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Stellingen bij het proefschrift van Dienke Hondius, Gemengde huwelijken, gemengde 

gevoelens: Aanvaarding en ontwijking van etnisch en religieus verschil sinds 194$. 

1 Geen aanvaarding zonder ontwijking. Het aanvaardingsproces van gemengde paren in Neder

land wordt gekenmerkt door ontwijking van verschil. 

2 Het is tijd voor een nieuwe landelijke Volkstelling met de nadruk op zelfidentificatie van allen 

die zich in Nederland bevinden. Sinds de laatste Volkstelling in 1971 zijn de religieuze, etni

sche en seksuele identificaties waarschijnlijk ingrijpend veranderd. Het ontbreken van zelf

verklaarde identificatie heeft de statistiek van etnisch en religieus verschil inmiddels ontoerei

kend en daardoor onbetrouwbaar gemaakt. 

3 De angst van ouders dat hun kinderen hen zullen verlaten, leidt tot sterke waarschuwingen 

tegen gemengde huwelijken. Daarmee verwoorden ouders ook hun voorkeur voor leven in 

eigen kring en in eigen land. In Nederland verwoordde in de jaren zestig de Ministeriële 

Commissie voor Huwelijk en Gezin die publieke ouderlijke waarschuwing. In de jaren negen

tig had het boek en de film over Betty Mahmoody, 'In een sluier gevangen' dezelfde functie. 

4 Waarschuwingen aan gemengde paren zijn een aankondiging van hun isolement. Een gewaar

schuwd stel staat er alleen voor. 

5 Een gemengd paar bouwt in de loop van de tijd een dubbele deskundigheid op ten aanzien 

van hun verschillende groepen van herkomst. Door de druk waaronder zij leven blijven 

etnisch gemengde paren gewoonlijk wel stille deskundigen. 

6 Het gewicht van het verschil neemt af. Kerkelijk en etnisch gemengde huwelijken leiden nog 

altijd vaker tot echtscheiding dan ongemengde, maar wel minder vaak dan twintig jaar geleden. 

7 Beheersing van nieuwsgierigheid bevordert aanvaarding. Nieuwsgierigheid wordt door 

Nederlanders veelal gezien als belangstelling. Voor veel niet-Nederlanders is diezelfde nieuws

gierigheid een bron van irritatie, die zij ervaren als bemoeizucht en hindernis. Terughou

dendheid en geduld zijn dan sleutels tot acceptatie. 

8 'Huidkleur onbelangrijk' is een oproep en een wens — maar in Nederland geen werkelijkheid. 

De uitdaging voor de komende jaren is het erkennen van verschillen tussen mensen zonder 

die verschillen daarmee te fixeren. 

9 Opruimen, en wel zo dat alles vindbaar blijft, behoort tot de belangrijkste vaardigheden die 

ouders kinderen kunnen aanleren, zeker ook in het licht van een mogelijke academische loop

baan. 
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Woord vooraf 
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onze twee lieve zonen Max en Robbie kregen. 

Mijn promotoren Kees Schuyt en Joop Goudsblom bedank ik voor de vriendelijke 
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Deze vrijheid heeft veel bijgedragen aan het plezier waarmee ik tot het laatste moment 
aan dit boek heb gewerkt. Natuurlijk bedank ik ze ook voor hun eigenzinnige com
mentaren op concepten van de hoofdstukken. Hans Blom becommentarieerde snel en 
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telijk ben. Dankzij Karen Polak, Dik van der Meulen en Mirjam Haasnoot kon ik nog 
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belangrijk deel van het verzamelen van bronnenmateriaal uit christelijke tijdschriften 
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man en Mathijs Tuynman, studenten sociologie die elk twintig interviews met gemeng
de paren afnamen en ook uitwerkten, en mij terzijde stonden bij computerproblemen. 
Alle echte echtparen en stellen die ons een interview over hun privé-leven toestonden, 
bedank ik met nadruk voor het vertrouwen dat ze in ons stelden. Speciale dank ook 
voor Judith van Biemen die haar uitstekende scriptie ter beschikking stelde van mijn 
onderzoek. Edith Verhulst van typebureau De Aanslag leverde vakwerk toen ze dertig 
uur interview snel en nauwkeurig uitwerkte. Barry van Driel corrigeerde effectief de 
Engelse samenvatting. Natuurlijk bedank ik ook de medewerkers van de verschillende 
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lerende werkomgeving. Met mijn kamergenoten Marion van San en Han Israels had ik 
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aantal op deze terreinen deskundigen, die dat bewust of onbewust waren geworden: 
hetzij uit eigen ervaring, hetzij door studie, en niet zelden door een combinatie daarvan: 
Mirja Akkerman, Mohamed Aoujar, Joyce Apsel, Theo Beusink, Frank Bovenkerk, 
Wiesje Bovenkerk-Teerink, Rosi Braidotti, Maria Teresa Brancaccio, Walter Brathwaite, 
Gabriël van den Brink, Christien Brinkgreve, Richard Bronkhorst, Rosemarie Buikema, 
Aspha Bijnaar, Faye Yik-Wei Chan, Rineke van Daalen, Guus Dubbelman, Jan Willem 
Duyvendak, Howard Ehrlich, Khadija Elouakili, Han Entzinger, Helen Fein, Theo 
Fonville, Paul Gilroy, Ruben Gowricharn, Cees Groenendijk, Marijke Gijswijt-Hofstra, 
Ineke Hadders, Betty de Hart, Paulien Hilhorst, Harry Hoetink, A.J. Houtepen, 
Kamoo Kajee, Carmen Kleinegris, Reinhilde König, Wanja Kruyer, Selma Leydesdorff, 
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Smidt, Miri Song, Gé Speelman, Dineke Stam, Alex van Stipriaan, Liz Streefkerk, Agrar 
Sudrajat, Hélène Vossen, Geert de Vries, Sarah van Walsum, Vron Ware, Gloria Wekker, 
Julian With, Cas Wouters en Jan Zwemer. 

Tenslotte bedank ik mijn ouders, mijn zussen en andere familieleden, mijn schoon
familie, vriendinnen en vrienden, buren en kennissen, voor hun uiteenlopende vormen 
van steun en aanmoediging: zonder dat alles zou dit boek nu niet voor u liggen. 

Amsterdam, i maart ippp 



Deel I 

Vermenging onderzocht 





I 

Van oude en nieuwe gemengde huwelijken 

Het gemengde huwelijk als testcase voor tolerantie en acceptatie 

Twee mensen ontmoeten elkaar en worden verliefd. Maar hoezeer de verliefden zich ook 
op elkaar richten, ze zijn altijd en overal omringd door anderen. Wanneer er tussen hen 
een verschil in godsdienst, nationaliteit of huidkleur is, krijgen zij met intensere reac
ties te maken dan wanneer dat niet het geval is. Ouders, broers, zussen, vrienden, vrien
dinnen en kennissen reageren op de kennismaking, op het voorgenomen huwelijk of op 
de plannen om samen te gaan wonen. Over de ontwikkelingen in die reacties op 
'gemengde' paren in de loop van de tijd, het aanvaardingsproces, gaat dit boek. Uit
gangspunt is de gedachte dat een gemengd huwelijk een concrete testcase voor toleran
tie vormt. 

Hoe is men in Nederland de laatste vijftig jaar omgegaan met religieuze en etnische 
verschillen? Is de Nederlandse samenleving toleranter geworden? Wordt verschil in de 
jaren negentig gemakkelijker geaccepteerd dan in de jaren vijftig? Deze vragen worden 
in dit boek behandeld door de reacties op kerkelijk en etnisch gemengde paren te onder
zoeken. Daarbij heb ik als 'gemengd gehuwden' ook paren gerekend die een vaste ver
houding van drie jaar of meer hadden. Het aanvaardingsproces is een historisch en een 
sociaal proces. Het kent korter en langer durende varianten, het verandert in de loop 
van de tijd en is het resultaat van wederzijdse beïnvloeding van verschillende groepen 
mensen. Naast de directe familie en vrienden van het gemengde paar behoort daartoe 
ook de omgeving waarin het zich bevindt, het wettelijk kader van regels en verordenin
gen van de nationale autoriteiten (van twee landen), en van de religieuze leiding (van 
een of meer kerkelijke gezindten of religies). Inzicht in de acceptatie van gemengde 
paren kan zo ook inzicht bieden in meer algemene veranderingen op langere termijn: 
het boek wil een bijdrage leveren aan de sociale geschiedenis van de omgang met ver
menging en verschil. 

Het onderzoek gaat over het aanvaardingsproces dat gemengde paren doormaken. 
Het gaat om de — historische — vraag in hoeverre dit aanvaardingsproces in de loop van 
de tijd veranderde. Het gaat om de — vergelijkende - vraag hoe het aanvaardingsproces 
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bij kerkelijk gemengde huwelijken en bij etnisch gemengde huwelijken zich tot elkaar 
verhouden, en welke fasen er in deze twee processen zijn aan te wijzen. Het gaat om de 
meer algemene vraag hoe de Nederlandse samenleving, publiek en privé, in deze perio
de omging met gemengde paren, met religieus en etnisch verschil, en met het ver
schijnsel van vermenging. Anders gezegd: het gaat om inzicht in de wijze waarop 
gemengde paren zich handhaven in een omgeving die op hen let; in hoe zij eventuele 
afwijzing of gebrekkige aanvaarding hanteren. Deze toespitsing maakt dat het onder
zoek zich beperkt tot bestaande gemengde paren. Dat is een belangrijke beperking: het 
betekent dat gemengde paren die uit elkaar zijn gegaan, niet tot de onderzoeksgroep 
behoren. In vergelijking met de acceptatie van alle gemengde paren in het algemeen 
vormt de hier onderzochte groep wellicht een wat rooskleurige selectie. Terwijl bij de 
werving van paren beslist niet is gezocht naar succesverhalen, heeft de beperking van de 
onderzoeksgroep tot wat langduriger bestaande paren tot gevolg dat dit een onderzoek 
naar maximale acceptatie is geworden. Het is niet waarschijnlijk dat er zich buiten de 
hier onderzochte groep nog een vergelijkbaar samengestelde groep gemengde paren 
bevindt die veel positievere ervaringen heeft. Het totaalbeeld van de acceptatie van 
gemengde huwelijken en verhoudingen is vermoedelijk moeizamer dan dat van de hier 
beschreven groep, die ik zou willen typeren als pioniers en doorzetters. 

Onderzoeksvragen en materiaalverzameling 

De voornaamste onderzoeksvragen waren inventariserend en exploratief, terwijl enkele 
vergelijkend waren. Allereerst wilde ik weten wat er in de naoorlogse periode over de 
acceptatie van gemengde huwelijken in Nederland, en in enkele omliggende landen was 
geschreven. De informatie hierover bleek niet gebundeld, maar zeer verspreid te zijn 
over allerlei deelstudies naar andere onderwerpen en uit uiteenlopende disciplines (bij
voorbeeld, maar niet uitsluitend, naar sociale afstand, demografische ontwikkelingen, 
migratiegeschiedenis, studies naar vooroordelen, godsdienstsociologie, sociale psycholo
gie, sociologie van partnerkeuze, huwelijk en gezin, studies naar identificatieprocessen 
en naar internationalisering, etnische studies, vrouwenstudies). Deze inventarisatie 
hielp bij het beantwoorden van de vraag of en hoe de betekenis van 'het gemengde 
huwelijk' in Nederland is veranderd. In een later stadium kon ik de hoofdstukken i, 2 
en 3 op delen van dit materiaal baseren. 

Een eenvoudige vraag was die naar de cijfers: hoe hebben de religieus en etnisch 
gemengde huwelijken zich sinds 1945 getalsmatig ontwikkeld? De beantwoording ervan 
vergde de verzameling en analyse van, opnieuw, zeer uiteenlopend en onderling histo
risch vaak nauwelijks vergelijkbare gegevens. De naoorlogse geschiedenis van de statis
tiek van etnisch en religieus verschil werd daardoor een logisch onderdeel van het onder
zoek. In een later stadium heb ik ook zoveel mogelijk gegevens over echtscheiding ver-
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zameld, en twee specifieke onderzoeken verricht naar de duurzaamheid van gemengde 
huwelijken; van Hoogovens-werknemers en van Amsterdammers. Een en ander heeft 
zijn weerslag gevonden in hoofdstuk 4. 

Een derde serie vragen was die naar de historische en sociale context waarin de 
gemengde paren zich bevonden, en in hoeverre de acceptatie in de naoorlogse periode 
veranderde. Het antwoord op deze vragen, een sociale geschiedenis van de reacties op 
gemengde huwelijken en de omgang met kerkelijk en etnisch verschil, wordt beschre
ven in de hoofdstukken 5 en 6. Meer dan andere hoofdstukken zijn zij gebaseerd op ver
schillende soorten bronnenmateriaal: archiefstukken over beleidsontwikkelingen en 
over de opvang van de eerste groepen 'gastarbeiders'; publieke opinieonderzoeken naar 
religieuze en etnische tolerantie; en een verzameling tijdschriften voor jongeren, waarin 
werd gedebatteerd over de mogelijkheden voor een vrije dan wel een beperktere part
nerkeuze, met name in christelijke kring. 

De vierde onderzoeksvraag betrof de particuliere reacties waarmee gemengde paren 
in deze periode te maken kregen: de mate waarin en de wijze waarop deze reacties ver
anderden in de loop van hun huwelijk of verhouding. Deze vragen worden behandeld 
in deel in van dit boek, dat de weerslag is van interviews met gemengde paren. Werving 
en interviewmethode worden beschreven in bijlage 1. 

De laatste vraag betrof die naar de vergelijking tussen de acceptatieprocessen: kerke
lijk gemengde paren vergeleken met etnisch gemengde paren; de etnisch gemengde 
paren onderling; oudere en jongere gemengde paren; en verschillen die met sekse te 
maken hadden. Wat zijn historische parallellen, en waarin zijn verschillen te traceren? 
Deze vragen komen aan de orde in hoofdstuk 11, dat conclusies trekt uit de interviews 
uit de vier daaraan voorafgaande hoofdstukken, en tenslotte ook in het meer algemeen 
concluderende hoofdstuk 12. 

De verdwijningshypothese van Merton 

'Het gemengde huwelijk' is geen eenduidig begrip. Wat wanneer en door wie als een 
gemengd huwelijk wordt beschouwd, hangt af van de heersende normen en de aan
vaarde groepsgrenzen. Veertig jaar geleden was het 'gemengde huwelijk' in de eerste 
plaats een huwelijk tussen een katholiek en een protestant, en tussen die 'twee geloven' 
sliep spreekwoordelijk de duivel. Inmiddels doet de term 'gemengd huwelijk erg ouder
wets aan. Een pasgevormd paar zal zichzelf niet snel als 'gemengd gehuwd' beschouwen 
of presenteren. Er zijn kennelijk oude en nieuwe gemengde huwelijken. Wanneer bijna 
niemand een bepaald type gemengd huwelijk meer als grensoverschrijding, en daarmee 
als 'gemengd' beschouwt, wordt zo'n gemengd huwelijk een 'gewoon' huwelijk. Dit 
constateerde de Amerikaanse socioloog Robert Merton al in 1941: 
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'When, with a changing social structure, the functional significance of certain 
norms governing choice of a spouse diminishes, the antagonism toward 
violations and finally the norms themselves will tend to disappear.'1 

Dit kunnen we de verdwijningsthese bij gemengde huwelijken noemen: gemengde 
huwelijken kunnen in de loop van de tijd 'gewone' huwelijken worden en daarmee als 
gemengde huwelijken verdwijnen. In hoeverre dit langetermijnproces zich in Nederland 
heeft voorgedaan, zullen we nagaan voor wat betreft kerkelijk en etnisch gemengde 
huwelijken. Andere significante verschillen tussen huwelijkspartners, zoals leeftijd en 
opleidingsniveau blijven buiten beschouwing. Aantallen gemengde huwelijken kunnen 
gezien worden als indicatoren voor de mate van openheid van een samenleving. Een 
toename van gemengde huwelijkssluitingen geeft aan dat groepsgrenzen minder abso
luut worden. Afname of stagnatie duidt dan op meer segregatie, isolement, versterking 
van groepsgrenzen. Ultee, Arts en Flap formuleerden het zo: 

'Wanneer er tussen de sociale lagen van een samenleving wordt gehuwd, bestaan 
er meer banden tussen deze lagen. Daardoor is, zo kan men zeggen, de cohesie 
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van die samenleving groter. Vriendschappen tussen de leden van de verschillen
de sociale lagen van een samenleving dragen al evenzeer bij aan haar samen
hang.'2 

Het is om deze reden dat in hoofdstuk vier een overzicht wordt gegeven van ontwikke
lingen in de statistiek van kerkelijk en etnisch gemengde huwelijken en - voor zover 
deze gegevens beschikbaar waren - echtscheidingen. Hoewel hierin veel nieuwe gege
vens worden gepresenteerd, was de vraag naar de veranderende aantallen geen hoofd
vraag: voor mij waren de aantallen gemengde huwelijken eerder een beginpunt dan een 
eindpunt voor mijn onderzoek. In onderzoek naar sociale afstand tussen verschillende 
bevolkingsgroepen wordt het onderling huwen, het aangaan van een gemengd huwelijk, 
soms gezien als de meest vergaande vorm van onderlinge aanvaarding tussen die groe
pen.3 Mijn onderzoek begint juist op dat punt: ik ga uit van degenen die die keuze tot 
grensoverschrijding en vermenging gemaakt hebben, en ga na hoe het hen in naoorlogs 
Nederland verging. 

Contact en aanvaarding 

De ervaringen van gemengde paren geven inzicht in het proces van verbinding, weder
zijdse gewenning en aanpassing van in religieuze en etnische herkomst verschillende 
bevolkingsgroepen aan elkaar.4 Dit aanvaardingsproces is een concrete vorm van wat 
Schuyt heeft genoemd 'alledaagse tolerantie'.5 In de keuze voor een toespitsing van het 
onderzoek op de acceptatie van gemengde paren, een concrete situatie waarin de 
omgang met verschil zo onvermijdelijk mogelijk is, ben ik geïnspireerd door de Ameri
kaanse filosoof Michael Walzer. 

