
i.
i.
s . .
1=J
m

E.
en
ι.

1
Ε , = Ε 1 χ Τ / Σ
E,
.к
.к
s . . .к
k=
Jw

Deze aeintallen huwenden zijn eveneens positief, omdat de schattingen
E.

en E

positief waren. De definitieve huwelijkskansen h.

volgen ook hier uit de eerder onder

1

en h .

als nadere voorwaarde gegeven

formule. Als de hegin-schattingen redelijk zijn, voldoen zij ook hier
weer asm de gegeven voorwaarde.
II. Het vaststellen van de aantallen der huwelijkscombinaties onder
voorwaarde, dat volgens I de aantallen huwenden E.

en E , gegeven

zijn.
a. Als een voorlopige schatting van de voorkeursindices V. . en V
1·Λ

.
Kal

voor alle leeftijden der ongehuwde mannen en vrouwen gegeven is, zijn de
huwelijkscombinaties voorlopig te schatten als een gemiddelde van de
benaderingen daarvan uit de mannelijke, resp. vrouwelijke zijde van het
huwelijksschema.
N

M
k
i
1.[F 8.16 ] E. . • V. , χ E. x 3= en
E. , = V, . χ E . χ ==·
m i.k
i.k
i. M.
w i.k
k.i
.k N,
ι.)
к
zodat: E.
. = s
, + δ.
i.k
" (δ,
l m E.
i.k
2 wΕ.
ι.к

waarin E. . e n
щ l.K

E.
W

de aantallen huwelijkscombinaties zijn benaderd

l.K

vanuit de mannelijke, resp. vrouwelijke zijde van het huwelijksschema.
Desgewenst zouden deze voorlopig berekende aantallen huwelijkscom
binaties als een rekenkundig gemiddelde van de voorlopige schattingen
vanuit de mannelijke en vrouwelijke zijde van het huwelijksschema te be-
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rekenen zijn. Men zou ook voor elk een wegingsfactor δ., resp. δ^
kunnen gebruiken, waarbij zou moeten gelden: (δ.. + δ ρ ) = 1.
2. De te bepalen eindwaarden moeten voldoen aan de voorwaarden:
1
1
[ F 8.1T
] Σ
E. , = E.
en Σ
E. . = E .
1
. .

k=J

i.k

i.

w

. .

1=J

i.k

.k

m

terwijl bovendien geldt: E. . > 0.
b. Om de afwijkingen van de voorlopige schattingen zoveel mogelijk
te beperken, passen wij de methode der kleinste kwadraten toe:
1. Minimaliseer.
[F 8.18 ]
1

1

E. - E .
і.к^ i^K
Σ
Σ
E
i=j k=j
i.k
"m
w
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l l E - v
^ к —
Σ
Σ
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k=j Ei.k
0
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w
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_2

1

Σ

1

1 1
+ Σ
ΣΕ.
1,k
i=j k=j
i=j k=j 1 , k
•'m
w
^m ''w
ς

E.

onder de voorwaarden, die sub [F 8.17 ] werden vermeld.
Uit het rechterlid is verder af te leiden, dat de minimalisering bereikt
wordt, als de eerste term van dat lid minimaal is.
2. De Lagrangeaan wordt:
[F 8.19 ]
2
E.
1
1
¿ Σ
_
4
^
L
_
_
Σ
λ
(
Σ
Ε
Σ
1=
k=
E
k=J
J m J w i.k ^ш
w
1

1

ι
1
- Ε. ) - Σ
μ (Σ Ε
k=
1=
Jw
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3. Differentiëren levert:
E.
[F 8.20 ] ^і^· - λ. - μ, = 0 voor alle i en k's.
1
k
Ei.k
hetgeen l e i d t t o t :
Ε. , = (λ. + Hμ, ) E. , voor a l l e ι en k ' s .
i.k

ι

k

i.k

k. Het definitieve aantal huwelijkscombinaties wordt zodoende verkregen
door de voorlopige schatting met een kolom-correctie λ. en een rijcorrectie μ, te vermenigvuldigen. Deze correcties volgen uit de voor
waarden. De correctie-factoren zijn niet eenduidig bepaald. Als λ. en
μ immers een oplossing vormen dan vormen {λ. - a> c^ ι μ + a} ook een
oplossing, omdat daardoor de som van de correctie-factoren niet ver
andert. Algebraïsch betekent dit, dat onder de gegeven voorwaarde
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ΣΕ.
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«it

er een afhankelijkheid b e s t a a t . Zou deze voorwaarde,

waaraan overigens sub I voldaan is, niet vervuld zijn, dan is er van
strijdigheid sprake.
De correctie-factoren behoeven inmiddels niet in alle gevallen posi
tief uit te komen. Dit kan leiden tot negatieve waarden van de aan
tallen huwelijkscombinaties E. , , hetgeen ongeoorloofd is. Met behulp van een kwadratische progranmering is het hier gestelde probleem
oplosbaar (8.06 en 8.07). Door in eerste instemtie Lagrange te pro
beren kunnen wij erachter komen, of die kwadratische programmering
noodzakelijk is. Daar hiertoe eerst een computer-programma moet
worden opgesteld, is deze ervaring nog niet aanwezig.
Bij deze uiteenzettingen over de techniek van de berekeningen
zijn dan nog een aantal bemerkingen te maken waarmede deels ббг,
deels tijdens de berekeningen rekening zal moeten worden gehouden:
1. Door de vaststelling van aantallen ongehuwde mannen (M¿) en vrouwen
(N, ) voor meerdere kalenderjaren en door de berekeningen voor elk
van die jaren afzonderlijk uit te voeren zouden door longitudinale
toetsen met empirische gegevens, zoals onderstaand beschreven, de
realiteitswaarde van de verkregen resultaten der huwelijkskansen
en de preferentie-indices onderzocht kunnen worden.
2. De eind-resultaten voor elk der jaarlijkse huwelijksmarkten zullen
voldoen aan de algemene evenwichtsvoorwaarde (zie [F 7·θ6 ] ) tus
sen de sex-ratio's, de verhoudingen der huwelijkskansen en de ver
houdingen der indices. Bij de door Shah en Giesbrecht gegeven op
lossing wordt echter hetzelfde bereikt ten opzichte van de omge
keerd evenredige verhouding van de verhouding der huwelijkskansen
en de percentages der huwenden met de sex-ratio's. In dit opzicht
is de ene oplossing bijgevolg niet beter dan de andere.
3. Door het transversale karakter van de huwelijksmarkt zullen de aan
tallen huwenden van elk der beide sexen, zolang zij op eenzelfde
generatie betrekking hebben, niet aan elkaar gelijk behoeven te
zijn. Het gebruik van generatief (longitudinaal) vastgestelde aan
tallen ongehuwden (M. en N ) als een gelijktijdig levende bevolking
zal daarom door de te stellen voorwaarde van een gelijk aantal huwen
den (zie [F 8.06 ] ) tot irreële resultaten leiden. Eerstens zullen
de aantallen huwenden van beide sexen door de gevolgde aanpassingsmethode (zie [F 8.07] en volgende) niet meer met de generatief afge-
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leide aantallen ongehuwden overeenstemmen, terwijl ten tweede de
huwelijkskansen ten opzichte van de realiteit te groot of te klein
kunnen zijn. Door de eenzijdige aanpassingstechniek, die Shah en
Gieshrecht volgen, zullen heide punten slechts voor êên sexe gelden,
k. Door de gevolgde aanpassingstechniek is voorhands niet in te zien,
dat bij onze oplossing, de verhoudingen der huwelijkskansen bij
zulk een vaststelling niet aan reëele eisen zouden voldoen.
Bij Shah en Giesbrecht is dat niet het geval. In hoeverre hier nu
de verhoudingen der aantallen ongehuwden (sex-ratio's), de verhoudingen der huwelijkskansen en de verhoudingen der preferentieindices tegelijkertijd aan zulke eisen voldoen is moeilijk vast te
stellen. Ofschoon de aantallen ongehuwde mannen en vrouwen door de
oorspronkelijke generatieve vaststellingen vooral in de latere leeftijdsjaren zullen verschillen van waarden verkregen met transversale
vaststellingen, zullen hun verhoudingen tóch met de werkelijkheid
kunnen overeenstemmen. Door de voortdurende geldigheid der algemene
evenwicht-voorwaarde (zie [F 7·θ6 ]) kan hetzelfde van de verhouding
der preferentie-indices worden gezegd. Nader onderzoek zal daarom
moeten uitwijzen,van welke aard deze afwijkingen der absolute waarden
zijn. Bij dat onderzoek zullen in het bijzonder de generatieve ver
houdingen der aantallen ongehuwden en der huwelijkskansen moeten
worden betrokken, zoals wij deze in de voorgaande paragraaf hebben
leren kennen.
5. Aan het sub 3