De vraag of er een verband bestaat tussen contact met verschil en aanvaarding van 
verschil is al vaak onderzocht. Een gemengd huwelijk is op zichzelf het resultaat van 
contact tussen twee als verschillend beschouwde groepen, en het levende bewijs dat de 
grenzen tussen die groepen op zijn minst doorlaatbaar zijn. Leiden nu gemengde huwe
lijken zelf ook weer tot intensiever interreligieus en interetnisch contact, en tot gemak
kelijkere aanvaarding van onderlinge verschillen? Leidt meer contact tot meer huwelij
ken en vriendschappen, en tot meer aanvaarding en beter begrip? Een positief antwoord 
op deze vragen geeft de contacthypothese, die vooral door Amerikaanse sociaal-psycholo
gen als Allport en Pettigrew is onderzocht. De socioloog Forbes gaf een korte maar 
krachtige definitie van de contacthypothese: 'More contact, in the right circumstances, 
means less trouble.'7 In deze vorm heeft de contacthypothese iets naiefs, zoals Elich 
terecht opmerkte: het is een nogal 'lieve hypothese', die veronderstelt dat meer contact 
altijd en automatisch tot minder vooroordeel zal leiden. Er is veel gerelativeerd aan deze 
stelling: de voorlopige conclusie is dat het sterk van de omstandigheden en de situatie 
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afhangt, hoe contact uitwerkt. Helemaal onderuitgehaald is de contacthypothese echter 
nooit, omdat toch telkens bleek dat er een zeker verband tussen contact en vooroordeel 

Q 

was. 
Behalve een concrete en alledaagse testcase voor tolerantie, biedt een gemengd 

huwelijk ook de mogelijkheid van confrontatie. In het dagelijks samenleven van bij
voorbeeld buren, of van collega's op het werk, of van medestudenten of -scholieren, 
bestaan veel meer ontsnappings- en ontwijkingsmogelijkheden. Die leiden in opinie
onderzoek naar acceptatie van verschil spoedig tot sociaal wenselijke antwoorden van de 
respondenten, zoals Van Praag heeft laten zien.9 De toevoeging 'gemengd' impliceert 
een grensoverschrijding. Dat wil nog niet zeggen dat alle gemengde paren hun keuze 
zélf ook als een grensoverschrijding zullen beschouwen. De typering 'gemengd' over een 
huwelijk of relatie wordt vaker door anderen dan door de direkt betrokkenen gebruikt, 
zoals de Amerikaanse onderzoekers Rosenblatt, Karis en Powell opmerken. Typerend 
voor de gevoelens van gemengde paren zelf, is volgens hen: 'Feeling ordinary in a rela
tionship others see as unusual.'10 

Actieve en passieve vormen van acceptatie en tolerantie 

De hoofdvraag in mijn onderzoek betreft de veranderende reacties van de buitenwereld 
op gemengde huwelijken. Dit acceptatieproces wordt vaker tolerantie genoemd. Een 
bezwaar tegen de term tolerantie is dat het een nogal normatief en statisch begrip is. In 
dit boek geef ik de voorkeur aan de termen acceptatie of aanvaarding van verschil. Waar 
het toch opduikt, hanteer ik het begrip tolerantie zoals dat door Schuyt is ontwikkeld. 
Daarin staat een zekere moeizaamheid en inspanning centraal. Alleen als het moeite 
kost, is er sprake van tolerantie, stelt Schuyt: 

'Ik zou de kern van het tolerantiebegrip dan ook willen zoeken in het bewust 
onderdrukken van de eigen neiging om anderen te onderdrukken, wanneer die 
het niet met ons eens zijn of zich in onze ogen verkeerd gedragen.'11 

Dit aanvaardingsproces kent verschillende fasen, en verschillende variaties. Tolerantie is 
in deze opvatting een bewuste vorm van zelfbeheersing. Die kan vrij gemakkelijk leiden 
tot onverschilligheid en het negeren van verschillen. Om die reden bepleit Schuyt een 
actieve tolerantie, die wel probeert de eigen overtuiging uit te dragen, maar uitsluitend 
door overreding; zonder dwang of geweld. Deze actieve tolerantie of acceptatie onder
scheidt zich van onverschilligheid en onverdraagzaamheid. Dat laatste begrip, intole
rantie, is eigenlijk nog weinig uitgewerkt. De gedachte van zelfbeheersing verder vol
gend zou intolerantie dan het laten varen van de zelfbeheersing impliceren, en de onge
remde bestrijding van het andere of de anderen. Men denkt hierbij aan gevechten, ver-
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volging, geweld. Ook Gijswijt-Hofstra legt in haar historische overzicht van tolerantie-
studies de nadruk op tolerantie als het dulden van allerlei vormen van afwijking, en het 
afzien van vervolging van afwijkenden.12 Intolerantie is dan al snel het bestrijden, 
bevechten of vervolgen van het andere. Al met al blijft dit een nogal grof onderscheid, 
dat ik voor de bestudering van de reacties die gemengde huwelijken oproepen niet toe
reikend vond. In deze paragraaf wil ik daarom wat subtielere vormen van tolerantie en 
acceptatie, en van het gebrek daaraan, in kaart brengen. 

Er is ook een andere, meer beheerste en passieve vorm van onverdraagzaamheid denk
baar. Daarbij denk ik aan mijdingsgedrag: het ontwijken van confrontaties, het uit de 
weg gaan van verschil, het vermijden van de omgang met anderen'. Cas Wouters 
beschreef de dynamiek, en de vanzelfsprekendheid van mijdingsgedrag in Nederland 
tussen hogere en lagere kringen in detail in zijn dissertatie over 'informalisering'.I3 Mij
dingsgedrag verandert of verkleint het verschil niet, maar houdt het juist in stand. 
Alleen in de kleinere kring van vertrouwden, in eigen huis, worden ongenoegen en 
ergernis over de anderen openlijker geuit, en de groepsgrenzen gesloten. 

Ook ten opzichte van religieus en etnisch verschil zijn er variaties in houdingen en 
gedrag. Ik onderscheid in het volgende schema bij zowel tolerantie als intolerantie een 
actieve en een passieve variant. 

Variaties van acceptatie: passieve en actieve houdingen 

Actieve tolerantie of acceptatie is bijvoorbeeld aanvaarding na overreding, door actieve 
argumentatie, na een open debat waarvoor moeite is gedaan. 

Passieve tolerantie of acceptatie daarentegen kenmerkt zich door min of meer onver
schillig toezien, gedogen, dulden en door de vingers zien. 

Passieve intolerantie typeer ik als een houding van vermijding, negeren, afhouden van 
het andere, tot meer of minder spontane, 'toevallige' vormen van segregatie. 

Actieve intolerantie of het ontbreken van acceptatie komt tot uitdrukking in con
frontaties, radicale afwijzing, uitsluiting, impulsieve maar onbeheerste afkeer en haat, en 
mogelijk zelfs gewelddadige pogingen tot verwijdering van het andere. 

Passieve tolerantie en passieve intolerantie liggen verrassend dicht bij elkaar. Als hou
ding lijken zij sterk op elkaar: de actieve varianten daarentegen verschillen op het eerste 
gezicht nogal van elkaar. Toch zijn ook daar overeenkomsten: het betreft energieke acti
viteiten, die meer zichtbare inzet en inspanning vergen. Ik verwacht dat deze variaties 
voorkomen bij de reacties op gemengde paren, zowel in de publieke als in de privé-sfeer. 
Te verwachten is wel dat niet alle varianten even vaak aan bod komen: met name de 
extreme vormen van intolerantie, zoals haat, vervolging en eliminatie komen vermoe-
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Actieve en passieve (in)tolerantie 

gedrag 

actief passie f 

van moeiteloze van inertie, volledige 

acceptatie onverschilligheid 

(tolerantie) tot tot 

houding 

acceptatie aanvaarding na overreding door de vingers zien, gedogen 

houding 

(intolerantie) van confrontatie van vermijden, negeren, 

geen acceptatie tot afhouden tot 

eliminatie spontane segregatie 

delijk in Nederland ten opzichte van gemengde paren nauwelijks voor. Actieve pogin
gen om een voorgenomen huwelijk te saboteren kunnen hier echter wel toe gerekend 
worden. Volgens de eerder geformuleerde definitie dat acceptatie altijd moeite moet 
kosten, valt de extreme vorm daarvan, de moeiteloze (enthousiaste, verwelkomende) 
acceptatie van verschil eigenlijk buiten de definitie. Toch is het voor de acceptatie van 
gemengde huwelijken natuurlijk van belang te weten in hoeverre gemengde paren pro
bleemloos geaccepteerd worden. Zelfs een door de betrokkenen als overdreven, overen-
thousiast ervaren reactie is denkbaar. Van belang voor dit onderzoek naar gemengde 
paren zijn echter waarschijnlijk vooral de niet-extreme, subtielere, passievere, alledaag
se middencategoriëen van acceptatie en afkeer. In deze 'tussen-typen' lopen tolerantie en 
intolerantie, acceptatie en afkeer in elkaar over. 

Buitenlandse onderzoekers die de Nederlandse samenleving beschreven hebben ook 
opgemerkt dat hier de passieve varianten van tolerantie veelal overheersen. Hannerz bij
voorbeeld, meent dat dit eigenlijk overal in Nederland het geval is: 

'Generally, I suppose, in Amsterdam or anywhere else, tolerance is very often 
more of a passive and distracted rather than an active stance. As people go about 
their own affairs, others can conduct theirs in their own way, as long as they cause 
no significant disruption.'14 

Deze houding wordt verwoord in enkele typerende Nederlandstalige uitdrukkingen. 'Je 
gaat je gang maar, zolang ik er maar geen last van heb', of, 'Dat moeten zij zelf weten, 
dat is hun zaak, daar doe ik niet moeilijk over'. In één beweging verklaart degene die 
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dit zegt dat hij geen onoverkomelijke bezwaren heeft, en tegelijkertijd neemt hij er eni
ge afstand van. Gedogen gaat gepaard met distantiëring. 

Tolerantie of acceptatie? 

In dit onderzoek is gekozen voor de term acceptatie of aanvaarding van verschil. Het 
onderscheid met tolerantie is subtiel. Tolerantie is behalve een normatieve term ook 
meer beladen met machtsverschil, maar zonder dat machtsverschil te erkennen: toler
antie is een gunst, zoals ook Mispelblom Beyer in 1948 betoogde.15 Bijvoorbeeld, 'ik 
tolereer hem' impliceert dat de ik-figuur de macht van de tolerantie bezit, terwijl 'hij' 
daaraan ondergeschikt is, en moet afwachten of 'ik' hem mijn tolerantie gun. In het 
hedendaags taalgebruik klinkt naar mijn idee in 'acceptatie' meer volwaardige aanvaar
ding door: 'ik tolereer hem' ondanks het verschil, maar 'ik accepteer hem' zoals hij is, 
met minder aarzeling. De verschillen tussen beide termen blijven echter subtiel, want 
in de toon die men kiest kan veel meer of juist minder tolerantie danwei acceptatie (bijv. 
'dat accepteer je dan maar') doorklinken. 

In de hoofdstukken waarin de gemengde paren aan het woord komen, is aan de 
hand van hun antwoorden over de reacties waarmee zij te maken hebben gekregen, een 
eenvoudige driedeling in de 'mate van acceptatie' gemaakt, van meer naar minder. 
Onderscheiden worden daarin 'volledige of probleemloze' acceptatie, 'moeizame' accep
tatie, en 'geen' acceptatie. Deze drie maten van acceptatie sluiten aan bij de eerder 
genoemde variaties in acceptatie. Alledrie kunnen zij tot uitdrukking komen in meer 
passieve of meer actieve gedragingen. De probleemloos geaccepteerde paren ondervon
den moeiteloze danwei onverschillige acceptatie; de met moeite geaccepteerde paren 
ondervonden acceptatie door hetzij actieve overreding van of confrontaties met hun 
directe omgeving, hetzij door passieve variaties van mijdingsgedrag en gedogen; de 
paren die geen acceptatie ondervonden hadden zowel confrontaties als vergaande uit
sluiting, vermijding en scheiding van hun familieleden en vrienden doorgemaakt. 

Variaties in ontwijking, mijdingsgedrag en spontane segregatie 

Ook in ontwijking of mijdingsgedrag zijn variaties te onderscheiden. Van nauwelijks 
bewuste tot zeer alerte vermijding, bijvoorbeeld. Een belangrijke functie van vermijden 
is conflictbeheersing. Door de ander uit de weg te gaan, gaat men een mogelijke con
frontatie uit de weg. Wanneer ontwijking institutionele vormen aanneemt, spreken we 
van segregatie of scheiding. Deze kan opgelegd worden, zoals in de vroegere rassen
scheidingswetten in de vs of in Zuid-Afrika. In naoorlogs Nederland gaat het om de 
niet-institutionele variant van mijdingsgedrag, die men ook spontane segregatie zou 
kunnen noemen. Een hedendaags voorbeeld van veel voorkomende spontane segregatie 
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in Nederland zijn de hierdoor ontstane 'witte' en 'zwarte' scholen. De Amerikaanse 
socioloog Peter Rose stelde dat drie onderling verbonden patronen tot de meest voor
komende vormen van discriminerend gedrag behoren, namelijk vermijding, beperking 
en segregatie: 

'Most discriminatory behavior involves establishing and maintaining some 
measure of physical and social distance from minorities. Several interrelated 
patterns are most prevalent: avoidance, restriction and segregation.' 

Rose benadrukt dat mijdingsgedrag soms onder druk van de omgeving 'spontaan' tot 
stand komt, zonder dat daar wetten of regels voor nodig zijn. Onder restrictie verstaat 
Rose wat wij uitsluiting zouden noemen: het beperken van het lidmaatschap van een 
vereniging tot 'christenen', of 'uitsluitend blanken', etc. Het scheppen van fysieke 
afstand is de meest effectieve vorm van sociale afstand. 

In de hedendaagse samenleving die een anti-discriminatiewetgeving kent, is men 
aangewezen op de subtielere en spontane, onopvallende variaties van vermijding en ont
wijking. Er is ook een wat fermere, welbewuste vorm van ontwijking. Een vastbesloten 
omzeilen, een kordaat maar zwijgend besluit ergens geen punt van te maken, net doen 
alsof men iets niet voelt, ziet of hoort; dat vergt zelfoverwinning. In het Engels wordt 
het werkwoord 'ignore' op deze manier gebruikt: 'Ignoring the cold, they stood valiant
ly on their doorstep and waved us farewell.' In het Nederlands komt 'trotseren', of'zich 
groot houden' het meest in deze richting. Ik vermoed dat conflictbeheersing een reden 
kan zijn voor de hier onderscheiden varianten van ontwijking tussen gemengde paren 
en hun familie, vrienden of verdere omgeving. In psychologische literatuur, tenslotte, 
wordt ontwijking vaker aangeduid als ontkenning. Ontkenning is dan een spontane, 
eerste reactie op een ingrijpende gebeurtenis, zoals het verlies van een geliefde, onver
wachte agressie, vernedering of beschadiging. Ontkennen heeft als functie zelfbescher
ming, zichzelf te behoeden voor de confrontatie met pijnlijke feiten. Charny heeft een 
schaal van variaties in ontkenning ontworpen. Die loopt van nuttige, behulpzame ver
dedigingsmechanismen tot en met pathologische vormen, waarbij een gebeurtenis vol
strekt ontkend en zelfs op anderen geprojecteerd wordt, bijvoorbeeld als beschuldiging. 
Er zijn, met andere woorden, gezonde en ongezonde vormen van ontwijking.17 Zowel 
conflictbeheersing, zelfbescherming als verdediging kunnen functies zijn van ontwij
king. 

Opzet van het onderzoek en indeling van het boek 

De acceptatie van kerkelijk en etnisch gemengde paren is het onderwerp van deze stu
die. De aanpak was hiertoe allereerst exploratief, inventariserend en historisch beschrij-
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vend. Door een combinatie van onderzoeksmethoden kan inzicht worden verworven 
dat eventueel kan dienen als uitgangspunt voor verder onderzoek. De voornaamste 
bronnen zijn archieven, interviews, bevolkingsstatistieken, bestaande opinieonderzoe
ken uit deze periode, en relevante tijdschriften en andere literatuur. Open, deels 
gestruktureerde interviews met etnisch gemengde paren boden de mogelijkheid om te 
komen tot een karakterisering van het aanvaardingsproces, de veranderingen in identi
ficatie, en de gehanteerde strategieën ter bevordering van aanvaarding. Bij dit onderzoek 
heeft van meet af aan de bedoeling voorop gestaan, te vergelijken, zowel in de tijd als 
tussen de verschillende groepen gemengde paren. In bijlage i wordt de werving van 
respondenten en de gehanteerde interviewtechniek nader beschreven. 

In de beschrijving ligt de nadruk meer op het etnisch gemengde huwelijk, en minder 
op het kerkelijk, dat wil zeggen, christelijk gemengde. De etnisch gemengde paren zijn 
echter voor het grootste deel ook religieus gemengd. De interviews met kerkelijk gemeng
de paren (katholiek-protestant, gereformeerd-onkerkelijk en dergelijke) vormen een 
klein deel van het totale aantal interviews. Deze interviewcitaten zijn in de eerste plaats 
een illustratie bij de beschreven ontwikkelingen. Het grotere aantal interviews met 
etnisch gemengde paren biedt enkele beperkte mogelijkheden tot kwantificeren van de 
gegevens. Van belang is ook dat de door mij geïnterviewde gemengde paren in Nederland 
wonen. Uit recent onderzoek blijkt dat de keuze van het land, de woonplaats en de buurt 
waar een gemengd paar zich vestigt, zowel de acceptatie als de onderlinge machtsverhou
ding van het paar sterk kunnen beïnvloeden.18 Omdat mijn studie zich beperkt tot de 
acceptatie in de Nederlandse samenleving, ligt ook in mijn beschrijving wat meer nadruk 
op de acceptatie van de 'autochtone' Nederlandse kant, en minder op de acceptatie van 
de 'allochtone' niet-Nederlandse kant. De omgang van de 'Hollandse', 'autochtone' 
meerderheid met etnisch en religieus verschil is een van de weinige zaken waarmee alle 
gemengde paren te maken krijgen, en heeft ook daarom meer ruimte gekregen. Van een 
beperkte groep gemengde paren wordt nagegaan in hoeverre hun huwelijk of verhouding 
in de loop van de tijd meer of minder geaccepteerd is door hun directe familie en vrien
den. Maatgevend daarbij is de perceptie van de paren zelf, die zij verwoordden in gesprek
ken hierover. De nadruk ligt op het acceptatieproces, de variaties daarin, de door de paren 
gehanteerde strategieën ter bevordering van die acceptatie, en op de mate waarin zij in de 
loop van de tijd veranderd zijn van etnische identificatie of oriëntatie. 

Het boek bestaat uit vier delen. Deel i (hoofdstuk i, 2 en 3) introduceert het onderwerp 
en de stand van het onderzoek ernaar. Deel 11 (hoofdstuk 4, 5 en 6) omvat de sociaal-
historische context. Hierin worden de ontwikkelingen in de relevante statistiek, de 
acceptatie van kerkelijk gemengde huwelijken en die van etnisch gemengde huwelijken 
beschreven. In deel in (hoofdstuk 7, 8, 9 en 10) komen de etnisch gemengde paren aan 
het woord, waarna deel iv (hoofdstuk 11 en 12) de conclusies omvat. 