gereleveerde gevaar is te ontsnappen door de bereke

ningen voor meerdere kalenderjaren tegelijkertijd uit te voeren.
Daarbij wordt verondersteld, dat de aantallen ongehuwden van ver
schillende generaties op de minimale huwelijksleeftijd mede door een
groei-factor van elkaar verschillen. Omdat de aantallen ongehuwden
van beide sexen voor de opeenvolgende huwelijksleeftijden van een
generatie afhankelijk zijn van de definitief vast te stellen huwe
lijkskansen worden de berekeningen sub I en II tot een iteratief
proces. Schattingen van de huwelijkskansen leiden tot aantallen
ongehuwden, welke van jaar tot jaar door de berekeningen I tot defini
tieve huwelijkskansen leiden, die op hun beurt tot correcties van de
eerder gebruikte aantallen ongehuwden nopen. Het voordeel van deze
methode zou kunnen zijn, dat niet alleen de verhoudingen der vastge
stelde huwelijkskansen, maar ook de verhoudingen der aantallen onge
huwden aan empirische gegevens, zoals wij deze in de voorgaande para-
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graaf zagen, te toetsen zouden zijn. Deze toetsing zal voor alle
generaties verricht kunnen worden over het gehele scala van leeftijden, waarin zij in de vooruitberekening vertegenwoordigd zijn.
6. Of de sub 5

aanbevolen methode betere resultaten zal geven dan de

methode onder 3 0 zal door nader onderzoek bewezen moeten worden.
Theoretisch is de methode sub^ 5 0 wel beter, maar de mogelijkheid,
dat door de langere periode van vooruitberekening geschatte waarden
steeds meer van de werkelijkheid zullen afwijken, is door de voortzetting der berekening niet denkbeeldig.
7. Daar er in principe van een scheiding der huwelijksmarkten sprake is,
zullen de huwelijkskansen der ongehuwden, die tot een evenwicht op de
markt der ongehuwden leiden, niet gelijk zijn aan hun totale huwelijkskansen. Dit geldt evenzeer voor personen van andere vormen van burgerlijke staat op de daarvoor geldende huwelijksmarkten. De bovenstaande
berekening blijven echter voor de deelmarkt der ongehuwden van toepassing en zouden voor de overige deelmarkten kunnen gelden. Nader onderzoek zal deze geldigheid aan moeten tonen.
8. Het feit, dat elk, voorlopig geschatte aantal huwelijkscombinaties in
principe zowel een kolom - als rij-correctie kan ondergaan, betekent,
dat geen eenzijdige aanpassing plaats vindt, zoals dat bij Shah en
Giesbrecht het geval is. Daar de aanpassing van deze aantallen in feite
geschiedt, zonder dat de eerder berekende aantallen huwenden veranderd
worden, is er dus steeds sprake van een aanpassing der gekozen preferentie-indices van de mannen en vrouwen. In feite komt daarmede deze berekening der preferentie-indices neer op een aanpassing van de preferentieindices aan de gegeven verhoudingen der aantallen ongehuwden en de gegeven verhoudingen der huwelijkskansen. Volgens de eerder gegeven bijzondere evenwichtsvoorwaarden (zie [F 7.0^] ) betekent deze bewerking
daarom ook een dubbel-zijdige aanpassing van de percentages der huwenden.
9. Daar de gegeven evenwichtsvoorwaarden algemene geldigheid bezitten, zouden
de beide delen der berekeningsmethode ook kunnen dienen om de gevolgen
van veranderingen in de onderlinge verhouding der mannelijke en vrouwelijke huwelijkspatronen te bestuderen. De regelmatigheid van de verdelingen der preferentie-indices naar de leeftijd der partners zou daarbij een
vast uitgangspunt kunnen zijn.
Het is duidelijk, dat in het bijzonder de onder 5 bedoelde berekeningsmethode proefondervindelijk op zijn bruikbaarheid getoetst zal
moeten worden. Welk de resultaten van de onder 3 of 5 bedoelde bereke-
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ningsmethoden ook mogen zijn, het oude consistentie-probleem zou zijn
opgelost. Voor dit onderzoek zal alleerst een simulatie-program moet
en worden opgesteld. In zo'η program zullen nog meerdere nevenvoorvaarden kunnen worden opgenomen. In dat verband is te denken aan
het verloop der mannelijke en vrouwelijke preferenties naar de eigen
leeftijd en die van de partner, zoals deze door ons in het voorgaande
hoofdstuk met de gegeven regressie-vergelijkingen werden vastgesteld.
Of zulke voorwaarden de berekeningen onnodig belasten, zal uit feite
lijk onderzoek moeten blijken. Daarmede wordt echter alleen maar een
nieuw facet toegevoegd aan de omvangrijke research, die toch al op
grond van de bovenstaande punten zal moeten worden gedaan.
De gegeven berekeningsmethode der aantallen dyades sub II zou
onveranderd kunnen blijven, als men in plaats van de index der onaf
hankelijke keuze de index der evenredige keuze zou gebruiken. In de
betrekking sub