13 
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In het onderhavige hoofdstuk i is het onderwerp geïntroduceerd. Hoofdstuk 2 
beschrijft de stand van het Nederlandse onderzoek op dit gebied, en hoofdstuk 3 doet 
datzelfde voor wat betreft het onderzoek in enkele omliggende Europese landen en in 
de Verenigde Staten. In hoofdstuk 4 gaat het om de veranderende aantallen gemengde 
huwelijkssluitingen. Het omvat daarnaast een korte geschiedenis van de statistiek van 
kerkelijk en etnisch verschil, waarin zich in dit tijdvak grote veranderingen voordeden. 
In hoofdstuk 5 komt het kerkelijk gemengde huwelijk aan de orde. Voor de omslag in 
de periodisering is gekozen voor het jaar 1971, toen de grootste kerkgenootschappen tot 
overeenstemming kwamen over de erkenning van huwelijk en doop in eikaars kerken. 
In dit hoofdstuk zijn ook enkele interviews met kerkelijk gemengde paren verwerkt. 
Hoofdstuk 6 beschrijft, na een korte introductie over de koloniale erfenis van een en 
ander, de reacties op etnisch gemengde paren in de naoorlogse periode in Nederland. 
Zowel in hoofdstuk 5 als 6 wordt onder meer geput uit archiefmateriaal en uit tijd
schriften voor jongeren. Hoofdstuk 7, 8, 9 en 10 zijn gebaseerd op de interviews met 88 
etnisch gemengde paren. Hun verhalen over de mate van acceptatie en afwijzing van 
hun huwelijk of verhouding zijn de kern van deze hoofdstukken. Pogingen tot vergelij
king en verklaring van de geschetste ontwikkelingen komen tenslotte aan de orde in de 
hoofdstukken 11 en 12: het eerste vat de bevindingen uit de interviews samen, het twee
de omvat algemene conclusies en een nabeschouwing. 

14 
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Stand van het onderzoek in Nederland 

Bezorgdheid als drijfveer 

In Nederland is het meer dan dertig jaar geleden dat het kerkelijk gemengde huwelijk 
hoofdonderwerp van enkele onderzoeken was. Dat betrof huwelijken van katholieken 
met protestanten of onkerkelijken, onderzocht door katholieken (Van Leeuwen, 1959); 
de vraag naar de gevolgen van kerkelijk gemengde huwelijken bij de kinderen uit die 
huwelijken, met name naar welke 'cultuur' meer, en welke minder door de kinderen werd 
overgenomen (Gadourek 1954,1958); huwelijken van gereformeerden met katholieken of 
onkerkelijken, onderzocht door gereformeerden (Dekker, 1965); huwelijksgeluk (Kooy 
1967) en statistische overzichten van kerkelijk gemengde huwelijkssluitingen naar aanlei
ding van de Volkstellingen in 1947, '60 en '71 (De Hoog, 1979, Van Leeuwen 1977).: 

Voor deze onderzoeken was bezorgdheid over het verschijnsel een belangrijke drijf
veer. Meer of minder bedekt eindigden alle genoemde auteurs hun betoog met waar
schuwingen aan het adres van ouders en opvoeders. Zo bracht Van Leeuwen in kaart 
dat de aantallen kerkelijk gemengde huwelijken in de eerste naoorlogse periode aan
zienlijk gedaald waren, maar vanaf halverwege de jaren vijftig begonnen te stijgen. Juist 
die stijging, althans het vermoeden daarvan, was aanleiding voor zijn onderzoek. Ook 
voor Gadourek was het in eigen omgeving signaleren van gemengde huwelijken aanlei
ding voor zijn onderzoek. In zijn inaugurele rede ging hij in op deze problematiek, 
onder de titel 'cultuuraanvaarding en cultuurontwijking'. Hoewel deze titel een directe 
overeenkomst met mijn invalshoek doet vermoeden, was Gadoureks uitwerking van 
deze termen een andere. Zijn voornaamste vraag was niet in hoeverre deze gemengde 
huwelijken werden aanvaard, maar of kinderen, als gevolg van gemengde partnerkeuze, 
de cultuur van hun ouders begonnen te ontwijken en daarentegen een andere cultuur 
begonnen te aanvaarden. Ook bij hem lag de nadruk op de huwelijken van katholieken 
met niet-katholieken.2 Vanaf de jaren zeventig lag het onderzoek naar kerkelijk gemeng
de huwelijken stil, afgezien van de twee artikelen van Van Leeuwen en de monografie 
van De Hoog, waarin gegevens uit de jaren vijftig werden aangevuld met onder meer 
gegevens uit de Volkstellingen van i960 en 1971. 
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Van Poppel heeft als eerste een uitgebreid historisch-demografisch onderzoek naar 
het huwen in Nederland in meer dan twee eeuwen gedaan. Hij constateerde dat de 
endogamie een grote kracht had, maar vooral ten aanzien van klassen. Vanaf het begin 
van de twintigste eeuw kwam de verzuiling pas werkelijk tot bloei en grote effectiviteit, 
wat huwelijken tussen verschillende kerkelijke gezindten ongewenst en uitzonderlijk 
maakte.5 

Voorwaarden voor vermenging 

De Leidse historici Van Arkel en Vries stemden in hun uitgangspunten ten aanzien van 
de mate van openheid van de samenleving overeen met de in hoofdstuk i genoemde 
sociologen Ultee, Arts en Flap. Van Arkel en Vries wijzen op het belang van de mate 
waarin open interactie mogelijk is en voorkomt: 'Open interactie is 'een goed voorbe
hoedmiddel' tegen de verbreiding van stereotypen en vooroordelen,' althans zo lang 
deze vooroordelen nog niet vastliggen. Liggen ze eenmaal vast, dan zullen ze door open 
interactie niet zomaar verdwijnen.4 Deze bevinding sluit aan bij de al genoemde studies 
over de contact-hypothese. De Amerikaanse psycholoog Gordon Allport maakte onder
scheid in twee soorten contact. Enerzijds was er 'casual' contact: toevallig willekeurig 
contact, zoals op straat, in winkels, in het openbaar vervoer, waarover hij stelde dat der
gelijk contact, eigenlijk niet meer dan gelijktijdige aanwezigheid, méér problemen kan 
oproepen: 'With respect to casual contact, then, the rule seems to be "the more contact, 
the more trouble".'5 Daar tegenover staat 'true acquaintance', echte kennismaking, en 
dat zou wel tot minder vooroordeel leiden: 'Contacts that bring knowledge and 
acquaintance are likely to engender sounder beliefs concerning minority groups, and for 
this reason contribute to the reduction of prejudice.' 

Thomas Pettigrew stelt dat intensiever contact werkt als een katalysator op reeds in 
gang gezette processen; het kan die processen uitvergroten en versnellen in twee uit
eenlopende richtingen: negatiever (meer vooroordeel, afwijzing, wantrouwen) of posi
tiever (meer respect, acceptatie, vertrouwen), afhankelijk van de situatie. 

Voorwaarden voor de vermindering van vooroordeel, en voor een positief uitwer
kend contact, en daarmee voor gemakkelijkere vermenging, zijn volgens Pettigrew dat 
beide groepen: 
i op gelijke voet staan, dezelfde status hebben; 

2 gemeenschappelijke doelen nastreven; 
3 voor hun samenwerking van elkaar afhankelijk zijn; en 
4 ongehinderd door wettelijke beperkingen met elkaar om kunnen gaan: 'Interact 

with the positive support of authorities, laws, or customs.'7 

Deze voorwaarden voor positieve interactie kunnen worden bestudeerd bij de accepta
tie van gemengde paren. Forbes benadrukt (op grond van een evaluatie van empirische 

i6 
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studies naar de desegregatie van het onderwijs en het openbaar vervoer in de Verenigde 
Staten) het dubbele effect van contact, en de kans op polarisatie van bestaande verhou
dingen. Er zijn steeds gelijktijdige effecten van meer interactie en meer nabijheid. Waar 
verschillende groepen mensen elkaar zomaar tegenkomen of zich in eikaars nabijheid 
bevinden ontstaan tegelijkertijd meer vriendschappen en goede individuele verhoudin
gen met 'anderen', maar ook meer spanningen en wederzijdse afkeer. Het dubbele, 
gelijktijdige en polariserende effect van intensiever contact bij vermenging verklaart een 
deel van de spanningen die zich voordoen in steden, buurten, en in families, waar zich 
onverwacht meer contact tussen personen van verschillende herkomst voordoet. Wel 
lijkt het mij van belang de contacthypothese steeds te onderzoeken in een historische 
context. Dan is zij zeker relevant voor mijn onderzoek naar de acceptatie van gemeng
de paren. We zullen nagaan in welke periode en voor welke groepen gemengde paren in 
Nederland werd voldaan aan de door Pettigrew geformuleerde voorwaarden voor afna
me van vooroordelen en toename van positief gewaardeerd contact. Tot de Neder
landse onderzoekers die nadrukkelijk zijn ingegaan op de contacthypothese behoren 
behalve Elich en Maso ook Hagendoorn, Bovenkerk, Bruin, Brunt en Wouters.9 

Opvolgingstheorie en etnische hiërarchie 

Een andere theorie die relevant is voor de acceptatie van gemengde huwelijken betreft 
de opvolgings- of successietheorie, over de vraag of de acceptatie van verschillende groe
pen nieuwkomers een kwestie van opvolging in tijd is, of dat er een andere volgorde in 
aan te brengen is. De Franse socioloog Pierre Bourdieu stelt dat de komst van iets of 
iemand anders, een verschil, een tijdsdimensie creëert. Een nieuwe groep, een nieuw 
verschijnsel plaatst al het bestaande in dat veld, op dat gebied, ineens terug in de tijd. 

'De tijdsverschuiving die veroorzaakt wordt door het verschijnen van een groep 
die een nieuwe plaats weet te veroveren, leidt tot een verplaatsing van de struc
tuur van het huidige veld [...], waarbij elke positie een plaats opschuift in de 
tijdshiërarchie, die tegelijkertijd een sociale hiërarchie is.'10 

In Nederland hebben sociaal psychologen vergelijkend onderzoek gedaan naar de 
samenhang in acceptatie van verschillende groepen nieuwkomers. Een tijdsdimensie 
ontbreekt daarin echter. Hagendoorn onderzocht in 1984 met behulp van de sociale 
afstandsschaal van Bogardus bij groepen jongeren hun 'emotionele reactie op een 
bepaalde graad van sociale nabijheid van etnische groepen'. De volgorde van veel naar 
weinig afstand was: Turken, Marokkanen, Surinamers, Zuid-Molukkers, Spanjaarden, 
joden en Engelsen.11 Hagendoorn gebruikte de sociale afstandsschaal dus om een etni
sche hiërarchie in kaart te brengen. Hij bracht deze hiërarchie niet in verband met het 
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tijdstip van vestiging en de migratiegeschiedenis van de verschillende groepen. Boven
kerk et al lieten zich inspireren door de successie- of opvolgingstheorie die verschillen
de fasen in het vestigingsproces van nieuwkomers onderscheidt. Zij combineerden die 
bovendien met de figuratiesociologische theorie van Norbert Elias. In de Utrechtse 
buurten die zij onderzochten zagen zij hoe de eerder gekomen Italianen en Grieken van 
buitenstaanders en indringers gevestigden geworden waren, op het moment dat Marok
kanen en Turken, vooral na gezinshereniging in de loop van de jaren zeventig, de posi
tie van buitenstaanders innamen en hen als het ware opvolgden.12 Deze combinatie van 
theorieën droeg bij aan de verklaring van de geconstateerde etnische hiërarchie. Bij de 
interpretatie van de interviews met etnisch gemengde paren kan van deze inzichten 
gebruik gemaakt worden. Ook daar is immers sprake van huwelijken van Nederlanders 
met niet-Nederlanders van verschillende, elkaar deels in vestigingsperiode opvolgende 
nationaliteiten of etnische groepen. 

Etnisch gemengde huwelijken: ongezien in sociologisch onderzoek en beleid 

Etnisch gemengde huwelijken zijn in de naoorlogse periode tot 1981 geen onderwerp 
van wetenschappelijk onderzoek geweest in Nederland. Bezorgdheid was er wel ten 
opzichte van etnisch gemengde huwelijken van Nederlandse vrouwen met 'gastarbei
ders', vanaf begin jaren zestig. Ik ga hier in hoofdstuk 6 uitgebreid op in. De term 
'gemengd huwelijk' werd hiervoor nog niet gebruikt. De bezorgdheid gold overigens 
alleen huwelijken met 'gastarbeiders', en niet met bijvoorbeeld Surinamers, Antillianen, 
Molukkers of Indische Nederlanders. Ook die verbintenissen, waarvan er toch niet wei
nig waren, zijn in deze periode nooit 'gemengde huwelijken' genoemd. Die term bleef 
nog gereserveerd voor het kerkelijk gemengde huwelijk. Behalve bezorgdheid riepen de 
gemengde relaties veel nieuwsgierigheid op, zoals in hoofdstuk 6, 7 en 9 nader wordt 
beschreven. 

Het historisch onderzoek naar de vestiging van migranten is sinds vijftien jaar met 
name vanuit Leiden gestimuleerd. Tot nu toe besteedde geen van deze studies systema
tisch aandacht aan gemengde huwelijken van de betreffende groepen migranten.13 Een 
uitzondering zijn de scripties van de Leidse historica Van Biemen uit 1994 en 1995 over 
gemengde huwelijken met zogenaamde gastarbeiders in de jaren zestig en zeventig.14 In 
recente studies naar de migratiegeschiedenis van Den Haag en Leiden van Cottaar en 
Lucassen wordt wel stilgestaan bij vroege etnisch gemengde paren in deze steden.15 Een 
nieuwe weg in het historisch onderzoek baande Susan Legêne met haar recente disser
tatie over een diplomatieke familiegeschiedenis, koloniale goederen, hun lange weg naar 
de Nederlandse musea en de gevolgen van een en ander voor de beeldvorming over 
'anderen' in Nederland. 

Begin jaren tachtig verschenen twee scripties over de trouwpatronen van enkele etni-
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sehe groepen. Julian With onderzocht de partnerkeuze van Surinamers in de grote ste
den, en Catalina Ginard deed onderzoek naar gezinnen van Spaanse werknemers, deels 
gemengde, deels ongemengde gezinnen, in Hoogeveen.17 Ik kom op de studie van 
With, die met protest te maken kreeg, terug in hoofdstuk 6. In de jaren negentig ten
slotte wordt in deelstudies naar de verschillende in Nederland woonachtige etnische 
groepen hier en daar aandacht besteed aan de partnerkeuze, huwelijksmigratie en ande
re demografische aspecten van de betreffende groep. Een recent onderzoek van Van 
Heelsum onder de tweede generatie Surinamers in Amsterdam leverde het opmerkelij
ke gegeven op dat meer dan de helft van hen meldde een 'Hollandse' partner te heb
ben.18 

De achterliggende vragen bij onderzoeken naar trouwpatronen zijn vaak beleids
gericht, en hangen dan nauw samen met beheerskwesties. Onderzocht wordt het tem
po van integratie van migranten in de Nederlandse samenleving, internationaal ver
schillend huwelijksrecht, en huwelijksmigratie en kettingmigratie als specifieke vormen 
van migratie naar Nederland. Daarbij speelt mee dat een huwelijk met een Nederlands 
staatsburger inmiddels vrijwel de enige manier voor niet-Europeanen is om zich legaal 
in Nederland te vestigen. l9 Er kunnen daardoor sterk rationele argumenten bestaan 
voor een huwelijk tussen een Nederlands staatsburger en iemand die dat nog niet is. Dit 
brengt onderzoekers soms tot merkwaardige typeringen van ongehuwde migranten die 
Nederland binnenkomen, zoals 'risico-groep' (voor hen die nog een huwelijk kunnen 
sluiten).20 

De juriste Betty de Hart reconstrueerde in haar scriptie de opeenvolging van wette
lijke maatregelen en regelingen die voor etnisch gemengde huwelijkssluitingen relevant 
zijn. Zij spreekt in verband met de hindernissen die gemengde paren bij hun huwe
lijkssluiting moeten overwinnen van 'gedwongen huwelijken': de juridische situatie 
dwingt interetnische paren snel tot formele huwelijkssluiting over te gaan, met alle 
gevolgen en druk van dien voor de betreffende partners.21 Tot de meest recente ont
wikkelingen behoren de restrictieve voorwaarden bij gezinshereniging en de invoering 
van de wet tegen schijnhuwelijken in 1994, die onder meer als gevolg heeft dat poten
tieel alle etnisch gemengde huwelijkssluitingen verdacht kunnen worden als mogelijke 
schijnhuwelijken.22 Ik ga hierop in hoofdstuk 4 en 6 verder in. 

Een ander aspect, de beeldvorming over etnisch gemengde paren in de media werd 
in 1993 onderzocht door Kamminga, die constateerde dat de aandacht voor 'schijnhu
welijken' en voor 'kinderontvoering' tot gevolg had dat etnisch gemengde paren in een 
overwegend negatief daglicht kwamen te staan.23 Kamminga wijst er op dat in de beeld
vorming over biculturele relaties sprake is van ongelijke statustoekenning: de vrouw 
krijgt een bepaalde status via haar man, en niet omgekeerd. Voor een verhouding tus
sen een buitenlandse vrouw en een Nederlandse man vond Kamminga veel minder 
negatieve aandacht in de media.24 
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Zowel in de bevolkingsstatistiek als in meer kwantitatief onderzoek ontbrak tot op 
heden systematische aandacht voor het etnisch gemengde huwelijk. Die afwezigheid is 
interessant, en wijst op het ontbreken van een zekere problematisering van het ver
schijnsel. De afwezigheid is ook opmerkelijk, gezien het vooral sinds het begin van de 
jaren tachtig snel gegroeide aantal studies naar etnische minderheden, het ontstaan van 
een multiculturele samenleving, migratiegeschiedenis, vooroordelen, racisme en antise
mitisme, globalisering en internationalisering. Voor elk van deze deelterreinen van 
onderzoek geldt dat gemengde paren zowel zelf concrete 'resultaten' van sociale veran
deringen zijn, als ook beginpunt voor verdere studie kunnen zijn naar bijvoorbeeld pro
cessen van taalverwerving, code-switching, religieuze en andere cultuuroverdracht, 
interculturele psychologie, opvoeding, hulpverlening, communicatie. Doordat gemeng
de paren deze processen zélf alledaagser dan anderen meemaken en vormgeven, kunnen 
zij een bron van informatie en inzicht zijn. Hun ervaringen, strategieën, ruzies en de 
door hen gekozen oplossingen in het samenleven, kunnen met de nodige voorzichtig
heid van het microniveau van een stel of een gezin worden vertaald naar de samenle
ving. 