[F 8.16 ] zou men zonder enig bezwaar evenredigheids-

indices kunnen plaatsen ter vervanging van die der onafhankelijke keuze.
Om overeenstemming met de betrekking sub [F 6.33] te verkrijgen zouden
dan voorts de sex-ratio's vervangen moeten worden. Ter vervanging moeten
dan de percentages k-jarige ongehuwde vrouwen in het totaal der vrouwe
lijke ongehuwden (N, / Σ

N ) en het overeenkomstige percentage der

* k=j *
mannen (Μ./ Σ. M.) dienen.
ι i-J ι
Omdat in deze beide grootheden de sommen der ongehuwden van beide
1

sexen over het gehele scala van leeftijden voorkomen, zal men eerst
voor beide sexen de aantallen ongehuwden moeten vaststellen. Zou men
voor een van beiden alleen van een som daarvan uitgaan, dan zou de
overeenstemming van later te berekenen aantallen per leeftijd met die
som tot een nadere voorwaarde worden. Bij de index der onafhankelijke
keuze is dat niet het geval. De keuze van de aantallen ongehuwden
van de gehele verscheidenheid van leeftijden voor êén sexe is hier
voldoende om tezamen met de veronderstelling van een aantal ongehuwden
op de minimale huwelijksleeftijd van de andere sexe de berekening te
starten. Verder aangenomen, dat de huwelijkskansen en alle preferentieindices van de eerste sexe bekend zijn, kunnen alle noodzakelijke
huwelijkskansen en preferentie-indices krachtens de algemene evenwichtsvoorwaarde

[F 7·θ6 ] nader worden bepaald. Leeftijdsjaar na leeftijds

jaar zijn dan de onbekende aantallen der ongehuwden met de telkenmale
bekend geworden huwelijkskansen te berekenen. Ter afsluiting zijn dan
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op het volledig ingevulde huwelijksschema de berekeningen sub I en II
door te voeren.
Bij dit voordeel aan de zijde van de index der onafhankelijke
keuze in geval van een longitudinale afleiding der ongehuwden voegt
zich nog een ander. Door de vastgestelde evenwichtsvoorwaarde ontdekten wij in het geval van de index der onafhankelijke keuze voor de
sex-ratio's en de verhoudingen der huwelijkskansen patronen, welke bij
elke vooruitberekening controle-mogelijkheden bieden. Die patronen hebben geen enkel verband met de index der evenredigheid. Zij kunnen daarbij dan ook niet tot enige steun dienen.
Het zijn tenslotte deze laatste feiten, welke tengevolge hebben,
dat onze voorkeur uitgaat naar de indices der onafhankelijke keuze.
Alleen verder concreet onderzoek zal de juistheid van deze voorkeur
kunnen bevestigen. Moge dit onderzoek daartoe de aanleiding zijn.
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IX SUMMARY
In demography marriages never have been p a i d much a t t e n t i o n t o .

As far as they have, marriage has always been described proportionat e l y for both sexes separately. In those cases age-specific marriager a t e s are given preference over n u p t i a l i t y - r a t e s . In p r a c t i c e , these
imi-sexual, r a t e s are not used i n population models e i t h e r . Their
application causes a consistency-problem. The difference between the
numeric proportions of both sexes of which these r a t e s have been
deduced and the numeric proportions, v a l i d in such a model, underl i e s t h i s problem.
A solution can only be found i f one succeeds i n expressing the marriages in such r a t e s t h a t they refer to both sexes at the same time.
In such a bi-sexual approach choosing and marrying a 'partner can be
seen as one and the same thing or be distinguished from each other.
The former uni -dimensional view leads to a single r a t e for choosing
as well as marrying a partner. The l a t t e r bi-dimensional view r e s u l t s in a r a t e for the two quantities separately.
V/hatever solution one chooses the i n s e r t i o n of the rates chosen
in a population-model should be possible without the above-mentioned
consistency-problem occurring. The projection of a population according to a division into couples w i l l then be possible. The consistency-problems a r i s i n g in the uni-sexual approach of f e r t i l i t y and dissolutions of marriages owing to death and divorce w i l l not appear in
such a projection model. A gradual adaptation of rates with regard
t o f e r t i l i t y and the various forms of dissolution of marriage, may
f i n a l l y make t h i s projection i n couples evolve into a projection of
families.
I t was Paul (19^2) who f i r s t found t h a t increasing and decreasing b i r t h - r a t e s play an important part in bringing about marriages.
The general opinion that men mostly marry younger women made him
r e a l i z e t h a t increasing or decreasing b i r t h - r a t e s change the proprotion between the numbers of marriageable men and women. After
a period of increase (decrease) men are confronted with more ( l e s s )
women than before. Under the influence of t h i s change, other p a r t ners than before might (would have to) be chosen or more persons
w i l l (have t o ) remain unmarried. In the present circumstances there
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i s the additional g r e a t e r improvement of the p r o b a b i l i t y of sur
vival of young men as against those of young women. As a r e s u l t of
t h i s different development, the usual surplus of males among the
new-born babies nowadays remains the same for over the age of 18.
The male-female proportions in the balance of emigration and immi
gration are t o be mentioned as quantities t h a t in the course of
time influence the numeric proportions of the sexes.
In t h i s view the marriages being age-combinations or dyads
of two partners at a time of different sexes and of a different
or the same age of marriage, are looked upon as the r e s u l t s of
the confrontation of the varying numbers of marriageable people
on the marriage-market. As each maariage i s based upon the voluntary
agreement of the two p a r t n e r s , i t may be said t h a t the number of
marrying pepple of both sexes in a l l age-groups t o be distinguished
on t h a t market i s determined by the " i n c l i n a t i o n - t o marry". As t h i s
" i n c l i n a t i o n t o marry" makes every population gradually pass from
the marriageable i n t o the married s t a t e , t h i s i n c l i n a t i o n i s

also

to be considered a factor of importance for the formation of dyads,
Against t h i s background of changing numeric proportions of the
two sexes, the problem of partner-choice i n demography presents two
s i d e s . In the f i r s t place i t i s a matter of establishing ал effective
r a t e ; secondly t h e r e i s the question in how far the partner-choice
of men or women i n a certain period has changed. I t i s mainly the
f i r s t aspect on which we based our i n v e s t i g a t i o n .
Traditionally the p r o b a b i l i t i e s of marriage (or the

age-specific

c a r r i a g e - r a t e s ) have been tosed t o express marrying as a bi-dimensional quantity in a r a t e . In doing so the percentages indicating the
number of i-year-old men (k-year-old women) marrying k-year-old women
(i-year-old-men) are used t o express the partner-choice.
In the p a r t i a l p r o b a b i l i t i e s of marriage these percentages of
marrying people and the usual p r o b a b i l i t i e s of marriage are taken as
one uni-dimensional quantity. In the l i t e r a t u r e only a few suggestions
for establishing a new r a t e have been made. In p r i n c i p l e these are
a l l of a bi-sexual nature.
In establishing h i s "Neigungskoeffizient"

Schnapper-Arndt (1908)

s t a r t e d from the number of marrying of both sexes, so t h a t he obtained
a bi-dimensional quantity. Knibbs (1917) formulated the probability
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of a dyad by s t a r t i n g from the number of marriageable people. Koller
(19^2) did the same but s t a r t e d from a different p r i n c i p l e . He expressed the probability of an expected frequency. The devation between
the actual frequency of a certain dyad and t h a t expected frequency,
he considered as the preference of i-year-old men for k-year-old women, or vice-versa. In a unpublished study, Godefroy (19^6) elaborated the preference-index established by Koller in a different way.
On the basis of a "nuptial index of sex-dominance" Yntema (1952) e s t a b l i s h e d his bi-sexual p a r t i a l marriage-rate. Finally Ortmeyer and
Kuhn (1968) established a "rate per 1000 maximum possible marriages"
in order to explain the marriage-combinations from the numbers of
marriageable people of both sexes. To a l l these uni-dimensional quant i t i e s others can be added, as we have done.
However, more important than these different uni-dimensional
expressions are the formulae t h a t can be made on the basis of the
bi-dimensional nature of marriage and partner-choice. On the basis
of t h a t t r a i n of thought we f i r s t established a preference-index
which we have termed index of proportional choice. This index of
proportional choice s t a r t s from the thought t h a t i-year-old men
marry k-year-old women t o the extent t h a t the l a t t e r belong t o the
e n t i r e female marriageable population. Thus the preference-index i s
determined as the product of the percentage of i-year-old men marrying k-year-old women and the reciprocal of the percentage k-year-old
women among the e n t i r e female marriageable population. As a similar
l i n e of argument can be drawn with regard to the women, in t h i s way
a s e r i e s of indices i s obtained valid for the women by the side of
a s e r i e s applicable to the men.
Such msile and female preference-indices can also be obtained
through a different way of reasoning. For, i t i s presumable t h a t
the percentage of i-year-old men marrying k-year-old women has t o be
proportional to the extent in which k-year-old marriageable women
are available as against i-year-old marriageable men. This index t h a t ,
in connection whith the nature of t h i s assumption, we have called the
index of independent choice, therefore assumes a proportional development between the percentages of marrying men and the reciprocal of
sex- r a t i o s . As regards the women t h i s is the proportion between the
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percentages of the marrying women and the sex-ratios themselves.
Confronted with this multiplicity of possible indices with
regard to marriages and/or partner-choice, we had to solve the
problem which criteria could be handled to investigate the possibility to accept these indices or to reject them. In the second
chapter we therefore concluded that marriage and/or partner-choice
are to be considered as demographic variables. Although as such they
are only seldom mentioned together with births, deaths and the
migrations, no less than those variables they cause a population to
change in stucture. Marriage and/or partner-choice do so directly
without causing numeric changes in a population as a whole. As
much as with those traditional, demographic quantities the numeric
proportions between the sexes are of essential imparrtance for the
process of forming couples. By the side of these numeric-proportions
as internal demographic quantities external circumstances play a
part in that loss of identity of the sexes. In Davis's view these
external circumstances surround the three traditional demographic
quantities

eis a hoop. Together with the perceptions people have of

these circumstances, they exercise a direct influence sis variables
of the second order because of the transition of individuals from
the one population to the other. Their effect is indirect if it
works through the variables of the first order: birth, death and
migration.
In this view marriage and/or partner-choice do no longer fit in
in the same way as the more traditional variables. They have to be
inserted between those three primary variables and the external
conditions. Existentially marriage and/or partner-choice are also
dependent on social conditions. At the same time however they condition the three other variables. Changing standards influence nuptial
fertility, while their importance for the formation of couples for
the time being seems to manifest itself in marriages at an earlier
age. At the same time the latter development again has some importance
for the nuptial fertility.
As marriage and partner-choice in imi-dimensionality as well as
bi-dimensionality are to be considered eis demographic variables, the
•«uestion rises in how fax rates can be established for them in the
. me way as with the other demographic variables. In establishing the
intensities one is confronted with a complex problem. On the one hemd
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the events constituting the demographic variables become manifest
only in course of time. On the other hand the population constantly
changes in number. By distinguishing different sub-populations an
eliminating effect can always be attributed to the events. Let alone
additions from other sub-populations as time goes by such a popula
tion will gradually decrease. This decrease is usually caused by
various kinds of events occuring simultaneously and therefore inter
fering with each other. All this however is not a matter of propor
tions of survival caused by all those kinds of events together, but
of those created if the population would be exposed only to a certain
kind of events. This proportion of survival never can be decuced di
rectly from ocounting a population. Observation of events and calcu
lation of a risk-bearing population in order to measure the intensity
of events of a certain kind are the result of it. As the events occur
frequently enough only after a certain period the observation has to
extend itself over a certain period. Usually this is fixed on a year.
In determining the intensities the demographer is highly inter
ested in the ages of individuals involved in the events as well as
in the generation to which they belong. Age however is a variable
changing with time. The individuals born in one and the same period
always remain in the same birth-group. Fixating the time of observa
tion, the age and the time of birth on a year
sibility to equal three three

results in the impos

variables simultaneously, for all

those, who are involved in the events. In the observation the bearers
of the events, to which a necessary census may also belong will of
the three characteristics mentioned agree in only two at a time.
In accordance with the diagrams of Becker and Lexis one can for the
/ ] collection of data distinguish the events method, the year of birth
method of the exactly x-year-old people and the year of birth method
^ *7 л of the contemporaries. In the first case it is a matter of equality
\"~? of the calender-year of Observation and the age-group to which the
bearers belong. The second case leads to an equality of age-group and
year of birth. The equality of a year of observation and that of the
year of birth,are obtained by means of the third method. In fact the
second and the third method also demonstrate that the proportions of
survival of a generation develop according to a longitudinal classi
fication of time and age units.
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As a result of the voluntary nature of талу events, the ultimate
number of survivors (=those left behind) is usually reached long be
fore each generation has passed away. On the other hand this will al
so lead to a gradual increase of the participation at an early age.
Between the marginal, ages originating in this way the rates expressing
the intensity of participation will mostly constitute a regular pattern.
Owing to the time and age structure of population and events this ge
nerative variety would have to be deduced from a multiplicity of ca
lender-years. However the data for all the units of time and age will
seldom be avaible. In practice therefore the various data will be de
rived from participation of several generations. This means however
that the longitudinal method of analysis will necessarily be replaced
by the transversal method.
In collecting data according to the units of one of the two year
of birth methods, one can as much as possible stick to the generative
development of the proportions of survival. By bringing the events
within the view of elimination, sub-populations may have come into
being, from which the individuals have been excluded, who cannot
participate in the events involved. In that case the elimination of
the population still may be caused by various events taking place by
the side of each other and therefore interfering with each other.
Moreover the intensity of this participation changes gradually. Because
of the postulate that the members of a generation belonging to one send
the same time and age interval bear an equal risk to be eliminated, an
invariable intensity will be assumed to exist within each of these
units. Therefore for each of these units, the intensity of the events
studied, can be determined by means of an appropriate rate.
According to the above establishing rates is based on the forma
tion of groups that, according to the fact that all individuals pass
through one and the same year of age, are considered homogeneous. In
stead of the unit of age a unit of time, during which one belongs to
a certain sub-population, can also be taken as an element of time.
Again, one can use many social variables dividing a population into
sub-populations, which presumably differ in intensity of participation.
Thus this process of rendering homogeneous can be continued almost
endlessly. In practice it ends when a further specification does not
- hardly affect the ultimate result.
In establishing rates in this way for a single kind of events
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the object of the analysis has not yet been attained completely. By
forming table-populations one can determine the gross-proportions of
survival, which would be obtained if in reality one single kind of
events would have been operative. As the calculation of such tableproportions is actually based on the time and age structure of polation and events, they suit the calculations of future populationfigures very well. In this way fitting the rates in a projectionscheme of a population becomes an important factor for the