Ook figuratiesociologen hebben interetnische verhoudingen tot nu toe niet syste
matisch tot onderwerp van studie gemaakt. Wel is zoals gezegd de studie van Elias en 
Scotson naar gevestigden en buitenstaanders van grote invloed geweest op het denken 
over en het herkennen van uitsluitingsmechanismen, ook in Nederland. In een van de 
eerste overheidsrapporten ten aanzien van een beleidsopzet om discriminatie en voor
oordeel tegen te gaan, werd er reeds naar verwezen, en de term 'gevestigden en buiten
staanders' is in de loop van de jaren steeds verder in het dagelijks taalgebruik doorge
drongen.25 Goudsblom pleit bij de studie naar vooroordelen voor voldoende reikwijd
te en distantie. Daarvoor is volgens hem een brede blik, het hanteren van zowel een 'wij
perspectief' als een 'zij'-perspectief, en bewuste geëngageerde distantie noodzakelijk.2 

Gemengde huwelijken worden nogal eens ervaren als een zekere bedreiging van de 
orde, en van de harmonie. Wouters en Van Stolk traceerden in de loop van de jaren 
zeventig onder de paraplu van het harmoniestreven een veranderende machtsbalans tus
sen mannen en vrouwen, waarbij het 'figuratie-ideaal' verschoof van 'harmonieuze 
ongelijkheid' naar 'harmonieuze gelijkheid'.27 Hun analyse van verschillende rollen en 
'figuratie-idealen' van mannen en vrouwen in huwelijksrelaties, van traditionele 'har
monieuze gelijkheid' naar moderne 'harmonieuze ongelijkheid' zou kunnen aansluiten 
bij de verhoudingen in gemengde huwelijken.28 Nederlandse historisch-sociologische 
studies betroffen tot dusver onder meer de materiële kant van huwelijkssluitingen, ver
anderingen in gezinsleven en de verhoudingen tussen ouders en kinderen.29 Religieuze 
of etnische grensoverschrijdingen als zodanig zijn in dit studieterrein nog niet aan bod 
gekomen. Brinkgreve en Van Stolks recente bundel interviews met echtparen bevat hier
voor wel aanknopingspunten.30 
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Waar het gaat om de studie van emancipatie en integratieprocessen, sociale onge
lijkheid en groepsverschillen, uitsluiting en insluiting lag tot nu toe de nadruk meestal 
op de verhouding arm/rijk of laag/hoog, later ook op de man/vrouw verhouding, en op 
die tussen ouders en kinderen. Op interetnische verhoudingen zijn deze theorieën nog 
maar weinig toegepast. Toch ligt die toepassing ook daar voor de hand. Zo zijn de 
inzichten in wat Komter noemt 'de macht van de vanzelfsprekendheid', door haar 
onderzocht in de machtsverhouding tussen mannen en vrouwen in huwelijksrelaties, en 
tenminste een deel van de door haar gevonden strategieën - omzichtigheid, confronte
ren met de gevolgen, sanctioneren, afwachten, 'redelijkheid', negeren, paaien en excu
seren' - die mannen en vrouwen daarbij hanteren, mutatis mutandis toepasbaar op inte
retnische verhoudingen en gemengde paren.31 In de recente studies naar globalisering 
komt de vraag op of en hoe verschillende groepen mensen meer naar elkaar toegroeien. 
De Swaan signaleerde veranderingen in de sociale identificatie met 'anderen'; toename 
of'uitdijing' of juist omkering van dat proces tot disidentificatie. Gemengde paren zijn 
zélf concrete transnationale verbindingen, vormen als internationale families schakels in 
die verbindingen, en ze zijn zelf actieve schakelaars op de internationale 'switchboards 
of culture'.52 Daarom is ook hier uitwisseling van onderzoeksresultaten over deze ont
wikkelingen tussen wereldniveau en de micro-alledaagsheid van gemengde paren 
gewenst. 

Afkeer en aanvaarding van vermenging in historisch perspectief 

In de Nederlandse historiografie is migratiegeschiedenis een relatief nieuw gebied van 
onderzoek. Voor studie naar de omgang met vermenging en de reacties op gemengde 
huwelijken zijn daarnaast de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, met name de 
jodenvervolging, en de geschiedenis van het Nederlands kolonialisme van belang. Op 
deze twee gebieden ga ik in deze paragraaf kort in. Het nationaal-socialisme heeft het 
denken over ras en afkomst sterk beïnvloed. Het riep de vraag op, waar de nazi's hun 
inspiratie uit hadden geput. 

De afkeer van vermenging tussen jood en christen was een van de hardnekkigste en 
oudste kernen van het antisemitisme. Poliakov heeft onder de titel 'Le couple interdit' 
een overzicht gemaakt van de zeer uiteenlopende perioden en samenlevingen waarin een 
verbod op vermenging bestond.35 

De seksuele omgang en het huwelijk tussen joden en niet-joden werden voor de 
nazi's spoedig een kernpunt in hun beleid.34 Er bestond consensus over het belang van 
de segregatie van joden en niet-joden, en de betrokkenheid van het nazi-apparaat, van 
hoog tot laag, was zoals Friedländer aantoonde groot.35 Daarbij werden de nazi's gehol
pen door tips vanuit de bevolking.3" Tot nu toe is over de ontwikkelingen op dit gebied 
in andere landen dan Duitsland nog nauwelijks gepubliceerd. In Nederland werd wel 
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gereageerd op de Neurenbergse rassenwetten. Nederland was in de jaren dertig met 
Duitsland verbonden via verschillende wetten en regels, en ook het erkennen van 
eikaars huwelijksrecht viel daaronder. Nederland had net als Duitsland het Huwelijks-
verdrag van 1902 ondertekend. Deze situatie had tot wrang gevolg dat bijvoorbeeld 
Duitse joden die zich in Nederland als vluchteling gevestigd hadden, in de jaren dertig 
geen wettig huwelijk met niet-joden - Nederlanders, of Duitsers, of van welke natio
naliteit ook - konden sluiten: Nederland erkende het Duitse huwelijksrecht, met inbe
grip dus van de daar in die tijd ingevoerde Neurenberger wetten. Henkes reconstrueer
de deze geschiedenis, waarbij opvalt dat direct na het van kracht worden van de anti-
joodse huwelijksmaatregelen in Duitsland in Nederland Tweede Kamerleden protest 
aantekenden. Door het uitblijven van een landelijke maatregel ontstond in de jaren 
daarna wel een situatie van willekeur van stad tot stad, omdat het aan de ambtenaren 
van de burgerlijke stand werd overgelaten of zij een zogenaamde 'Ehefähigkeitszeug
nis' (verklaring dat geen beletsel tegen het huwelijk bestond) uit Duitsland vereisten of 
niet.37 

Tijdens de deportaties, die enkele jaren later begonnen, ontstond over de positie van 
gemengd gehuwde joden veel discussie. De status van kinderen van gedeeltelijk joodse, 
gedeeltelijk niet-joodse ouders en grootouders, de zgn. 'Mischlinge', bleef onduidelijk 
gedurende de gehele nazi-periode, volgens Saul Friedländer. In Frankrijk was de status 
van gemengd gehuwden tijdens de deportaties voor meerdere interpretaties vatbaar, wat 
veel levens heeft gered.38 Ook in Nederland werkte die onduidelijkheid tijdens de bezet
ting door. Gemengd gehuwde joden en kinderen uit gemengde huwelijken hadden, zo 
bleek in de loop van de jaren, relatief grote overlevingskansen. Zij hebben in grote meer
derheid de bezetting overleefd.39 

Denken over 'ras' in Nederland 

In de negentiende eeuw vond de gedachte dat raciale vermenging een gevaarlijke dege
neratie was, meer ingang, zoals Taguiefï beschrijft.40 In de tweede helft van die eeuw 
vond een verharding in het denken over ras en verschil plaats. De belangrijkste tekst op 
dit gebied was het 'Essai sur l'inégalité des races humaines''door de Franse graaf en diplo
maat Joseph Arthur de Gobineau uit 1853-1855.41 De rassen zijn verschillend, die ver
schillen zijn permanent, en die zijn er ook niet voor niets: wat gescheiden is, moet 
gescheiden blijven. Hoe puurder een samenleving, hoe enkelvoudiger haar samenstel
ling, hoe puurder en krachtiger ook haar intelligentie en schoonheid, betoogde hij: 'Les 
races métisses ont des civilisations également métisses.' Gobineau werd een belangrijke 
inspiratiebron voor Duitse nationaalsocialisten. 

Ook in Nederland onderging het rassendenken een zekere intensivering, zoals De 
Rooy in 1991 heeft betoogd in zijn bijzondere monografie over de rassenkundige en 



STAND VAN HET ONDERZOEK IN NEDERLAND 

fysisch-antropoloog H.M. Bernelot Moens, die zich aan het begin van de twintigste 
eeuw uitvoerig verdiepte in de raciale verhoudingen tussen mens en dier. Terwijl ook 
voor hem het uitgangspunt van de inferioriteit van niet-blanken vanzelfsprekend was, 
leidde zijn lange zoektocht hem tot een zeker voor die tijd, en zeker in zijn kringen, 
opmerkelijk en onverwacht pleidooi: hij sprak zich uit voor raciale vermenging omdat 
dat in zijn optiek tot 'de volmaakte mens' zou leiden.42 

In de twintigste eeuw bevorderde het nazisme door hun uitleg van de term 'ariërs' 
en het scheiden van joden en niet-joden, ook in Nederland het denken over 'ras' en 'ras-
verschil'. In november 1940 gaf de toenmalige hoogleraar anatomie en embryologie in 
Leiden, J.AJ. Barge, onverwacht een kritisch college over erfelijkheid, ras en volk. Hier
in legde hij uit dat noch joden, noch Duitsers een 'ras' vormden. Dat college was een 
directe reactie op het ontslag, enkele dagen daarvoor, van alle joden die in dienst van de 
Leidse universiteit waren.43 

Historisch onderzoek naar Nederlands racisme, in de voormalige koloniën en op 
Nederlands grondgebied, is nog erg beperkt. De onafhankelijkheidsoorlog leidde tot 
enkele publicaties over racisme in Nederlands-Indië en over de vanzelfsprekende blan
ke superioriteit in het Nederlandse koloniale rijk.44 Een verband met de geschiedenis 
van het antisemitisme werd tot de jaren tachtig zelden gelegd. In de jaren zestig en 
zeventig zijn in het Nederlands wel veel boeken over racisme elders, met name in de 
Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland, vertaald. Maar de Nederlandse geschiedenis 
bleef daarin nog buiten beeld. Wel ontstond in die jaren belangstelling voor en veront
waardiging over de achterstelling van zwarten in Amerika en Zuid-Afrika.45 Maar pas 
in de loop van de jaren tachtig heeft het historisch racisme-onderzoek dat die Neder
landse geschiedenis mede als onderwerp had, wat meer ingang gevonden.46 Een uit
gangspunt voor verder onderzoek zou kunnen liggen in de Caraïbische geschiedschrij-

'Het huwelijk: het vraagstuk der biologische menging-annex sociale aanvaarding. 
Tevens de doorslaggevende factor in de vraag naar het lot ener gesegmenteerde 
maatschappij. ' 4 7 

Dit schreef Harry Hoetink in 1961 in een studie over de invloed van de 'rasfactor' op de 
Caraïbische samenlevingen. Deze studie nodigt ertoe uit te worden toegepast op de 
Nederlandse samenleving.48 Zijn boek was een sterk pleidooi voor de erkenning van 
verschil, met inbegrip van uiterlijk verschil zoals huidkleur. Hij bekritiseerde de gêne 
onder onderzoekers om uiterlijk verschil te benoemen, en stelde dat die terughoudend
heid eigenlijk een vorm van paternalisme en blanke superioriteit is. Voor hem is de 
gescheidenheid of 'gespletenheid' in de Caraïbische samenleving het uitgangspunt: 'Wij 
dienen de gescheidenheid op basis van somatische kenmerken als werkelijkheid in de 
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gesegmenteerde maatschappij te aanvaarden. [...] De "ras"-factor wordt ervaren als een 
de sociale positie van een groep (mede)bepalende factor.' 

In plaats van 'rasfactor' of 'raciale factoren' introduceerde Hoetink de term 'soma
tisch normbeeld'.49 Dat uiterlijk verschil vaak liever vergeten of ontkend wordt, 
beschouwde hij als het gevolg van vrees voor discriminatie. Kleurbesef wordt geasso
cieerd met discriminatie en rassenvooroordeel, omdat het de gelijkheid der rassen zou 
ontkennen. Maar volgens Hoetink lag een besef van 'blanke superioriteit' ten grondslag 
aan deze dubbelzinnige houding: '"Wij" zijn zó dominant, dat we zelfs niet mogen spre
ken over die factoren, die "ons" van anderen onderscheiden.[...] Het alleen-maar-wijzen 
op deze factoren zou al de "anderen" het gevoel van inferioriteit kunnen bezorgen dat 
wij hen (vanuit onze machtspositie) zo gaarne zouden willen besparen.'50 

Het is dus juist de ontkenning van raciale factoren die tekenend is voor de voortdu
rende blanke dominantie, zij het dat die superioriteitsgevoelens wel gepaard gaan met 
een bepaalde gêne. De 'westerse' onderzoeker voelt zich volgens Hoetink 'in feite gege
neerd vanwege zijn superioriteitsgevoel als "blanke".'51 

De hier geconstateerde blanke gêne en terughoudendheid is niet beperkt gebleven 
tot de onderzoekers van de Caraïbische samenleving die Hoetink in 1961 beschreef. Ik 
meen dat zij ook herkenbaar is in het hedendaagse Nederlandse onderzoek naar en 
beleid ten aanzien van racisme en etnische minderheden vanaf het begin van de jaren 
tachtig. In de meer regionaal georiënteerde geschiedschrijving over voormalig Neder-
lands-Indië, het Caraïbisch gebied en Zuid-Afrika komt het thema van vermenging 
uiteraard aan de orde: aanvankelijk alleen als koloniaal verschijnsel, ver weg en lang 
geleden, maar de laatste tien jaar komt ook deze geschiedschrijving steeds dichter bij de 
Nederlandse samenleving. Daarbij blijkt telkens dat hedendaagse verschijnselen in 
Nederland verwondering en nieuwsgierigheid naar de Surinaamse en Indische geschie
denis opwekken en nieuw onderzoek stimuleren.52 

De terminologie van verschil 

Tenslotte past in dit introducerende hoofdstuk een overzicht van enkele kenmerkende 
bestaande en veranderende beelden en termen in verband met gemengde paren en ver
menging van bevolkingsgroepen. Gangbare beelden en langdurig bestaande beeldvor
ming over gemengde huwelijken bepalen de verwachtingen over wat een gemengd paar 
te wachten staat. Die beelden komen naar voren in de eerste reacties waarmee de paren 
te maken krijgen. Reacties van hun ouders, broers en zussen, vrienden en kennissen, 
collega's, of zomaar op straat, van onbekenden. De gemengde paren worden vaak 
gewaarschuwd, bijvoorbeeld door middel van oude zegswijzen en uitdrukkingen. Het 
vaakst gebruikt is ongetwijfeld: 'Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tus
sen.' Veel onbekender, maar ook tekenend is: 'Gemengd goed, en gemengd bloed, gaat 
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zelden goed'. Deze uitdrukkingen waarschuwen voor een verschil in 'geloof', 'goed' 
(bezit) en 'bloed'. Die verschillen duiden vanouds op voor de Nederlandse samenleving 
kennelijk duidelijke grenzen. De 'ander' zal dan ook vaak gezien worden als een niet-
gelovige, als een arme of als een vreemde. Inderdaad zijn er nogal wat termen te vinden 
die dit bevestigen. Eeuwenlang in gebruik waren: heyden, moor, swert en noir (zwarte), 
blanke, witte, neger, nikker, kleurling, vreemdeling, buitenlander.53 

De Amerikaanse historicus Blakely wijst erop dat net als in het Engels en het Spaans 
ook in het Nederlands aan 'zwart' en 'moor' negatieve betekenis werd gehecht, zoals die 
van 'duivel', terwijl 'blank' geassocieerd werd met puurheid en zuiverheid.54 In het 
hedendaags Nederlands taalgebruik blijken de oude, meestal negatieve associaties en 
betekenissen nog overwegend intact te zijn gebleven. In enkele woordenboeken van de 
Nederlandse taal blijken ook nu nog de meest gekozen woorden voor vermenging tus
sen verschillende groepen samen te hangen met vermindering van zuiverheid of 'echt
heid'.55 Veel van de woorden gecombineerd met 'ras' zijn in de nieuwste Van Dale 'onei
genlijk', en de samenstellers van dit woordenboek verwijzen bij veel woorden naar het 
gebruik ervan in 'racistische theorieën'. Onder 'rassenwetten' wordt vermeld: 'Op grond 
van Hitlers rassenwetten was het Joden verboden een huwelijk met een Ariër aan te 
gaan'. Vermeld wordt ook 'rassewaan' en bij 'raszuiver' is het voorbeeld behalve 'raszui-
ver koolzaad' en een 'raszuivere terriër' tenslotte ook 'een raszuivere Ariër'.5 

Gemengde huwelijken, seksuele omgang tussen verschillende groepen en de kinderen 
geboren uit deze verbintenissen kennen eveneens een geschiedenis van termen. Veel varia
tie in het Nederlands is hierin niet te vinden: 'halfbloed' is dé term voor een kind uit een 
gemengde verhouding. Het is een veelbetekende term, die wijst op halvering, reductie 
van het geheel. Er wordt eerder mee gedoeld op het 'verlies' van de blanke dan van de niet-
blanke helft van de herkomst. De nadruk bij 'niet-blank' ligt op wat men niet, of niet 
helemaal, niet 'echt', is. De historische oorsprong in de koloniale geschiedenis klinkt nog 
sterk door in de meest recente betekenis uit de laatste editie van de Van Dale: 

'Halfbloed: I. (van dieren) van half ras, afstammend van een volbloed hengst 
(enz.) en een merrie (enz.) van niet-zuiver ras; II. dier van half ras; persoon die 
afstamt van een Europeaan en een niet-blanke vrouw.'57 