estimation

of rates.
Although a marriage in reality is unbreakably connected with
partner-choice, the above mentioned principles simply cannot be
applied to the partner-choice. Demographically a marriage seen as
partner-choice, is governed by transversal relations. It is not the
numbers of survivors of each sex successive in time which axe impor
tant for establishing rates for partner-choice, but the numbers of
survivors of both sexes of two or more generations. The postillate
of the invariable risk of participation can only refer to the elimina
ting nature of marriages for the populations of each of the time and
age units separately. The invariability of the numeric proportions
between the two sexes as regards both time-dimensions, for which these
figures are valid, would have be added in view of the partner-choice.
Because of this transvers ali ty of the marri age-market one can
arrive at the determination of bi-sexual proportion-rates on the
basis of some three principles :
1. the principle of market-choice
2. the principle of multiple choice

к)

3. the principle of simple choice.
In the first case the marriages are seen as.the result of a mar
ket mechanism, that is caused by the confrontation of marriageable
members of both sexes partly corresponding partly differing in age
(Koller, Godefroy).
The idea that each marriageable person chooses from a variety of pos
sible partners becomes in the second case directive for the determina
tion of a rate.

») In spite of the pleonasm we have kept this term.
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By

opposing many transversally arranged time and age units of the

one sex to one particular unit of the other sex, this principle of
mutiple choice can be displayed (Ortmeyer and Kuhn, the index of
prpportional choice). With the last principle it is not the variety
of the many available partners which is emphasized in establishing
a rate, but only the fact that a partner of a certain age was chosen
from many contemperarles (Knibbs, Yntema, the index of independent
choice). By (repeatedly)opposing a time and age unit of the sex of
a partner to a time and age unit of the choosing sex, this principle
can be displayed. The rates based on the last principle are closest
to reality.
In so far as marriages have an eliminating effect it may be
suggested that they would have remained unchanged if other partners
had been chosen. These eliminations can therfore be independently
expressed in rates. As the intensity of the participation "par nature" is non-homogeneous for both sexes, it has to be expressed in
a rate for each sex separately. As these rates apply to eliminations
they will have to be established according to the usual rules for
demographic variables. The question of the homogeneity of the riskbearing population is essential in establishing rates of marriages.
This view concerning marriages makes it necessary to express
partner-choices separately. These rates will have to be in keeping
with the rates of marriages. The principle of the homogeneity of
groups therefore plays only an indirect role as regards the rates of
choosing a partner. At the same time it is acknowledged in this way
that for each of both sexes a means of expressing partner-choice
has to be found. For this the partner-choice is traditionally expressed as a percentage of the marrying people of each sex. The transversal numeric proportions between the two sexes on the marriage-market are in this respect of no importance. By applying the above-mentioned principles one can come up to this.

Consequently

the percen-

tages of the marrying people as such, are to be considered as the conditioned reflections of the partner-choices. They have to be transformed into non-conditioned expressions. According to a difference in age
or calender-time variability may be expected, which can be proved independently of marriage and which is the result of a difference in preference. According these expressions are to be indicated as preferenceindices.
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The answer to the question whether the one rate of partnerchoice is more acceptable than the other, is closely connected with
the way in which have been established. For the index of proportion
and the index of dependent choice, this was in fact the following
proposition. If the preferences do not change as time goes by, the
percentages of marrying people will change to the same extent as the
numeric proportions involved in each of the indices. Consequently
the investigation of the invariability of these indices regardless
of time becomes a selection principle. For this purpose time-series
have to be arranged from which the developments of probability-factors are eliminated by means of trend-calculations.
This kind of investigation is also applicable to most other indices. The indices which are based on the principle of market-choice
in fact put the preference on a par with the relation between an actual and an expected frequency for a particular dyad. Yntema himself
deals with the problem of invariable results as an element of the index established by him. This kind of investigation is also valid for
the quantity used by Knibbs. That index can be changed and is therefore to investigate in the same way.
Another item to be investigated may be the interrelation of the
indices of a particular kind of choosers or partners of different ages.
If these relations are the same for two different indices the one
has no more value than the other. It is only the discriminating capacity which then may be an object of judgement since the one index has
a greater value of intensity than the other. The investigation into
the homogeneity of the indices in relation to the principles, on which
they axe based, may be added with the inserting it in a projectionscheme. The problem of inconsistency arising from the use of uni sexual
indices has to be solved by means of this insertion.
For the exexution of this investigation we collected all data
about marriages contracted in the Netherlands in the period from 19^8
up to and including 1965· Apart from the numbers of never married
people of both sexes we had in this way at our dispos eil the numbers
of marriageable people of age-groups of one and five years respectively.
The divisions of the marriages according to age of bride and bridegroom
in age-groups of five years were available both for never married people
and for all marriageable people for each year in the period from 19^8
up to and including 1965. Similar divisions according to age-groups of
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one year were used for all marriageable people together for the
years 1956, 1958, i960 and I965 only

All indices were computed

from this material./With the results obtained both tables and diagrams
were tabulated. As far as this extensive material, was included into
this account it was published as part two.
In the third chapter the traditional rates for marriages have
for the sake of completion been tested first. The conclusion that
for the never married population of both sexes the independent probabilities of marriage axe to be preferred to the age-specific marriagerates , is in this context not unusual. The accuracy of calculating the
risk-bearing population and the possibility to collect the data for
the calculations according to one of both year of birth methods, underlies this conclusion. The view that the marriages for the various groups
of people who were married before are not to be looked upon as repeatable events led us to the same conclusion regarding these groups.
In this coneection the difference in intensity of participation is
another argument.
The existence of a never married population divided according
to sex up to the minimum age of marriage and the division of the
marriageable population according to different groups in relation to
the principle of homogeneity necessarily lead to tabulating a uni-sexual
projection-scheme. In this scheme inconsistency problems appear regarding the married population of both sexes calculated, that is between
the numbers of married people, between the deceased and those who as
a result of this become widow(er)s and between the calculated numbers
of divorced people of both sexes. Moreover the addition of a hypothesis for fertility leads to a new inconsistency-problem.

By means of

a projection of the married population into couples all these problems
can be avoided. This projection

however preassumes the use of proba-

bilities for all these phenomena that are valid for couples. Fitting
in such probabilities into the uni-sexual projection-scheme in so far
this applies to the various groups of the marriageable population and
the addition of a projection of couples then leads to a bi-sexual
projection-scheme. For that purpose the information of couples on the
basis of the uni-sexual relations of the marriageable population has
to be solved.
As the marriageable population has to be divided into different
groups different marriage-markets have to be

distinguished. As every
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group of one of the two sexes can Ъе confronted with every one of
the three groups of the other sex, every individual is a candidate
on several (süb-)markets. Each of these markets exists for the period
of one year; everyone who survives as a marriageable person is transferred to the marriage-market of a succeeding year. As a result of
these transitions an "isolât panmietique" is introduced. On no one
of these markets the choice is entirely coincidental. Persons of a
certain age and sex sooner choose their partners from the one agegroup than the other so that one may rightly speak of a preference.
This preference occurs on any of these marriage-markets. It should
be possible to make the quantity used to express this preference fit
into the tabulated bi-sexual scheme. This also means that on any of
these sub-markets a consistency-problem may arise. On any of these
sub-markets it is of the same nature. Therefore we can confine ourselves to the (súb-)market of the never married population of both
sexes.
The simplest way of fitting in this quantity could be arrived
at if we could use the percentages of the marrying people as a unisexual index of partner-choice. The consistency-problem would then
be solved if a general condition of balance and some additional conditions are fulfilled.

The general condition states that the product

of the ptoportion of the probabilities of marriage of i-year-old men
and k-year-old women and the proportion of the percentages in which
they marry respectively k-year-old women and i-year-old men, has to
be (practically) equal to the proportion of the numbers of unmarried
k-year-old women and unmarried i-year-old men. So the product mentioned is inversely proportional to the sex-ratio concerned. In this
connection it is assumed that the death-rates of these i-year-old men
ала k-year-old women are practically the same. Consequently it is this
condition of balance in expressing marriage as an independent quantity,
that an investigation of the probabilities of marriage in the period
of investigation necessarily has to preceed the investigation of in
dices.
In order to find out the developments concerning marriages the
independent probabilities of marriage for both sexes were

calculated

1

for some four periods. These periods cover the years 19 *8-50, 1951-55,
1956-60 and 1961-65. Always measured in relation to the probabilities
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in the preceding period, the probabilities of marriage for both sexes
in that period appear to have changed to a large degree. In the periods
1951-55 and 1956-60 they have in general increased more rapidly for
younger women than for the corresponding men; in the period 196I-65
the reverse is the case. The probabilities of marriage for the older
men and vomen however have generally decreased during the same period.
The results of these changes were then specified with the aid of the
quantities that are to be calculated in a gross-marriage table.
The occurrence of these changes gives rise to the question of
their limitations. Then it appears that the variability of the probabilities of marriage at younger ages is still very great while it
decreases as the persons involved grow older. This loss of flexibility is only found in the probabilities of marriage in so far as they
refer to one and the same generation.

In this connection we subsequent-

ly have made a longitudinal analysis of the Dutch probabilities of marriage in the period 19^8 up to and including I965· For this purpose
we made cohorts of 5 generations at a time. The probabilities of marriage obtained were displayed in diagrams. Partly overlapping each
other the resulting curves cover the entire scale of the ages of marriage. In spite of a flexibility which continuously decreases from
the minimal age of marriage onwards the probabilities of marriage
covering a series of years of age may apparently increase considerably.
Afterwards they decrease although because of their "flexibility" they
are still capable of increasing.
In view of all these changes and the developments that are possible in future we finally compared the Dutch patterns of marriage of
the various periods with those of other countries. The conclusion is
that in the Netherlands one marries less younger than in the countries
surrounding us. At the end of the period investigated the patterns
however were more in keeping with those in the countries surrounding
us. A further lowering of the usual age of marriage is not altogether
impossible. In view of the developments of the longitudinal analysis
1\ will not be accompanied by an increase of the total intensity of
mairi ages.
Together with former changes in birth-rates these developments
in the probabilities of marriage for the period of investigation have
had considerable consequences for the numbers of never married people
at younger ages of marriage. Therefore, before dealing with the tradì-
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t i o n a l way of expressing partner-choice f i r s t a b r i e f explanation vas
given in chapter five of the changing numeric proportions of "both sexes.
Subsequently these different ways of expressing partner-choice and
t h e i r application t o the material available were dealt with separately.
The determination of the difference in age between the married
people i s the oldest method to find out partner-choice. From divisions
according to differences in age between the marrying people different
conclusions are arrived at i f one s t a r t s from divisions according t o
the age-groups of the brides than i f one chooses the age-groups of
the bridegrooms for t h i s purpose. Apart from the fact t h a t these
divisions do not f i t i n t o a projection-scheme, they are not based on
the formation of homogeneous groups. By fixing the differences in age
on one year they f i n a l l y lead to the percentages of the marrying people
according to the age of t h e i r p a r t n e r s . Divisions of the numbers of
brides and bridegrooms into age-groups of five years now lead t o conclusions t h a t are only p a r t i a l l y in keeping with the divisions mentioned before. This i s caused by the fact t h a t p a r t n e r s , not differing
in age as many years as the choosers, are brought together in one group.
By forming separate classes of brides and bridegrooms of the same age
each more homogenous classes are obtained. However, with such divisions
according to percentages an objective choice of marrying people never
can be displayed. In order to achieve t h i s display one s t i l l has to
take into account the degree in which k-year-old women were available
as compared with i-year-old men or vice-versa. In t h a t case however
the percentages of the marrying people produce the indices of independent choice. Analogously these indices can after a l l also be deduced
from the p a r t i a l p r o b a b i l i t i e s of marriage of both sexes. For i f the
i n c l i n a t i o n to marry of k-year-old women, who belong t o a certain dyad,
i s greater in the one year than in the o t h e r , greater p a r t i a l probab i l i t i e s of marriage for i-year-old men may also be expected in t h a t
year. As Ortmeyer and Kuhn (1968) fixed a r a t e which in fact amounts t o
the calculation of a p a r t i a l probability of marriage the l a s t section
of t h i s chapter weis devoted t o i t .
Subsequently, in the next (the sixth) chapter the other suggestions for establishing indices occuring i n the l i t e r a t u r e were dealt
with. The probability of a certain marriage combinación that Knibbs
(1917) besides other suggestions established in order t o explain the