Opmerkelijk is dat volgens dit woordenboek zowel voor dieren als voor mensen een 
'halfbloed' afstamt van een 'zuiver' mannelijk deel, en van een 'onzuiver' vrouwelijk 
deel. De term zou volgens deze uitleg dus niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld per
sonen die afstammen van een Europese vrouw en een niet-blanke man. In de gecombi
neerde woorden met 'half' heeft half meestal de betekenis van onvolledig en 'minder': 
zoals in 'halfbakken', 'halfbeschaafd', 'halfgaar', 'halfhartig', en 'halfheid': 'Het half-zijn; 
besluiteloosheid, ondoortastendheid.'5° 
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Naast halfbloed is de term 'mulat' (mulatto, mulâtre) internationaal in gebruik geko
men. De directe betekenis is muilezel, geboren uit een ezel en een paard. Mulat is daar
mee een metafoor voor de vereniging van twee zozeer verschillende soorten, dat de eer
ste generatie nakomelingen tegelijk ook de laatste is, of zou moeten zijn. Het is het 
beeld van de steriliteit en de verwachte of gewenste onvruchtbaarheid, merkt Duchet 
op.59 Bijzonder negatief zijn ook de enkele woorden die duiden op Nederlandse blanke 
vrouwen die een relatie met een zwarte man aangaan: naast 'negerhoer' werd tijdens de 
tweede wereldoorlog 'moffenhoer' een bekend scheldwoord, waarmee extreme afkeu
ring tot uitdrukking wordt gebracht, en dergelijke relaties tevens worden getypeerd als 
buitenechtelijk en in de sfeer van de prostitutie gelegen. Daarnaast zijn er de beteke
nissen die aan vermenging worden toegekend. De term 'rassenvermenging' wordt in 
Van Dale nog genoemd, maar alleen als voorkomend in 'tijdschriften'. 'Gemengd' 
wordt gebruikt voor allerlei mengsels van verschillende stoffen of ongelijksoortige 
delen. Gemengd gezelschap bestaat uit mannen en vrouwen, gemengde scholen hebben 
leerlingen van verschillend geslacht, die ook gemengd zwemmen. Volgens de meest 
recente Van Dale zijn gemengde huwelijken 'huwelijken tussen personen van verschil
lend geloof of verschillend ras'. Een persoon 'van gemengd bloed' is 'gesproten uit een 
gemengd huwelijk, inzonderheid gezegd van afstammelingen van Europeanen en 
inlandse vrouwen'. 'Bloedsvermenging' is in de Van Dale ook een term uit 'tijdschrif
ten', en betreft de 'vermenging van rassen of volken door huwelijk, zoals in 'Een gewel
dige bloedsvermenging tussen Chinezen en de randvolkeren'. Gemengde gevoelens zijn 
'eerder onaangenaam dan aangenaam', en 'gemengd genot' is 'een genot dat niet onver
deeld is'.6° 

Modern ongemak. Wikken en wegen over het 'juiste' woord 

In de jaren tachtig en negentig is het spreken en schrijven over verschil in etnische en 
religieuze afkomst en identiteit aan sterke kritiek onderworpen. Dat heeft geleid tot her
bezinning over alle termen waarmee verschil benoemd wordt. Tekenend voor de 
gegroeide gevoeligheid op dit gebied is het verschijnen en verdwijnen van een reeks 
benamingen voor personen afkomstig uit een ander land dan Nederland die zich in 
Nederland hebben gevestigd. Telkens weer blijken ingevoerde termen zozeer te wringen, 
zozeer ongemakkelijk in het gebruik te zijn, dat ze worden vervangen. Goudsblom heeft 
er op gewezen dat 'lacunes in de taal' (hij werkte het uit aan de hand van in het Alge
meen Beschaafd Nederlands ontbreken van een 'vocabulaire ten aanzien van seksualiteit 
en ontlasting') veelzeggend zijn: 'Ze wijzen op een tere plek in de cultuur.'61 Inderdaad 
lijkt de terminologie van etnisch verschil in de loop van de naoorlogse periode zo'n tere 
plek te zijn geworden, waar zij dat tot dan toe niet geweest was. De traditionele termen 
voldeden niet meer, de taal bleek niet meer geschikt om de veranderde sociale werke-
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lijkheid te bespreken en was aan vervanging en herijking toe. Dat gold in deze eeuw 
steeds sterker voor woorden die standverschillen aanduiden, voor sekseverschil en, naar 
het zich laat aanzien, ook voor etnische verschillen. 

In deze korte paragraaf ga ik in op enkele termen die heroverwogen werden. 
Gemengde paren kregen te maken met deze termen, waarmee de buitenlandse man of 
vrouw werd aangeduid. Aanvankelijk werden de groepen nieuwkomers genoemd naar 
hun land van herkomst: Indische repatrianten of (later) Indische Nederlanders, Ambo
nezen of (later) Molukkers, en ook nog Rijksgenoten, Surinamers en Antillianen. In de 
jaren zestig komen in zwang: gastarbeider, buitenlandse werknemer, en wordt de lijst 
nationaliteiten uitgebreid met Italianen, Spanjaarden, Joegoslaven, Grieken, Portuge
zen, Turken en Marokkanen. Aan het einde van de jaren zeventig, met de blijvende ves
tiging van zowel groepen Zuid-Europeanen als Turken en Marokkanen, de gezinsher
eniging en de als gevolg van de onafhankelijkheid van Suriname overgekomen grote 
groepen Surinamers blijven de termen 'negers' en 'buitenlanders' in het populaire taal
gebruik nog wel bestaan, maar heel snel worden die termen in andere kring als onge
makkelijk en ontoereikend ervaren. Er ontstaat dan een veel voorzichtigere terminolo
gie in beleidsstukken, in het maatschappelijk werk en de hulpverlening, en ook in het 
wetenschappelijk onderzoek. 

Tekenend voor de situatie is de verdwijning, althans vermijding, van 'neger', 'bui
tenlander' en 'vreemdeling'. Tegelijkertijd met de grootscheepse en permanente vesti
ging van groepen die lange tijd tamelijk gedachteloos met deze termen waren aange
duid, wordt gezocht naar andere woorden. Een typerend voorbeeld van zo'n nieuw 
gekozen term voor Nederlandse vrouwen die omgaan met Turkse arbeiders in de grote 
steden kwam van Bovenkerk, Brunt e.a., die deze vrouwen 'Turkenmoeders' noemden. 
Daarin klonk weliswaar niet de scherpe toon zoals die in 'moffenhoer' of 'negerhoer' 
door, maar wel een aanzienlijke afstand ten aanzien van de bedoelde groep: dat waren 
niet 'ons soort mensen', zoveel was wel duidelijk. 3 

Vanaf begin jaren tachtig werd dan steeds voor meer neutrale en meer omzichtige 
formuleringen gekozen, die de betrokken doelgroepen niet zullen kwetsen. Opmerke
lijk is dat daarbij steeds geprobeerd werd alle 'anderen' in slechts één term of begrip
penpaar te vangen. Zwart/wit, autochtoon/allochtoon, meerderheid/etnische minder
heden, migranten. Die pogingen liepen steeds stuk, niet in de laatste plaats omdat bleek 
dat de betrokken anderen zich niet in de gekozen termen ('zwarten', 'allochtonen') 
wensten te herkennen. Daarnaast valt op hoe eensgezind elke vorm van raciale catego
risering of benoeming van kleurverschil wordt ontweken, tenzij de term als uiting van 
trots zelfbewustzijn, 'politiek zwart', aanvaardbaar zou kunnen zijn. Deze controverse, 
een zoektocht naar de meest adequaat geachte termen, speelt zich vooral af in de eerste 
helft van de jaren tachtig. Dan wordt een scala van termen geïntroduceerd, uitgepro
beerd, beproefd en weer vervangen: 
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Immigranten, etnische minderheden, culturele minderheden, minderheidsgroe
pen, migranten, allochtonen/autochtonen, zwarten/witten, mensen van kleur, 
Turkse (Marokkaanse, Surinaamse, joodse) mensen, etnische groepen, bevol
kingscategorieën, vluchtelingen en asylzoekers, illegalen, nieuwkomers, mede
landers, nieuwe Nederlanders, Marokkaanse (Surinaamse, Turkse, Afrikaanse) 
Nederlanders. 

Het is gemakkelijk over deze zoektocht laatdunkend te doen. Een verklaring voor het 
feit dat deze bewuste omgang met de taal en deze heroverweging van lang gebruikte ter
men op dat moment zozeer intensifeerde, moet mijns inziens gezocht worden in de voor 
de meeste 'blanken' eerste ontmoetingen en alledaagse omgang met 'zwarten' in die 
jaren, en de verwarring die dat kennelijk opleverde. Surinamers, Marokkanen en Tur
ken waren niet langer abstracte groepen die zich veraf bevonden, maar werden steeds 
vaker 'echte' personen die de autochtone Nederlanders als buren, buurtgenoten, colle
ga's of kennissen ontmoetten. De termen die na bijna twee decennia het meest zijn blij
ven hangen, zijn 'migranten', 'etnische groepen', alsmede de aanduidingen naar landen 
van herkomst: Surinaamse migranten, Marokkaanse migranten, en in een soort herstel
beweging wordt ook wel weer 'gewoon' Surinamers en Turken gebruikt. Ook 'minder
heden' is steeds in gebruik gebleven, en 'zwarten' wordt nog gehoord. Maar terwijl 
'vreemdeling' en 'buitenlander' al weer vaker gehoord en gelezen kunnen worden, heb 
ik de indruk dat 'neger' tot nu toe het meest ontweken woord gebleven is - althans in 
min of meer officiële publicaties. De vraag hoe ver en hoe breed een dergelijke toege
nomen gevoeligheid voor terminologie verbreid is, zou interessant zijn voor verder 
onderzoek. 4 

In het Engels en het Duits vond een vergelijkbare woordenafweging plaats over 
alles wat met etnisch en raciaal verschil te maken heeft. Het lijkt er daarbij op dat een 
term uit een andere taal dan de eigen eerder acceptabel wordt geacht, om de eenvoudi
ge reden dat deze al snel minder negatief klinkt, of de negatieve connotaties worden 
door de anderstaligen niet opgemerkt: dat is bijvoorbeeld in Engeland het geval met de 
term 'métis(se)'. In Nederland dringen 'crossover' en 'mix' door, en worden kennelijk 
positief bedoeld en ervaren. Het is tevens een aanwijzing dat deze internationale zoek
tocht naar meer 'acceptabele' termen voor hedendaagse vermenging nog niet voltooid 
is. 

Verschil roept nieuwsgierigheid en vrees op 

'There is all the difference in the world between thinking that you belong and 
thinking that you have crossed over. ' (Henry Louis Gates, 1997) 
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Opmerkelijk in Nederland is tenslotte de overeenkomst in terminologie voor vermen
ging van verschillende mensen, smaken, muzieksoorten en eten. In de hedendaagse 
muziek is 'fusion' en 'cross-over' inmiddels een uitgebreide categorie geworden, wat 
eveneens geldt voor 'wereldmuziek'. Vermenging wordt in hedendaagse reclamebood
schappen meestal geassocieerd met aantrekkelijk, anders, nieuw, verrassend, veelzijdig, 
minder 'saai', variatie, afwisseling. Hierin wint de terminologie van toevoeging, ver
meerdering, verrijking en diversiteit het van de vroegere termen die halvering of reduc
tie (van iets dat eerst 'zuiver' was) aanduidden. 'Exotische mix' kan bijvoorbeeld slaan 
op een combinatie van personen maar ook van allerlei soorten voedsel. Een bizar voor
beeld van beide vormde onlangs een landelijke reclamecampagne die het eten van 'exo
tisch' fruit zoals mango's en papaya's wilde bevorderen, geïnitieerd door het Groenten 
en Fruit Bureau. Op de folder die in de schappen van grote supermarkten werd ver
spreid stond een zwarte vrouw, gekleed in een Romeins aandoend gewaad dat slechts 
een schouder bedekte, en een soort tulband, waarop torenhoog fruit was gestapeld. De 
vrouw kijkt met opengesperde mond, verschrikt naar boven, en de folder roept ons toe: 

'Leef je uit met exoten! Maak eens kennis met de bijzondere smaak van exoten 
en ontdek de grenzeloze variatiemogelijkheden!' 

Over de 'passievrucht' leren we, dat die 'door zijn rimpelige paarsbruine schil niet moe
ders mooiste is, maar toch zeer de moeite waard'. De associatie tussen tropisch fruit en 
vrouwen afkomstig uit zonnige landen is niet nieuw. Vanaf de negentiende eeuw is er 
een traditie van reclames voor bananen, watermeloen, kokosnoot en ananas. Tropisch 
fruit staat voor overvloed, voor de natuurlijke en probleemloze vruchtbaarheid van de 
tropen, en voor de 'natuurlijke luiheid' van zwarten die deze overvloed zonder enige 
inspanning in de schoot geworpen zouden krijgen. De seksuele boventoon is eveneens 
overduidelijk, volgens bijvoorbeeld Nederveen Pieterse.5 In deze recente campagne 
spreekt uit de direkte oproep aan de Nederlandse consument 'Leef je uit met exoten' 
bovendien de beschikbaarheid van het 'andere', het verlangen naar vrijheid, en de belof
te van een bereikbare ontsnapping uit het alledaagse. Zo op het eerste gezicht wordt ver
menging van smaken tegenwoordig positief gewaardeerd. 

Kritische Britse en Amerikaanse onderzoekers wijzen er echter op, dat het consume
ren van 'ander' voedsel en het waarderen van 'andere' muziek geen automatische indi
catie is voor waardering van de personen uit de landen waar dat fruit en die muziek van
daan komt.66 Iedereen in Nederland eet wel eens 'Chinees', maar er zijn maar heel wei
nig Nederlanders die wel eens 'met Chinezen' samen aan tafel gaan. Een automatisch 
verband tussen consumptie en acceptatie is er niet. Toch lijkt mij de mate waarin eet
gewoonten veranderen, en de acceptatie van voorheen onbekend voedsel, juist ook 
omdat dat zo'n fysiek proces is, in Nederland niet zonder betekenis.67 Het tekent een 
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Campagne ter bevordering van het eten van exotisch fruit van het Groenten & Fruit Bureau, 

Den Haag 1996. 
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oppervlakkige waardering, een zekere sympathie voor de mensen die dat eten maken en 
verkopen. De deur voor het onbekende gaat op een kier. Wat de boer niet kent, wil hij 
nu toch eerder dan vroeger wel eens proberen. Nieuwsgierigheid wint het van afkeer van 
het onbekende. 

Dit laatste aspect, de nieuwsgierigheid naar verschil, die steeds zowel enige mate van 
angst als verlangen in zich bergt, verdient meer aandacht. 

Frijda rangschikt nieuwsgierigheid samen met 'aandacht, verbazing en belang
stelling' in een aparte categorie emoties, namelijk de cognitieve, van het type 'verlangens 
en genoegens', en formuleert over nieuwsgierigheid kernachtig: 'Alle ongebruikelijke, 
vreemde stimuli wekken nieuwsgierigheid, naderingsgedrag en exploratief gedrag op, 
maar ook gespannen afwachting en vrees. Ze kunnen beide tegelijk doen. ° De mate 
van angst voor het andere neemt af naarmate men met het verschil vertrouwd raakt, en 
in zelfvertrouwen groeit. In die situatie krijgt de nieuwsgierigheid meer ruimte: 'De 
vrees voor het onbekende neemt af of verdwijnt wanneer het algemene competentiege-
voel of het zelfvertrouwen toeneemt.'69 

Deze drijfveren van nieuwsgierigheid, verlangen naar en vrees voor verschil spelen 
een belangrijke rol bij de partnerkeuze. Dat het object van de nieuwsgierigheid echter 
niet altijd van al die aandacht gediend is, komt aan de orde in de interviews met 
gemengde paren in de hoofdstukken 7 tot en met 10. 

Het Nederlandse onderzoek naar de acceptatie van religieuze en etnische vermen
ging, naar het rassendenken en naar racisme in het algemeen is nog beperkt. Er zijn veel 
relevante deelaspecten die inspirerend zijn, maar zij zijn versnipperd over veel verschil
lende gebieden. Tegelijkertijd zijn er, zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken, heel 
veel mogelijkheden voor aansluiting bij en inspiratie uit onderzoek in ons omliggende 
landen. 





3 
Trends in onderzoek in enkele Europese landen en 

de Verenigde Staten 

Until the colour of a man's skin is of no more 
significance than the colour of his eyes 
Me say war 

(Bob Marley, 'War'. Babylon By Bus, ip/8) 

Inleiding 

Slaapt de duivel in andere landen ook op het kussen van gemengde paren? Verandert de 
betekenis die wordt toegekend aan uiterlijk verschil, zoals verschil in huidkleur? Hoe 
wordt er in enkele Nederland omringende landen omgegaan met gemengde partner
keuze? In dit hoofdstuk worden enkele ontwikkelingen en thema's in het internationaal 
onderzoek naar de omgang met gemengde huwelijken gepresenteerd die voor de Neder
landse ontwikkelingen relevant zijn. Hierbij ligt de nadruk sterk op het etnisch gemeng
de huwelijk. Net als in Nederland is ook in de ons omringende landen etnisch verschil 
in de naoorlogse periode van grotere betekenis geworden, terwijl verschil in kerkelijke 
gezindte juist minder belangrijk werd, en de islam zich tegelijkertijd als nieuwe gods
dienst vestigde. Als gevolg van de vroegere dekolonisatie is de discussie en het onder
zoek over de betekenis en de gevolgen van vermenging zowel in Groot-Brittannië als in 
Frankrijk omgeveer tien jaar eerder begonnen dan in Nederland. In de Verenigde Sta
ten ontwikkelt onderzoek naar de komst en integratie van nieuwe groepen immigran
ten enerzijds, en de gevolgen van de slavernij anderzijds zich snel. Net als in het Neder
lands is ook in enkele andere talen een zekere neutralisering van de terminologie 
gegroeid: naast het gemengde huwelijk kennen het Frans, Duits en Engels nu ook de 
'biculturele relatie', of het 'gemengde stel'. 

Tot nu toe is het internationaal vergelijkend onderzoek naar deze ontwikkelingen 
zeer beperkt geweest. Zowel Van Leeuwen (1959) als Hendrickx (1994) hebben kerkelijk 
gemengde huwelijken in Nederland en Duitsland met elkaar vergeleken. Beiden kwa
men tot de conclusie dat verschil in kerkelijke gezindte bij huwelijken in Duitsland aan-
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merkelijk minder belangrijk werd geacht dan in Nederland. Al voor de oorlog werden 
in Duitsland veel meer kerkelijk gemengde huwelijken gesloten dan in Nederland. Ter
wijl in Nederland het eerste naoorlogse decennium een duidelijke afname van de aan
tallen kerkelijk gemengde huwelijken liet zien, vond in Duitsland al direct na het ein
de van de oorlog een verdere stijging van het gemengd huwen plaats.1 

Het oudere onderzoek naar gemengde huwelijken wordt vaak gemotiveerd door een 
zekere bezorgdheid over de risico's van echtscheiding of het verkleinen van een van de 
gezindten, merkte de Amerikaanse socioloog Milton L. Barron op.2 In de naoorlogse 
periode zijn meer sociologische studies verricht naar sociale afstand tussen groepen, naar 
integratie en segregatie. Daarbij worden aantallen gemengde huwelijken gezien als indi
cator voor sociale verandering in de mate van openheid van de samenleving. Niet alleen 
de huwelijken, ook de studies ernaar zijn veel diverser geworden. 

Het beste met Nederland te vergelijken kwalitatieve onderzoek heeft mijns inziens 
plaatsgevonden in Frankrijk en in Groot-Brittannië: daarom wordt daar wat meer aan
dacht aan besteed. Aan de hand van enkele recente studies is in dit derde hoofdstuk het 
materiaal verder thematisch geordend. Daarnaast ga ik kort in op de ontwikkelingen in 
culturele studies in Groot-Brittannië en de vs naar de gevolgen van vermenging en de 
betekenis van 'whiteness', provisorisch vertaald als 'blankheid'. 

Mixogamie: de mate van normoverschrijding 

De Franse sociologen Varro en Collet hebben gemengde huwelijken in detail beschre
ven. Varro beschreef Amerikaans-Franse huwelijken, terwijl Collet een vergelijkende 
studie maakte van Frans-Noord-Afrikaanse en Duits-Turkse paren. Collet introduceert 
de term 'mixogamie', waarmee zij doelt op de mate waarin gemengde paren een sociale 
norm overschrijden (van hun respectievelijke referentiegroepen, onder een bepaalde 
wetgeving of regime, in een bepaalde tijd en plaats): 

'Le concept de mixogamie peut servir à étudier cette spécificité de l'intermarria-
ge qui est sa relation a la norme sociale. Il permettra de voir dans quelle mesure 
une réalité conjugale précise est considérée aller à l'encontre de la norme d'un 
groupe social de référence et/ou est assujettie à une législation particulière, dans 
un système social donné, à une époque donnée, et comment elle s'inscrit ainsi 
dans le processus de modernisation de la société.'3 

Een belangrijke graadmeter voor de veranderingen in mixogamie zijn de veranderende 
reacties op gemengde paren. Zowel publieke en private reacties, zowel de denkbare reac
ties als de werkelijk gehoorde of ervaren reacties geven inzicht in de sociale normen die 
door gemengde partnerkeuze al dan niet worden overschreden. In Frankrijk worden 
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interkerkelijke huwelijken in het woordenboek niet meer tot de gemengde gerekend, 
maar dat ligt anders voor de huwelijken met moslims. Van beide kanten van herkomst 
wordt een dergelijke partnerkeuze als normoverschrijding beschouwd, en hierbij is de 
term mixogamie gerechtvaardigd. De socioloog Augustin Barbara uit Nantes heeft als 
eerste over de interetnische huwelijken in Frankrijk gepubliceerd. Hij wijst erop dat de 
afwijzing van deze gemengde huwelijken in Frankrijk scherp is bij extreem-rechts, en hij 
citeert Jean Marie Le Pen die de Franse mannen waarschuwt voor 'de opmars der bar
baren tegen het westen': 'Bientôt, ils vont coucher avec vos femmes!'4 

Gemengde paren, gewoon of anders? 

Wie sluiten een gemengd huwelijk, en waarom doen zij dat? Op deze vraag gaan ver
schillende onderzoekers in. In een recente bundel stellen Breger and Hill (1998) dat ver
menging eenvoudig een kwestie van tijd is: hoe langer een groep migranten ergens is 
gevestigd, hoe meer van hen gemengd zullen trouwen. 'First-generation migrants tend 
to have low out-marriage rates, but more of their children will marry out, while the 
third generation will have a high out-marriage rate.'5 Deze redenering gaat echter voor 
Nederland, en ik vermoed ook voor andere Europese landen, niet op, omdat ze geen 
rekening houdt met de aanwezigheid ('beschikbaarheid') van 'eigen' huwelijkspartners 
voor migranten. De eerste groepen migranten die zich in Nederland vestigden, waren 
vaak mannen, voor een groot deel nog ongehuwd. In Nederland zijn zowel de eerste 
generatie Italianen, Marokkanen, Turken als Surinamers naar verhouding juist vaker 
met Nederlanders gehuwd dan de daaropvolgende generatie. De voornaamste verkla
ring daarvan was de afwezigheid van Italiaanse, Marokkaanse, etc. partners. Een twee
de bepalende factor voor de aantallen gemengde huwelijkssluitingen vormt het gegeven 
of een nieuwe migrant al dan niet reeds gehuwd is bij vestiging in Nederland. Ook hier
mee houden Breger en Hill geen rekening. 

Waarom kiest iemand een partner van een 'andere' groep dan de eigen? De Franse 
sociologe Gabrielle Varro interviewde honderden gemengde paren. Zij onderscheidt 
verschillende motieven voor het kiezen van een partner buiten de 'eigen' groep. In het 
aangaan van een gemengde relatie zit volgens Varro vaak een element van rebellie of zelfs 
revanche; een verlangen naar het onbekende, een zoektocht naar het andere, soms 
gevoed door een bepaald ongenoegen over de eigen afkomst. In andere gevallen is het 
motief niet het zoeken naar de ander, maar eerder het verlangen om uit de kaders van 
de eigen familie, groep of natie te breken, en een eigen verlangen naar grenzeloosheid: 
'de ne pas avoir de frontières en soi-même, in zichzelf geen grenzen meer te hebben. De 
keuze voor een 'ander' wordt vaak uitgelegd als vlucht. Maar het is ook mogelijk dat 
etnisch of religieus 'verschil' voor steeds meer mensen relatief is. Zij waarderen kenne
lijk andere verbindende factoren hoger dan dat ene verschil. In dat geval verliest de term 
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'gemengd paar' zijn rechtvaardiging, zoals Robert Merton in 1941 stelde, en wordt een 
'gemengd' huwelijk gewoon een huwelijk. 

Vormen gemengde paren dan wel echt een aparte groep, in vergelijking met onge
mengde paren? Onmiskenbare exclusieve verschillen zijn er eigenlijk nauwelijks. Varro 
komt tot twee specifieke aspecten van gemengde paren. Het verschil met ongemengde 
paren ligt ten eerste in hun juridische status, waarbij de 'gemengde' partners meestal 
twee verschillende paspoorten hebben, en soms twee nationaliteiten; en ten tweede in 
hun grotere mobiliteit, vooral de eerste jaren van de verhouding, wanneer er regelmatig 
heen en weer wordt gegaan tussen hun respectievelijke landen van herkomst. 

Beschouwen gemengde paren zichzelf ook als gemengd? De onderzoekers en de 
gemengde paren spreken en schrijven verschillend over vermenging. Waar de onderzoe
kers uitgaan van verschil en sociale afstand, leggen de paren de nadruk op wat hen 
bindt: hun gemeenschappelijke opleiding, hun smaak, hun wereldbeeld en opvattingen, 
en hun persoonlijke voorkeuren.7 In de nadruk die deze in Europa wonende paren leg
gen op wat hen bindt, verschillen zij van de interraciale paren die in een recent Ameri
kaans onderzoek aan het woord kwamen. Daarin viel de defensieve toon op waarmee 
deze paren benadrukten dat zij 'gewoon' waren: 'We're no different than anybody else'. 
Daar klinkt meer verdediging tegen afwijzing in door, en ook een impliciete ontkenning 
van verschil. 

Meer of minder acceptatie dan vroeger? 

In de studie Multiracial couples van Rosenblatt, Karis en Powell (1995), gebaseerd op 
diepte-interviews met 21 hoog opgeleide zwart-witte paren in Minneapolis, komen alle 
thema's uit de hiervoor genoemde Britse en Franse studies terug. De blanke familiele
den reageren over het algemeen vaker en langduriger negatief op deze gemengde paren 
dan de zwarte familieleden. Gezien de nog voortdurende segregatie op de woningmarkt 
is de vraag van gemengde paren, waar ze precies gaan wonen, waar ze zich op hun 
gemak voelen, in de Verenigde Staten ook nu nog zeer aktueel.9 

De bevindingen van dit recente onderzoek uit de vs sluiten aan bij een veel ouder 
onderzoek, Ambiguous Ethnicity, gebaseerd op interviews met biraciale families in Zuid-
Londen eind jaren zeventig, door de antropologe Susan Benson. Ook zij constateerde 
dat de acceptatie door zwarte familieleden veel gemakkelijker rotstandkwam, en dat er 
bij de blanke Engelse families een veel langduriger weerstand bestond. Wel bleek dat een 
goede opleiding, een redelijke baan of de indruk daarvan, veel konden goedmaken bij 
de blanke schoonfamilieleden. Een van de blanke vrouwen merkre daarover op: 'It 
washes his colour out.' Benson noemt dit de neutralisering van een stigma: 'Outward 
signs of education and the possession of the external indications of middle-class status 
all act to neutralize the stigma attached to blackness.'10 
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In de jaren negentig interviewde de Britse onderzoekster en journaliste Yasmin Alib-
hai-Brown etnisch gemengde paren. Daarover benadrukte zij in een recente BBC-docu-
mentaire dat de tegenwerking tegen interetnische paren van meerdere kanten komt. Er 
is geen sprake van méér weerstand, maar wel van meer gevarieerde tegenwerking: 'Has 
acceptance changed? No: anxiety has spread to non-white groups.'11 Deze tegenwerking 
komt, behalve van islamitische ouders, volgens Alibhai-Brown ook vaak van zwarte 
vrouwen. Gemengde paren wordt op allerlei manieren gevraagd, of een partner van hun 
eigen groep soms 'niet goed genoeg' voor hen was geweest, en hun partnerkeuze wordt 
uitgelegd als een verraad naar de eigen groep. Een zwarte vrouw, al enkele tientallen 
jaren getrouwd met een blanke man, hoorde dat andere zwarte vrouwen over haar zei
den: 'She is black during the day, white at night.'12 

De Britse socioloog Christopher Bagley was begin jaren zeventig pionier op het 
gebied van de publieke acceptatie van vermenging in een vergelijkende studie naar opi
nieonderzoeken in Engeland en Nederland: The Dutch Plural Society.1! Destijds viel de 
vergelijking tussen Engeland en Nederland voor wat betreft geneigdheid tot discrimi
natie volgens Bagley meestal in het voordeel (dus minder geneigdheid) van Nederland 
uit. In de jaren negentig zette hij dit onderzoek voort. Hij stelt dat, in vergelijking met 
zijn bevindingen in de jaren zeventig, de acceptatie van etnisch gemengde huwelijken 
in Engeland aanmerkelijk is toegenomen. In Nederland zouden bepaalde gemengde 
paren minder geaccepteerd worden, wat hij wijt aan spanningen ten gevolge van de 
secularisering in Nederland. Dat hangt samen met zijn bevinding, dat de door hem 
geïnterviewde gemengde paren vaker religieus actief waren dan ongemengde: 

'Here is a paradox, which forms the basis of the present research: ethnic or racial 
intermarriage, which has traditionally aroused the deepest ire of the racist lobby, 
has increased in Britain (despite its colonial policies of intolerance, and traditions 
of blue collar racism), while some kinds of ethnic intermarriage in the 
Netherlands, once accepted, may be more problematic with the trends towards 
secularisation in Dutch society.'14 

Bagley stelt hiermee dat etnisch gemengde paren vaker dan ongemengde paren religieus 
actief zijn, en hierdoor wat afwijken van de onkerkelijke meerderheid. Hij suggereert 
ook dat religieus verschil een belangrijkere grens tussen gemengde huwelijkspartners in 
Nederland zou zijn dan etnisch verschil. 

'Shared religious values overcome what seem to the couple (although not perhaps 
to outsiders) to be trivial physical differences. Indeed, marriage across religious 
lines may be more difficult for each party than marriage across racial lines where 
both parties have similar religious, educational and professional backgrounds.'15 
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De toon van dit artikel is voorzichtig. In totaal werden enkele tientallen paren gespro
ken; de verslaglegging ervan is nog beperkt. Wel is Bagley ervan overtuigd dat 'mixed 
marriages are an important index of interculturalism and of a movement towards tole
rance and racial harmony in important sectors of Dutch and British society.' De Neder
landse kinderen uit gemengde huwelijken hebben minder met openlijk racisme te 
maken dan de Britse kinderen. Bagley suggereert tenslotte dat er een (verder te onder
zoeken) verband zou kunnen bestaan tussen de acceptatie of afkeer van etnisch gemeng
de paren enerzijds, en de mate van extreem-rechtse polarisatie tegen interculturalisme 
in het algemeen anderzijds.16 

Net als in Nederland is er in België geen recent kwalitatief onderzoek gedaan naar 
de acceptatie van gemengde huwelijken. Wel verschenen er twee bundels met interviews 
met etnisch gemengde paren in Vlaanderen, en ook een met gemengde paren in Wal
lonië en Brussel. Interessant is ook het recente demografisch sociologisch onderzoek van 
Lesthaeghe e.a. Dit liet zien dat de diversiteit op de huwelijksmarkt in België sterk 
gegroeid is. Uit een groot onderzoek naar factoren die integratie van migranten bevor
deren, bleek met name in Antwerpen en Brussel enerzijds dat gemengde partnerkeuze 
voor Marokkaanse en Turkse ouders een heikel punt blijft, maar anderzijds dat Marok
kaanse en Turkse jonge vrouwen er in meerderheid instemmen met een vrije partner
keuze, inclusief de keuze voor een Belgische man, ook als deze niet islamitisch is of wil 
worden. Lesthaeghe concludeert dat zich op het gebied van partnerkeuze de komende 
jaren belangrijke sociale veranderingen zullen voltrekken.1'7 

Het verband tussen woonplaats en aanvaarding van gemengde paren 

In Nederland was, vooral in de jaren vijftig en zestig, een belangrijk onderdeel van de 
weerstand tegen binationale huwelijken met Nederlandse vrouwen gebaseerd op de van
zelfsprekende verwachting dat deze paren zich spoedig in Italië, Spanje of Turkije zou
den gaan vestigen. De georganiseerde ontmoediging van deze huwelijken, zoals ik die 
in hoofdstuk 6 zal beschrijven, was ook een gevolg van deze verwachting. Zij is echter 
niet uitgekomen: de meeste gemengde paren bleven, al even vanzelfsprekend, zo leek 
het, in Nederland wonen. 

In Duitsland verscheen in 1993 een antropologisch proefschrift van Wiessmeier over 
biculturele paren in Berlijn, voornamelijk gebaseerd op langdurige open interviews met 
veertig paren. Opmerkelijk aan deze studie is de ambivalentie ten aanzien van de woon
plaats van de paren. Hier gaat het niet om de vraag, zoals in de Verenigde Staten, in wel
ke buurt van een stad een paar gaat wonen, maar eerder in welk land: Duitsland, het 
land van herkomst van de niet-Duitse partner, of nog een ander land. Slechts de helft 
had elkaar in Duitsland leren kennen, en de meeste paren hadden ook langere tijd bui
ten Duitsland gewoond. Voor deze gemengde paren was en is Duitsland niet de meest 
vanzelfsprekende woonplaats. 
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Het meest afschrikwekkende voorbeeld van de risico's van een gemengd huwelijk in 
de jaren tachtig en negentig is ongetwijfeld het relaas van de Amerikaanse vrouw Betty 
Mahmoody, die met een Iraanse man trouwde en met hem en hun kinderen in Iran ging 
wonen. Mahmoody onderging haar huwelijk in Iran als een onverwachte, en daardoor 
des te pijnlijkere omkeer en ware marteling. Ook in Nederland riepen het boek In een 
sluier gevangen en de film die erover gemaakt werd, Not without my daughter, veel reac
ties op. Daarbij werd geen onderscheid gemaakt tussen gemengde paren in Iran of in 
Nederland. Haar verhaal had als scherpe waarschuwing tegen de gevaren van een 
gemengde relatie kennelijk een duidelijke functie. Een belangrijke andere functie van 
de film is die van een nadrukkelijke waarschuwing aan gemengde paren, Nederland of 
'het Westen' niet te verlaten.19 In hoofdstuk 6 ga ik hier nader op in. 

Dat in de jaren negentig de woonplaats van een etnisch gemengd paar een belang
rijke kwestie is, die aanzienlijke invloed heeft op de aanvaarding van het paar, maakt 
ook de bundel artikelen van Breger en Hill duidelijk. Interviews met gemengde paren 
waarvan de Engelse of Amerikaanse vrouwen bij de Indiase schoonfamilie van hun man 
zijn gaan inwonen, geven een scherp inzicht in de grote verschillen in dagelijks leven 
van gemengde paren in Engeland, Europa of de vs enerzijds, of in India anderzijds. De 
vrouwen beschrijven hun aanpassing aan het leven in India als een hindernisbaan. Daar 
spelen kwesties als ruimtegebruik in het gemeenschappelijke huis, de opvattingen over 
privacy en eigendom, de verwachte gehoorzaamheid aan en onderschikking aan hun 
schoonmoeder, zwagers en andere familieleden, het moeten leren koken en kinderen 
verzorgen en opvoeden volgens de dominante adviezen en aanwijzingen van de Indiase 
schoonmoeder. Deze verschillen vormen reële conflictstof, die bovendien voor de 
betrokkenen meestal onverwacht kwam, omdat zij hun man veelal elders hadden leren 
kennen, bijvoorbeeld tijdens hun studie in Engeland of de vs.2° 

Integratie, erkenning van verschil en aanvaarding van gemengde huwelijken 

De mate waarin gemengde paren zichzelf als zodanig benoemen en erkennen, verschilt 
nogal. Is er een verband tussen de individuele erkenning van verschil, en de publieke 
aanvaarding daarvan? De situatie in Duitsland suggereeert wel een verband. Gemengde 
paren zijn in Duitsland het best georganiseerd. In vergelijking met andere Europese lan
den is in Duitsland door de actieve vereniging voor biculturele paren, laF, zonder meer 
de meeste en de meest uiteenlopende praktische informatie voor gemengde paren en 
families verkrijgbaar.21 De Duitse artikelen en studies benadrukken dat gemengde paren 
te maken krijgen met veel als negatief ervaren nieuwsgierigheid en andere negatieve 
reacties. Deze extra aandacht kan voor de paren verkrampend werken, wanneer zij hun 
keuze zozeer tegen de buitenwereld moeten verdedigen, dat voor het uiten van norma
le twijfels of openlijke ruzie geen plaats is. Voor alles willen de paren 'harmonieus' over-
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komen. Ook met goede vrienden of familieleden bespreken zij liever geen problemen; 
zij houden zich liever groot. 

'Ängste, Unsicherheiten, tatsächlich bestehende Differenzen werden verschwie
gen, verharmlost, oft sogar verdrängt. Nur Harmonie gilt als Gegenargument 
und nur der Erfolg zählt und bewahrt vor dem triumphierenden Mitleid der 
Wohlmeinenden.'22 

Wanneer deze typering van de houding van gemengde paren en hun omgeving opgaat, 
is het aanvaardingsproces in Duitsland en de Verenigde Staten problematischer dan in 
bijvoorbeeld Frankrijk of Engeland. Het lijkt erop dat de mate waarin gemengde paren 
erkennen dat er tussen de partners een verschil is, en zichzelf ook als gemengd beschou
wen, een indicator is voor de mate van publieke aanvaarding van gemengde paren in 
een samenleving. Hoe meer gemengde paren zelf de nadruk leggen op het ontbreken 
van enig verschil of op hun probleemloosheid, of op hun volkomen gewoonheid, hoe 
meer ze daarmee een gebrek aan aanvaarding uit hun omgeving verwoorden of beant
woorden. Erkenning van verschil duidt dan op meer ruimte voor variatie, en dat hangt 
samen met meer aanvaarding van verschil. 