ззб
varying numbers of dyads appears to trace back to a proportion between
a partial probability of marriage and a power of the sex-ratio belonging
to it. During the period 19U8 up to and including I965, this propor
tion appears not to have remained invariable. As uni-dimensional quan
tities the changes of the inclination to marry can not be distinguished
from the changes of preferences. For those reasons these probabilities
can not be considered as proper instruments for demographic analysis.
In the bi-sexual partial marriage-rate, established by Yntema
(1952) the numbers of i-year-old (k-year-old) marriageable men (women)
are measured, by means of an index. As

in his opinion sex-dominance

in marriages plays a part this "nuptial index sex-dominance" is based
on a proportion of the uni-sexuaJ. probabilities of marriage of men
and women. For the period 19^8 up to and including I965 this index
was not of the invariable nature that Yntema himself expected it to
be.
The "Eheschliessungs-koeffizient" that Koller (19^2)

established

is also reducible to a simpler proportion than the one mentioned him
self. In fact it is a matter of the proportion between a partial pro
bability of marriage for men (women) and the proportion in which kyear-old women (i-year-old men) are available among all marriageable
women (men). This proportion appears not to be invariable either during
the period 19^8 up to and including 19б5· In Roller's original scheme
there is a free choice in the determination of the expected frequency
of the dyads between the total number of marriageable men and the
number of marriageable women, according as the one or the other is
the greater. In an unpublished study Godefroy (19^6) made the sugges
tion to take the total number of marriages contracted so that one single
index would be obtained by dropping this choice. During the period
19^8 up to and including I965 this index appears not to be invariable
either. Moreover these indices as well as those of Roller's form patterns
in which the proportions are controlled according to the partial pro
babilities of marriage. Moreover against the index of Godefroy can be
brought up that already in the expected frequences a certain preference
is hidden. Finally it can be objected that both indices are practically
of no use for a projection of the

population according to couples.

Like that of Roller's the "Neigungskoeffizient" that SchnapperArndt (1908) established, appears to be reducible to a simpler proper-

337
tion than that on which it was based by means of the formulation of
an expected frequency. The proportion applies to the percentage of
i-year-old men marrying k-year-olf women and the proportion in which
the latter are to be found among all marrying women. A similar proportion can be established for k-year -old marrying women. Theough this
structure patterns are finally obtained with the aid of this index
that are controlled according to the proportions of the percentages
of marrying people. The last expression of partner-choice we finally
investigated in this chapter was the index of proportional choice, that
we ourselves established. Of all quantities investigated so far they
in their development during the period 19^8 up to and including 1965
yielded the most satisfactory results. For the application of this
index in a projection-scheme, it is assumed that the numbers of never
married people along the whole scede of ages - and consequently their
summation - as well as the numbers of marrying people of both sexes
are known. Because of the bi-dimensional view of marriage and partnerchoice which underlies the index this is not impossible. The calculation
of these quantities and the division into couples by fitting in the
index later-on could then be made in exactly the same way as we found
out in chapter eight for the index of independent choice.
Subsequently in the first section of the seventh chapter a further
explanation was given of the index of independent choice that we established. Apart from the variability we raised the matter in this chapter
in how far the indices as expressions of partner-choice axe comparable.
In four subsequent sections these indices were investigated as regards
two important qualities. For, by the side of the developments that
these indices undergo as time goes by, the patterns they formed were
brought up for discussion. In the first two sections this applied to
the indices of age-groups of one year. The application of the indices
to age-groups of five shows such developments of the indices as time
goes by that the assumed proportion between the

percentages of mar-

rying people and the sex-rations axe justified by it. Nevertheless
the changes that the indices undergo are greater with women than the
corresponding changes of the indices of proportionate choice. Moreover
all these changes take place to a higher degree according as it is a
matter of older men or women. As far as the data available allow this
similar conclusions can be drawn for the indices of the age-groups
of one year. The patterns formed by the indices of independent choice
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do change as a result of these developments during the period
19^8-1965, but the form

nearly always remains the same. With the

exception of the lower ages of marriage these divisions

are always

up to a certain marginal age almost bilaterally equal. As a result
of this regularity the preferences of men and women can very well be
marked by the tops of the divisions .
The calculation of the place of these maximum preferences from
the (vertical) arrangement of the indices according to partner-ages
leads to the following conclusions. The 18-year-old men show the highest
preference for women only little differing from them in age. With each
year that they get older these preferences are directed to women younger
than they themselves and more and more differing in age with them.
The 18-year-old women however have the highest preference for men 3
years older than they themselves. As they grow older their highest
preference concerns men, that differ less and less in age with them.
From simular calculations with regard to the percentages of marrying
people almost contrary conclusions would have to be drawn.
By distinghuishing the male and female preferences the indices
of each sex can be presented both in vertical arrangements according
to the varying ages of the partners and in horizontal arrangements
according to the varying ages of the choosers. Between the vertical
arrangements of the indices of men according to the varying ages of
women a certain tension appears to exist with regard to the horizontal
arrangements of the women according to a similar variation in ages.
The same applies to the vertical arrangements of the female indices
according to the varying ages of men and the comparable arrangements
of the male indices. The tops of the divisions involved do not coincide, so that in the given distributions the proportions of the indices
show a regular development from greater than 1 to smaller than 1 (or
vice-versa). As a consequence the agreement of the maxima has to be
determined on the basis of the vertical and the horizontal patterns
of each sex separately. The calculations of the place of the maximum
preferences appears for each sex to lead to conclusions which are
well in keeping with those of the vertical arrangements. Thus

accor-

ding to the male preferences younger women are most appreciated by
men less than a year older than these women. According as older women
are involved they are given highest preference by men differing more
ard more in age with them. According to female preferences young men
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are given highest preference by women who are three years younger;
according as older men are involved the initial difference in age
decreases.
The determination of this index is based on the condition that
the product of the proportion of the probabilities of marriage and
the proportion of the corresponding male and female preference-index
is equal to the sex-ratio of i-year-old, resp. k-year-old marriageable
men and women. Preliminary to the application of our index in a projection-scheme we therefore further investigated this relations in the
last chapter. The fact that usually an inversely proportional relation
is assumed between the proportion of the probabilities of marriage
for men and women and the sex-rations was a further occasion for this
investigation. For the execution of it we compared the process of the
above proportions of the probabilities of marriage with the process
of the sex-ratios during the period 19^8-1965· A comparison of the
transversal process of the proportions of the probabilities of marriage and the sex-ratios however is not the most suitable method to
show the relation between these two quantities. Differences in the
magnitude of the sex-ratios at the minimum age of marriage and generative differences in the probabilities of marriage for the various
successive ages are the cause of it. In the longitudinal analysis we
made because of this, we calculated both quantities for groups of five
generations at a time as we did already in chapter four. In doing so
all calculations were made for seven different forms of partner-choice.
In this way curves were created for both quantities of men + 3 year
older up to and including - 3 years younger than their wives. These
curves for each form of partner-choice cover the whole scale of ages
of marriage for men because of the mutual overlappings. On the basis
of the developments that the proportions of the probabilities of marriages for men and women and the sex-ratios for these different forms
undergo, the conclusion follows that the directly proportionate relation between both quantities is at least to be defended with equally
good reason as the inversely proportionate relation.
Apart from these developments from generation to generation this
process of these proportions according to age is very interesting.
This process has, regarding both proportions for each form of partnerchoice a typical nature of its own. As far as the sex-ratios are concerned this (generative) process can be explained