Een geheel andere opvatting hierover heeft de Franse antropoloog Emmanuel Todd. 
Hij stelt in Le destin des immigrés dat juist de ontkenning van verschil, en het nadruk
kelijk opleggen van een gemeenschappelijke nationale (Franse) identiteit, de acceptatie 
van gemengde paren bevordert, terwijl de erkenning van verschil die acceptatie hin
dert.23 De door Robert Merton in hoofdstuk i geciteerde verdwijningsthese, de moge
lijke ontwikkeling van een 'gemengd' naar een 'gewoon' huwelijk, zou volgens Todd dus 
ook van bovenaf, door de nationale overheid, bevorderd kunnen worden, door de speel
ruimte voor verschil nadrukkelijk te beperken. Vermoedelijk zou Todd ook de ontken
ning van verschil door gemengde paren zelf als aanwijzing voor een vergevorderde aan
vaarding daarvan beschouwen. Het gaat hier om twee opvattingen over integratie van 
minderheden in een meerderheidssamenleving. In zijn vergelijking van assimilatie- en 
segregatieprocessen in Frankrijk, Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten gaat de 
voorkeur van Todd uit naar de door de overheid opgelegde nadrukkelijke assimilatie-
politiek, die hij universalisme noemt: iedereen is gelijk, en verschillen worden eigenlijk 
niet getolereerd. Zo'n ideologie geeft houvast, stelt Todd, en voorkomt 'psychologische 
en sociale desoriëntatie' bij de nieuwkomers en hun kinderen. Hij zet zich dan ook af 
tegen het 'differentialisme', het 'recht op verschil' in de multiculturele samenleving, de 
denkwijze die in Nederland meestal 'integratie met behoud van eigen cultuur' is 
genoemd. Volgens de cijfers die Todd presenteert heeft het universalisme in Frankrijk 
enerzijds tot relatief meer gemengde huwelijken van Algerijnen met Fransen geleid dan 
bijvoorbeeld tussen Turken en Duitsers in Duitsland. Anderzijds is het politiek georga-

40 



TRENDS IN ONDERZOEK IN ENKELE EUROPESE LANDEN EN DE VERENIGDE STATEN 

niseerd racisme een extreme uiting van die diepgevoelde afkeer van elk verschil in 
Frankrijk.24 Todd pleit duidelijk voor het 'Franse' model van wat ik eenzijdige integra
tie of aanpassing zou noemen. In Nederland is, ook na de verzuiling, de voorkeur voor 
een plurale democratie wel meer onder druk komen te staan, maar nog niet verdwe-

Wat heeft een gemengd huwelijk met integratie te maken? Gemengde partnerkeuze kan 
in het algemeen wel een indicatie voor een opener samenleving zijn, maar elk gemengd 
paar is daarmee nog niet automatisch geïntegreerd, stelt de Franse sociologe Beate Col-
let. Volgens haar ligt dé beslissende factor in het integratieproces van migranten in de 
bereidheid tot langdurige vestiging in een bepaalde samenleving. Die bereidheid vergt 
een bewust besluit. Wanneer een migrant, al dan niet partner in een gemengde relatie, 
dat besluit neemt, kan hij of zij optimaal gebruik maken van de integratiemogelijkhe
den. Zolang er niet zo'n besluit genomen is, en er nog gedacht of getwijfeld wordt over 
een 'projet de retour dans le pays d'origine' of verhuizing naar een ander land, vertraagt 
of blokkeert dat het integratieproces. Integratie wordt, kortom, uiteindelijk bepaald 
door een bewuste beslissing tot langdurige vestiging.26 Daarbij moet natuurlijk wel in 
aanmerking genomen worden dat zo'n vestigingsbesluit in de praktijk afhangt van de 
reële mogelijkheden. 

In de Verenigde Staten is het overgrote deel van de publicaties over gemengde huwe
lijken gewijd aan 'ethnic or racial intermarriage' enerzijds, en aan 'Jewish-Christian inter
marriage' anderzijds.27 Het interraciale huwelijk was in de vs in 1941 nog in dertig staten 
geheel verboden.28 Pas in 1967 deed de Hoge Raad op 12 juni uitspraak in de zaak 'Loving 
versus State of Virginia'. Daarmee werd als laatste de staat Virginia verplicht bestaande 
wetten tegen interraciale huwelijken ongedaan te maken.29 In het zuiden van de vs was 
een zwart/wit huwelijk vanaf 1691 verboden geweest, maar in de plantage-economie gin
gen blanke mannen wel buitenechtelijke verhoudingen met zwarte vrouwen aan. Hun 
kinderen werden door de blanke vaders zelden erkend. Daarnaast bestond er een scherp 
taboe op verhoudingen tussen blanke vrouwen en zwarte mannen. De beschuldiging van 
zo'n verhouding was vaak voldoende aanleiding voor lynching en de doodstraf voor de 
zwarte man.5° De gevolgen van dit langdurige verbod op vermenging, en de eigenlijk nog 
maar zo recente opheffing van wettelijke segregatie tussen blank en zwart zijn nog steeds 
merkbaar in de raciale verhoudingen. Voor zover er nu in de vs zwart/witte huwelijken 
worden gesloten, betreft het nog altijd veel meer blanke vrouwen met zwarte mannen, en 
veel minder blanke mannen met zwarte vrouwen.31 Pas sinds enkele jaren komen huwe
lijken tussen blanke mannen en zwarte vrouwen meer voor.32 De lange periode van een 
sterke dubbele moraal waarin blanke mannen seksuele verhoudingen met zwarte vrou
wen aangingen zonder met hen te trouwen, is een van de redenen voor deze asymmetrie. 
De 'color line'bestaat nog steeds, al zijn juridische belemmeringen systematisch opgehe-
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ven. Op de registratie van etnisch gemengde huwelijken in de Verenigde Staten en in 
Groot-Brittannië kom ik in hoofdstuk 4 terug. 

Twee sociale problemen rond vermenging 

Aandacht voor kinderen uit gemengde huwelijken 

In het Verenigd Koninkrijk is onderzoek gedaan naar de situatie van kinderen uit 
etnisch gemengde huwelijken. De aandacht gaat voornamelijk uit naar zwart/witte ver
houdingen, tussen zwarte mannen afkomstig uit het Caraïbisch gebied en blanke Engel
se vrouwen. Ann Wilson constateerde dat de partners in interraciale huwelijken en ook 
hun kinderen hun gedrag sterk aanpasten aan de omgeving waarin zij zich op dat 
moment bevinden: dat proces heeft zij 'situational ethnicity' genoemd. Deze situatie-
afhankelijke etniciteit duidt op het verschijnsel dat men zich aan de directe omgeving, 
het gezelschap en de locatie aanpast in de keuze van bijvoorbeeld taal, kleding, houding 
en gedrag. In het onderzoek naar tweetaligheid wordt dit vermogen 'code-switching' 
genoemd.33 

In de jaren negentig hebben Ann Phoenix, Barbara Tizard en Chris Owen, evenals 
Margaret Boushel en Jayne Ifekwunigwe, de kinderen uit 'mixed race relationships' 
onderzocht. De identiteit van deze gemengde kinderen is in Groot-Brittannië gepro
blematiseerd, met name in publicaties vanuit het sociaal werk en vanuit de interraciale 
adoptie. Phoenix en Tizard weerlegden in Black, White or Mixed Race? de kern van die 
problematisering aan de hand van interviews met 'gemengde' tieners die hun gemeng
de afkomst in meerderheid niet als onoverkomenlijk probleem blijken te ervaren. Zij 
ontwikkelen een eigen positieve gemengde identiteit, waarin een vanzelfsprekende en 
onuitgesproken 'switching' tussen beide milieus van herkomst kenmerkend is.34 Een 
groep die wel kwetsbaar is zijn gemengde eenoudergezinnen. In de meeste gevallen 
bestaan die uit blanke moeders die kinderen uit verbroken gemengde relaties zelfstan
dig opvoeden, en voor een kleiner deel uit zwarte moeders, of blanke of zwarte vaders 
die alleen voor de opvoeding van hun kinderen uit gemengde relaties staan, zoals we 
verderop zullen zien. 

Uit Frans onderzoek bleek dat kinderen van gemengde paren zichzelf ófwel bicultu-
reel óf gemengd noemen: 'biculturel ou mixte'. De keuze van die term hing samen met 
het huwelijk van hun ouders. De term mixte verwoordde de band tussen de ouders, ter
wijl biculturel meer hun afstand en scheiding verwoordde, soms geconcretiseerd door 
hun echtscheiding. Tekenend voor de identiteit van gemengde kinderen, evenals voor 
de kinderen van migranten (de tweede generatie), is de afwezigheid van een eenduidige 
identiteit. Wat deze nieuwe Europeanen bindt is wat zij missen: het exclusieve maar 
vanzelfsprekende 'wij'-gevoel dat hun ouders en grootouders nog wel hadden.35 
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De gevolgen van interetnische echtscheidingen 

De meest recente studies uit Groot-Brittannië gaan over de dagelijkse ervaring van ver
menging, zowel op micro-niveau van families als in de Britse samenleving als geheel. 

Alleenstaande, arme blanke moeders met 'mixed race'-kinderen krijgen volgens Mar
garet Boushel ook nu nog met aanzienlijk racistisch commentaar en ook geweld te 
maken. In een studie naar klachten over racisme in Bristol in een overwegend blanke 
arbeidersbuurt bleken 'multiracial families headed by white lone parent women' nogal 
eens doelwit van racisme te zijn: 'In addition to verbal abuse, the families experienced 
racist attacks by both adults and children, including spitting, punching, shoving and 
kicking by white youths and men, and arson, vandalism and written abuse.'36 

Gemengde eenoudergezinnen zijn in meerdere opzichten kwetsbaar, stellen de Brit
se onderzoekers. Het proces van identificatie met de twee ouders van verschillende 
afkomst komt na echtscheiding onder druk te staan. In een omgeving waarin racisme 
en blanke superioriteitsgevoelens factoren van betekenis zijn, is het een klemmende 
vraag in hoeverre kinderen uit etnisch gemengde huwelijken na echtscheiding door 
beide milieus van herkomst gewaardeerd of afgekeurd worden. Ook is de vraag hoeveel 
ruimte deze kinderen hebben om een gelijkwaardige identificatie met beide groepen 
van herkomst te ontwikkelen en te behouden. Alleenstaande moeders lopen hierbij 
niet zelden tegen problemen op. Een naar verhouding groot aantal (2,5 maal zo groot) 
van de kinderen van deze gemengde eenoudergezinnen in Engeland blijkt terecht te 
komen in kindertehuizen. Vooral wanneer zij opgroeien in overwegend blanke buur
ten, buiten Londen, is deze kans groot.37 Alleen in Groot-Brittannië zijn deze ontwik
kelingen gesignaleerd, en onderwerp geworden van onderzoek en debat.3 Dat heeft te 
maken met de andere wijze van etnische registratie in Groot-Brittannië, zoals in het 
volgende hoofdstuk wordt beschreven. Waar het zicht op deze gegevens volkomen ont
breekt, zoals ook in Nederland, kunnen ook dergelijke sociale problemen onzichtbaar 
blijven. 

Het geringe vertrouwen in de duurzaamheid van een gemengd huwelijk 
Verschil als risico 

Naar de huwelijksstabiliteit bij gemengde paren is nog opmerkelijk weinig onderzoek 
gedaan in Europa. Aan algemene denkbeelden ontbreekt het niet. Hier wordt vrijelijk 
geassocieerd, met als leidraad het idee dat elk verschil tussen partners ook een risico is. 
In demografische en economische studies naar partnerkeuze is de keuze van termen 
soms onthullend. In hoofdstuk 2 noemde ik al de term 'risicogroep' die gebruikt werd 
in een onderzoek naar huwelijksmigratie, en waarmee gedoeld werd op migranten die 
Nederland binnenkomen en nog ongehuwd zijn. In het uitgebreide en overigens 
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indrukwekkende onderzoek naar het huwelijk door de Amerikaanse econoom Gary 
Becker beschouw ik zijn term 'mismatch' als zo'n onthullende term: 

'Persons who marry out of their race, religion, age cohort, or education class have 
relatively high probabilities of divorce, even when other traits are held constant. 
[...] Divorce is more likely when mates are mismatched'.39 

De keuze voor iemand buiten de 'eigen' groep wordt gezien als een keuze 'bij gebrek aan 
beter'. In Beckers visie zijn gemengde huwelijken voornamelijk veroorzaakt door 'pech'. 
Hoogstens zijn zij dat niet uitsluitend: 'Bad luck is not the only major cause of mixed 
marriages.'40 Het uitgangspunt dat vermenging eigenlijk een vergissing is, heeft gevol
gen voor de mate van acceptatie van gemengde paren. Impliciet wordt hun partnerkeu
ze 'minder verstandig' geacht. Dergelijke kwalificaties beginnen inmiddels wat af te 
nemen in recentere studies. De socioloog Kalmijn bijvoorbeeld beschrijft de trend naar 
grotere diversiteit in huwelijken in de vs en naar meer openheid op de huwelijksmarkt 
met een aanzienlijk meer 'open mind' dan zijn Amerikaanse collega's. In plaats van te 
stellen dat gemengde partnerkeuze een vorm van afwijkend gedrag is, schrijft Kalmijn 
dat het een feitelijke indicator is voor de mate van sociale interactie. Hoewel nog steeds 
omgeven door afkeuring, neemt het biraciale huwelijk in de Verenigde Staten inmiddels 
wel sterk toe, maar die groei is relatief: het betreft nog altijd een zeer kleine minderheid 
van alle huwelijken.41 

Het grootste probleem bij de bestudering van echtscheiding is de gebrekkige en 
inconsequente registratie ervan. De Franse onderzoekers Neyrand en M'Sili bestudeer
den interetnische echtscheidingen in Frankrijk. Daarvoor konden ze alleen paren 
onderzoeken op grond van de wederzijdse nationaliteit van de partners, die eerst offi
cieel gehuwd, en later gescheiden waren. Ook in Frankrijk was geen enkel gegeven over 
etnisch gemengde echtscheidingen bekend, omdat de niet-Franse partner door het 
huwelijk de Franse nationaliteit verwerft en een gehuwd paar daarna onzichtbaar wordt 
in de statistiek. Toch overheerste de gedachte, dat een gemengd huwelijk zeker eerder 
stukloopt dan een 'ongemengd' huwelijk.42 

Het idee dat een gemengd huwelijk heel vaak uitloopt op echtscheiding is impliciet 
een uiting van twijfel aan elk gemengd huwelijk, van een zeker wantrouwen tegen elk 
gemengd paar. 'Zou dat wel goed gaan?' Deze algemene verwachting beïnvloedt de 
mate van acceptatie van gemengde paren. Het leidt in de privé-sfeer tot aarzeling, tot 
waarschuwingen, of tot impulsieve radikale afwijzing van gemengde paren. In de 
publieke sfeer heerst ook om andere, politieke redenen een sfeer van een zeker ongeloof 
ten aanzien van gemengde huwelijkssluitingen. 'Is dat wel een echt huwelijk, of is het 
een schijnhuwelijk?' Ook in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is het 
schijnhuwelijk een bekend verschijnsel, dat met expliciete maatregelen bestreden wordt 
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en dat ook de beeldvorming over gemengde paren beïnvloedt.43 In Frankrijk is, net als 
in Nederland, een huwelijk met een Franse staatsburger een van de laatste mogelijkhe
den voor niet-Fransen om zich daar legaal te vestigen. Daarom worden huwelijk en 
echtscheidingen door de overheden mede onderzocht en gecontroleerd in het kader van 
de beperking van de immigratie. Dit geldt ook voor Duitsland.44 Aan de aantallen 
huwelijken, en ook aan de aantallen echtscheidingen, is echter niet af te lezen wat het 
motief voor het huwelijk, of voor de echtscheiding was. Daarmee is in principe elk 
huwelijk mogelijk een schijnhuwelijk, en ook elke echtscheiding mogelijk de beëindi
ging van een schijnhuwelijk. Op de gevolgen hiervan voor de statistiek en het onder
zoek kom ik terug in hoofdstuk 4. 