especially with

the aid of the proportions of the probabilities of marriage for men

3U0
and women in the preceding

years (of life). The difference in age

between both sexes as regards the development of the inclination to
marry however is the cause of the nature of the different curves for
the proportions of the probabilities of marriage. If this socially
determined difference in age remained invariable over the whole
scale of ages a straight line could be drawn for the proportions of
the probabilities of marriage that continuously retained the value
of 1. From the nature of the curves for men and their wives 2 years
younger and more and from the curves for men with wives varying
from one year younger to three years older it may be deduced that such
a curve would have to lie at a difference in age of - 1.5 years.
Because of the very fact that the inclination to marry in men and
women does not develop in the same way this difference is not invariable. There was a difference of 3 years between the ages of
the partners on which the maximum preferences of the men and women
were directed. This difference is no more invariable than the socially
determined difference mentioned before. Without being able to give
a concrete explanation for this, we think that nevertheless these
similarities prove that the difference in partner-choice between men
and women is governed by differences in the development of the inclination to marry. Consequently the partner-choice of both sexes will
undergo changes if the inclination to marry of one of the sexes would
develop in a different way, whereas for the other sex it would remain
the same. Another consequence is that in the projection of the married
population these patterns of the generative proportions of the probabilities of marriage will have to be taken into account. Again the
result is that the same applies to the patterns that we established
in a similar way for the sex-ratios.
Before giving a solution of our own for such a projection we have
dealt with a solution of Skah and Giesbrecht (I969). The fact that
these writers start from the quantities of one sex, to which the quantities of th other sex are adapted is the main objection against it.
Consequently the choice of this (dominating) sex determines the nature
of the solution. By first establishing all necessary quantities as
preliminary estimates on the basis of both sexes separately, this onesidedness of necessary adaption has been avoided in the solution that
we gave subsequently. This solution then has two stages. First a calculation of the numbers of marrying men and women, secondly a calculation of the various dyads. In both cases the

definitive numbers

are determined on the basis of the preliminary estimates for both sexes.
Actual calculations will have to prove in how far these methods, when
using generatively fixed (regularly decreasing) numbers of never married
people, lead to unrealistic solutions because of the in essence transversal nature of the marriage-market. As an alternative the calculations
could then be executed for various transversal markets of severeal.
years. In that case the calculations by means of adaptations of quantities already fixed for a previous year will become iterations. Theoretically such a method would be better but, owing to the longer period
of projection, the estimated values may more and more deviate from
reality. The consequences of confining all calculations to the never
married people will also have to be tested in practice. For this purpose a computer-program will have to be developed. At the time of this
account this program was not yet ready. For that reason the above remarks , and many others not mentioned here, can not yet be proved or
illustrated with concrete material. May this be the case in the near
future.

STELLINGEN
I
Het feit, dat de partnerkeuze door de demografische verhoudingen geconditioneerd wordt, zoals
in deze studie wordt aangetoond, heeft tengevolge, dat daarmede bij het onderzoek van andere
disciplines rekening gehouden zal moeten worden.
II
Het wederzijdse gebrek aan kennis van de nationale, demografische literatuur tussen de Franse
en Duitse schrijvers en tussen de Angelsaksische en de continentale schrijvers zal alleen door de
moderne vertaal- en reproductie-technieken kunnen worden opgeheven
III
Het verschil in terminologie tussen de schrijvers van verschillende nationaliteit maakt het begnjpen van de "Multilingual Demographic Dictionary" tot een vermoeiende bezigheid
(Multilingual Demographic Dictionary,
Umted Nations, New York, 1958).
IV
Als de E E.G. moet uitgroeien tot een ware Europese Gemeenschap is de consequentie daarvan,
dat een gemeenschappelijke welvaarts- en welzijnspolitiek gepaard zal moeten gaan met een
gemeenschappelijke bevolkingspolitiek De groei van de Nederlandse bevolking komt daardoor
in een ander perspektief te staan dan het eigen nationale gebied kan geven
(De ruimtelijke aspecten van het bevolkingsvraagstuk,
Prof Dr. G A.Wissink, in
Ethiek van een Nederlandse bevolkingspolitiek
Annalen van het Thijmgenootschap, 1967).
V
Aan de mogelijkheid om de stedebouwkundige ontwikkeling van Nijmegen in de richting van
Kleef te doen evolueren als een alternatief voor een ontwikkeling in de nchtmg van Arnhem
wordt ten onrechte geen aandacht geschonken
VI
Het gebruik van computers in de gemeentelijke administratie wordt eerst dan werkelijk zinvol,
als zij gebruikt worden om het beleid te ondersteunen Naast de registratie van rechten en
verplichtingen zullen door de afstemming en onderlinge uitwisseling van gegevens der verschillende gemeentelijke diensten planning en vaststelling van (daarop volgende) ontwikkelingen in
de programma's moeten worden opgenomen.
VII
De directe subsidiering van velerlei sociale instellingen verduistert de kostprijs van geleverde
diensten Daardoor vallen in feite economische voordelen toe aan inkomensdragers, die in het
kader van een rechtvaardige inkomenspolitiek daarvan verstoken zouden moeten blijven

Vili
Het herhaaldelijk voorkomende beroep op de Algemene Bijstandswet voor diensten, welke niet
tot de noodzakelijke middelen van bestaan behoren, is onjuist De therapeutische behandeling
van lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen in daartoe geëigende dagverblijven is echter
als zo'n noodzakelijk middel van bestaan te beschouwen
(Algemene Bijstandswet, art 1, lid 1, Staatsblad 284,
13juni 1963).
IX
Het feit, dat de dagverblijven voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in tegenstelling met de inrichtingen niet conform de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten erkend zun,
heeft een discnmmerende werking tengevolge.
(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten,
art 8, Staatsblad 655, 1967).
X

De onjuiste schattingen van toekomstige, economische ontwikkelingen behoren terecht tot het
ondememers-nsico. In de andere sociale wetenschappen blijft het nsico van een misschatting
voor de client (en). Het bewustzijn van deze "afwenteling" zou tot voorzichtigheid moeten
manen
XI
Het lage aantal studenten van elke studentengeneratie, dat het doctoraal-examen behaalt, houdt
geen verband met het zakken voor examens
(Verslagen Studenten-statistiek en studie-rendement
1948-1964, Katholieke Universiteit, Nijmegen)
XII
Bij de vasstelhng van het aantal studenten uit de lagere milieux zou rekening gehouden moeten
worden met de stijging op de maatschappelijke ladder, die de ouders hebben bewerkstelligd ben
majourenngvan de beroepsopgave, die onder studenten niet ongebruikeluk is, zou daar eveneens
bij betrokken moeten worden.
XIII
Naar de gebruikelijke bedoeling van de kleding bij promoties zou in de huidige tijd het "hippe"
kleed een gepast dracht voor promovendi en het forum van hoogleraren zijn
Nijmegen, 18 september 1970
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