Neyrand en M'Sili constateerden dat gemengde en ongemengde paren die in 1975 
huwden, gedurende veertien jaar even vaak gehuwd zijn gebleven. De gemengde paren 
die in 1982 huwden, zijn gemiddeld eerder dan de ongemengde huwelijken gestrand. 
Verder zijn er veel meer echtscheidingen van gemengde paren waarbij de vrouw Frans 
is, dan andersom.45 

Nu zowel 'ongemengde' als 'gemengde' huwelijken zeer vaak op echtscheiding uit
lopen, wordt de vraag wat een duurzaam huwelijk bepaalt, klemmender. Julia Kristeva 
noemde in Etranger, mon amour een geslaagd gemengd paar dan ook een nog groter 
raadsel, omdat een geslaagd (echt)paar immers al bijzonder is geworden: 

'La réussite du couple est rare et énigmatique. Elle dépend du degré d'indépen
dance et d'autonomie, de la capacité a gérer les intérêts libidinaux, profession
nels, sociaux, de l'un et de l'autre. Le couple mixte pose encore plus nettement 
cette question de la différence, traversée a la fois par la culture et l'étrangeté, 
menacée de gommage pas désir d'assimilation.'4 

Heen Montijn schreef hierover: 'Eigenlijk is bijna ieder huwelijk al intercultureel, en is 
het een wonder dat het nog zo vaak goed gaat.'47 

Zichtbaar verschil en aanvaarding 

Perhaps white culture's most formidable attribute is its ability to mask itself as a 
category. (Peter McLaren, 1994)48 

Hoe belangrijk of onbelangrijk is een verschil in huidkleur voor de acceptatie van 
gemengde paren? Is de strijd tegen het idee dat er superieure en inferieure rassen 
bestaan, zoals Bob Marley die in het motto van dit hoofdstuk bezong, nog wel nodig in 
de multiculturele samenlevingen? In de jaren negentig wordt een nieuw studieterrein 
ontgonnen onder de noemer 'whiteness studies', met name in de Verenigde Staten en in 
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Groot-Brittannië. Hierin wordt de minst besproken, meestal onderbelichte want van
zelfsprekend gevonden andere raciale categorie aan onderzoek onderworpen: 'blank
heid'. De ongemakkelijkheid van de term is kenmerkend voor de afwezigheid van dit 
debat in ons taalgebied tot nu toe. Richard Dyer benadrukt het belang van herken
baarheid in de huidige visuele cultuur: 

'In a visual culture [...] social groups must be visibly recognisable and repre-
sentable, since this is a major currency of communication and power. Being 
visible as white is a passport to privilege. [...] The ultimate position of power in 
a society that controls people in part through their visibility is that of invisibility, 
the watcher. [...] Looking and being looked at reproduce racial power 
relations.'49 

Zolang 'blanken' de meerderheid vormen, blijven zij onzichtbaar en onopvallend, terwijl 
de niet-blanken door het contrast juist opvallen. In de laatste twintig jaar is meer kleur in 
het Nederlandse straatbeeld in de meeste steden steeds normaler, en dus onopvallender 
geworden. Komt er een einde aan het vanzelfsprekende voordeel van een blanke huid? 
Wordt huidkleur, zoals de kennismakingsadvertenties al langer roepen, onbelangrijk? En 
verandert dan ook de oude associatie tussen 'wit' en 'schoon', en 'zwart' en 'vuil'? Er zijn 
nogal wat buitenlandse observatoren die de Nederlandse schoonmaakdrang opviel, en de 
grote ijver in het laten blinken van het eigen huis. In zeventiende-eeuwse Nederlandse 
schilderijen viel de Britse sociologe Vron Ware op hoe nadrukkelijk zichtbaar de witte was 
en het linnengoed werden gepresenteerd. Associaties met zuiverheid, puurheid, onschuld 
en reinheid liggen voor de hand. Er zijn aanwijzigingen dat hierin in de laatste decennia 
verandering kwam. In een uitvoerig gedocumenteerd essay over de Nederlandse obsessie 
met poetsen en boenen benadrukte de antropoloog Van Ginkel de langdurige samenhang 
met ordening en organisatie: 'Schoonmaken is ordenen, en dus in- en uitsluiten.' Juist in 
de naoorlogse periode heeft zich daarin volgens de sociologe Van Daalen een opmerkelij
ke verandering voorgedaan, waarin niet langer 'zo schoon mogelijk' het ideaal was, maar 
men eerder tevreden was met 'schoon genoeg'.50 

In Nederland bestaat een sterke neiging om verschil in huidkleur af te doen als 
'onbelangrijk', zo sterk dat er over de betekenis van dat verschil, en over de gevolgen van 
het dragen van een lichtere of een donkere huid, liever niet wordt gesproken. Het 
benoemen van 'rasverschil' is, zoals ook Hoetink heeft laten zien, zo omstreden dat het 
veel liever wordt vermeden. Daarmee wordt een onmiskenbaar verschil als het ware aan 
de kant geschoven. Hierover merkt Ware op: 

'While it may be relatively easy to conclude that "race" refers to an outdated 
system of classification based on imagined notions of biological difference, the 
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salience of skin colour in everyday life still has to be reckoned with - in some 
places more than others.'51 

Steeds blijkt echter het benoemen van 'blankheid' en 'zwartheid' snel tot het probleem 
van fixatie van vermeend raciaal verschil te leiden: een belangrijke drijfveer van de 
onderzoekers is dan ook, dit dilemma zo nauwkeurig onder woorden te brengen.52 In 
de Verenigde Staten staat het beleid van 'affirmative action', gericht op gelijke kansen 
voor zwart en blank in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, onder grote druk. Hierin 
wordt door verschillende schrijvers benadrukt dat zichtbaar verschil, met name huid-
kleur, van belang is en blijft. Keith en Herring toonden nog in 1991 aan dat een don
kerder huidkleur een voortdurend en hardnekkig nadeel op de arbeidsmarkt betekent.53 

Russell, "Wilson en Hall onderzochten de gespannen verhoudingen tussen zwarten van 
verschillende tinten onderling, in werkverhoudingen en in de privé-sfeer van 'mating 
and dating', zowel in de heteroseksuele als in de homoseksuele 'scene'.54 Anthony 
Appiah en Amy Guttman pleiten in Color Conscious, gezien de voortdurende werking 
van de factor 'kleur', voor 'kleurbewust' beleid, en voor erkenning van die verschillen, 
zeker zolang er nog onrechtvaardige achterstand is.55 

Cultuurverschil als dooddoener en nuttig alibi 

Naast de specifieke lokale studies naar gemengde paren is er een breder, snel groeiend 
internationaal veld van historische, sociologische en culturele studies, waarin de Britse 
koloniale erfenis en de impact daarvan op het hedendaags samenleven van verschillen
de etnische groepen aan de orde komt. Daarbij gaat de aandacht soms uit naar beperk
te lokale ontwikkelingen, maar vaker naar grensoverschrijdende westerse, 'atlantische' of 
nog wijdlopigere 'transnationale en globale' trends. Omdat de koloniale geschiedenis en 
de migratie- en dekolonisatiegeschiedenis van Groot-Brittannië veel overeenkomsten 
vertonen met de Nederlandse, zijn inzichten uit deze studies ook voor de Nederlandse 
situatie relevant en stimulerend.56 

Als er één term is die alomtegenwoordig is bij de beschrijving en de verklaring van 
gemengde huwelijken, is het cultuur of cultuurverschil. De benaming 'biculturele paren' 
gaat ook uit van twee culturen. De kracht die aan het cultuurverschil wordt toegekend 
is groot. In die zin zou een hedendaagse invulling van het bekende spreekwoord kun
nen zijn: 'Twee culturen op één kussen, daar slaapt de duivel tussen', met het cultuur
verschil in de rol van de duivel. Onderzoekers, journalisten, demografen en ook de 
gemengde paren zelf grijpen regelmatig naar het cultuurverschil, ter verklaring van pro
blemen en echtscheiding, of om aan te geven dat cultuurverschillen ook overwonnen 
kunnen worden. 

De Franse sociologe Beate Collet geeft een uitgebreid kritisch overzicht van de ver-
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schillende studieterreinen waarin wat zij noemt het 'culturalisme' of een 'essentialisme 
différentialiste' zijn opgedoken. Cultuurverschil als verklaring voor de interacties bin
nen gemengde huwelijken is voor haar een sociale constructie met een zekere simplisti
sche aantrekkingskracht.57 Eenmaal 'anders', altijd 'anders': de verschillen worden 
beschouwd als onveranderlijk. Het cultuurverschil wordt primair gezien als obstakel, 
handicap of hindernis. Daarbij zijn het altijd de minderheden, de groepen met minder 
macht, die als 'verschillend' worden gedefinieerd door de meerderheidsgroep.5 

Ook de gemengde paren zelf hebben echter sterk de neiging zo nu en dan te kiezen 
voor cultuurverschil als interpretatie van wat zij meemaken. Men 'kiest' als het ware 
voor een culturele verklaring bij conflicten en rivaliteit. Dit lijkt op een strategie van 
schuilen en vermijden van ruzies, maar deze neiging is ook nuttig, stelt Varro. Het idee 
van een onveranderlijk 'cultuurverschil' staat het paar toe hun conflicten te duiden in 
externe termen die hen, tot op zekere hoogte, verontschuldigen. Zij hoeven zich de pro
blemen dan niet zo persoonlijk aan te trekken: 'La mixité est un bon alibi.'59 

Ook Collet noemt het cultuurverschil een 'magisch criterium' dat zijn nut heeft bij 
ruzies. De zelforganisaties op het gebied van etnisch gemengde paren in Duitsland en 
ook elders vallen volgens Collet ook in de valkuil van het cultureel determinisme, door 
verschillen tussen de partners op enkele aspecten kritiekloos te fixeren. In deze optiek is 
en blijft de 'ander' altijd 'anders', het verschil ligt vast. Zij verwijst naar onderzoek 
waaruit blijkt dat lang niet alle paren evenveel waarde hechten aan cultuurverschil: 
hoger opgeleide paren zouden dat bijvoorbeeld eerder doen dan lager opgeleide. Het 
gevoel van partners in gemengde huwelijken in Frankrijk en in Duitsland, vreemdeling 
te blijven, is hardnekkig; dat hangt samen met de moeizame naturalisatieregelingen. 2 

De Britse socioloog Paul Gilroy formuleerde als tegenhanger van de terminologie die 
vermenging ziet als degeneratie of halvering, de term double consciousness, dubbel 
bewustzijn. Het is tevens een typering van het meervoudige bewustzijn dat het gevolg 
kan zijn van migratie. De migrant bekijkt zichzelf en anderen steeds op twee verschil
lende manieren, met de blik van het land van herkomst en met de blik van het land van 
vestiging. Meervoudigheid of pluraliteit betekent ook, aldus Gilroy, een definitief 
afscheid van cultureel absolutisme, dat culturele verschillen ziet als star en onverander
lijk. 

Gilroy pleit voor een brede, open, procesmatige definitie en interpretatie van 
etniciteit, identiteit, racisme en racialisatie in het onderzoek, waarbij de historische 
context een belangrijke plaats inneemt. Een starre indeling in rassen of etnische 
categorieën op grond van vermeende 'cultuurverschillen', die hij 'cultural absolutism' 
noemt, voldoet niet meer. Een veel flexibeler analyse van identificaties en daarmee ook 
een nieuw anti-racisme is nodig. 3 Het ontbreekt tot nu toe aan een andere, neutralere 
terminologie ten aanzien van raciale en culturele vermenging, terwijl we die vermenging 
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overal om ons heen waarnemen. Nieuwe termen zijn nodig, als 'a means to figure the 
inescapability and legitimate value of mutation, hybridity, and intermixture'. Hij pleit 
voor 'a response to racism that doesn't reify the concept of race, [...] and a series of 
answers to the power of ethnic absolutism that doesn't try to fix ethnicity absolutely but 
sees it instead as an infinite process of identity construction.'64 

In de jaren negentig is identiteit een sleutelwoord, en de verwarring over wie wat is 
en was leidt tot veel individuele zoektochten en studies. 5 Grensoverschrijdingen en 
onverwachte ontmoetingen stimuleren de vragen naar het andere én het eigene, naar 
vergelijkbaarheid en onderscheid, gelijkheid en verschil. Dit is een andere benadering 
dan die welke vanuit de dominantie van de meerderheidssamenleving pleit voor inte
gratie, assimilatie en aanpassing aan wat als het nationaal- of etnisch-eigene beschouwd 
wordt. Het is ook een ander verhaal dan dat van etnische minderheden als slachtoffers 
die worstelen om een plaatsje in de mainstream te veroveren. Vermenging impliceert een 
ontdekkingsreis die beide groepen van herkomst beïnvloedt en verandert. ° Het in dit 
hoofdstuk geschetste internationale onderzoek laat zien dat ontmoeting leidt tot een 
wederzijds proces, van aan- en afleren, en leren kennen. Dit is het uitgangspunt voor de 
volgende drie hoofdstukken, waarin een sociale geschiedenis van de kerkelijk en etnisch 
gemengde huwelijken in Nederland wordt beschreven. 
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Deel II 

De veranderende omgang met kerkelijk en 

etnisch verschil 





4 
Sociale problemen en statistiek 

Registratie en frequentie van kerkelijk en etnisch gemengde huwelijken 

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

De controversiële Volkstelling van 1971 

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

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

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

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

Behalve door deze Zuid-Europese migranten was de bevolkingssamenstelling van 
Nederland veranderd door de vestiging van aanzienlijke aantallen Nederlandse staats-

54 



SOCIALE PROBLEMEN EN STATISTIEK 

burgers uit voormalig Nederlands-Indië. Tussen 1945 en 1965 ging het om in totaal 
300.000 personen, waarvan ongeveer 180.000 Indische Nederlanders.9 Na 1951 kwam 
ook een groep Molukkers naar Nederland: hun totale aantal wordt geschat op 12.500.10 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkelijk gemengde huwelijken en echtscheidingen in de statistiek 

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

[Spaarnestad fotoarchief] 

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

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

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

huwelijken per kerkelijke gezindte, 1947, i960, 1971. 

1947 1960 1971 1947 1960 1971 

mannen vrouwen 

eerste h uwelijken 

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

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

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

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

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

Rem - 29,8 34,2 - 41.3 42.6 

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

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

niet-eerste huwelijken 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De onopvallende verdwijning van een vanzelfsprekend verschil 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vrouw 

NH RK 

Ned-herv. a b a x d ongemengde huwelijken 

rooms-kath c d b x c gemengde huwelijken 

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

Trends in aantallen kerkelijk ingezegende gemengde huwelijken als indicator voor 
aanvaarding 

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

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

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

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

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1951 59 74 14 164 2499 7 5690 87749 43 

1956 69 86 14 215 2521 8 7070 125058 32 

1960 58 68 14 178 1288 7 5319 40315 36 

1961 57 65 14 152 1085 6 5566 48237 32 

1962 58 69 12 154 953 7 4681 28493 31 

1963 50 52 14 138 689 7 3302 18195 25 

1964 49 52 12 139 581 6 3496 19826 19 

1965 50 50 14 126 466 7 3562 15039 27 

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

1967 37 38 11 99 256 8 2067 6057 29 

1968 32 31 10 75 176 7 1495 3286 35 

1969 27 26 9 62 136 7 996 2266 24 

1970 27 26 11 51 109 8 742 1583 30 

1971 23 22 8 44 91 7 645 1327 27 

1972 20 19 8 39 79 7 455 971 20 

1973 17 15 9 31 62 7 315 651 24 

1974 16 15 7 30 56 7 288 578 22 

1975 15 14 7 27 47 7 227 464 17 

1980 15 14 8 26 48 8 230 451 25 

1986 15 15 8 27 56 12 170 377 30 

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

* n.b.: niet beschikbaar. Voor 1966 zijn alleen de totale aantallen bekend.34 
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Elke kolom geeft een trend in de tijd weer. Alle trends laten een daling zien, maar de 
ene groep daalt sneller dan de andere, en tussen sommige jaren is de daling scherper dan 
tussen andere. Uit de kolommen i, 4 en 7 blijkt dat de totale aantalllen kerkelijk 
gemengde huwelijken tot 1956 daalden (de odds ratio stijgt dan), zich weer herstellen, 
en dan vrij spectaculair gaan toenemen (scherpe daling in odds waarden). 

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

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

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

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

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

De toename van diversiteit. Etnisch gemengde huwelijken in de statistiek 

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

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

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

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

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

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

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

Tabel5 Veranderingen in de categorisering 1 

1996. 

1 binationale huwelijken in de bevolkingsadministratie, 1947-

1947- 1951- 1966- 1975/76 

België en Luxemburg 

Duitsland 

Groot-Brittannië 

Frankrijk 

USA 

België en Luxemburg 

Duitsland 

Frankrijk 

Italië 

Spanje 

België en Luxemburg 

Duitsland 

Groot-Brittannië 

Overig Europa 

USA 

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

Portugal 

Griekenland 

Overig Europa 

Turkije 

USA 

Indonesië ('65) 

Marokko 

overig buiten Europa 

zonder/onbekend 

Europa 6: 

(België en Luxemburg) 

Duitsland 

Frankrijk 

Italië 

Spanje 

Verenigd Koninkrijk 

Europa -6 

(Overig) 

Marokko 

Turkije 

Suriname 

USA 

Rest van de wereld: 

Amerika (zonder vs, 

Suriname) 

Azië (zonder Turkije) 

Afrika (zonder Marokko) 

Oceanië 

zonder/onbekend 

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

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

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

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

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

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

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

File H22JW47-65, en overige files huwelijken. 

Aanvankelijk groeide het aantal Nedetlandse vrouwen dat met Europeanen trouwde 
snel, van rond de 300 per jaar van 1947 tot en met 1957, tot 1243 in 1965. De piek in de 
jaren zestig werd gevormd door Duits-Nederlandse huwelijken enerzijds, en Italiaans-
Nederlandse (en in mindere mate ook andere Zuid-Europees-Nederlandse: Spaanse, 
Joegoslavische, Griekse en Portugese) huwelijken andetzijds. De Nederlandse mannen 
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trouwden tot i960 meer met Europese vrouwen dan Nederlandse vrouwen met Euro
pese mannen. Dat veranderde rond i960. Dit verschil werd voornamelijk veroorzaakt 
door het geringe aantal huwelijken van Nederlandse vrouwen met Duitse mannen. 
Daarna bleven de aantallen huwelijken van Nederlandse mannen met Europese vrou
wen lager, maar ze groeiden wel langzaam, totdat zij vanaf 1980 de Nederlandse vrou
wen 'inhaalden'. De stijging werd met name veroorzaakt door huwelijken met Europe
se vrouwen van andere dan de zes omliggende West-Europese landen, namelijk met 
Oost-Europese en Zuid-Europese nationaliteiten. 

Van intern-Europese naar internationale huwelijksmarkt 

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

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

vrouwen, 1966. 

land van herkomst Nederlandse vrouw Nederlandse man 

1 Italië (466) Indonesië (120) 

2 Spanje (213) Spanje ( 73) 

3 Verenigde Staten (203) Verenigde Staten ( 48) 

4 Indonesië (145) Italië ( 45) 

5 Griekenland (116) Griekenland ( 24) 

6 Turkije ( 98) Portugal ( 7) 

7 Marokko ( 47) Turkije ( 0) 

8 Portugal ( 30) Marokko ( 0) 

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

Bron: CBS, files huwelijken, 1966. 

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

28 31 53 66 

00 100 100 100 

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

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

binationale huwelijken: 1966-1992. 

Huwelijken (%) 1966 1976 1980 1992 

Nederlander met Europeanen 

Nederlander met niet-Europeanen 

totaal 

Bron: CBS, Files huwelijken, 1966-1993. 

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

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

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

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

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

71 



GEMENGDE HUWELIJKEN, GEMENGDE GEVOELENS 

Grafieken 2 a,b,c,d,e In Nederland gesloten huwelijken naar nationaliteit huwelijkspartners, 1966-1996. 

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

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

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

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

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

vrouw 

Ned. niet-Ned. 

Ned. a b a x d ongemengde huwelijken 

man = = odds ratio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voorkomende landen van herkomst. 

jaar 1990 1991 1992 
f" 

1993 1994 1995 1996 1997 

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

Ned. huwenden 4631 4471 4261 4228 3766 2634 2658 2826 

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

Suriname 326 344 379 488 269 30 80 74 

Turkije 95 159 106 79 46 23 AG 84 

Marokko 46 73 79 70 48 13 30 33 

Egypte 57 61 48 49 27 7 18 17 

Ghana 65 44 54 57 60 1 7 5 

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

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

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

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

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

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

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Totaal 

Ned./Ned. 

Surinaamse man + Ned. vrouw 

Sur.vrouw + Ned. man 

Sur. + Sur. 

Antilliaanse man + Ned. vrouw 

Antill. vr. + Ned. man 

Ant. + Ant. 

Turkse man + Ned. vrouw 

Turkse vr. + Ned. man 

Tur. + Tur. 

Marokkaanse man + Ned. vrouw 

Marokk. vr. + Ned. man 

Mar. + Mar. 

Zuid-Europese man + Ned. vrouw 

Zuid-Eur. vr. + Ned. man 

Zuid-Eur. + Zuid-Eur. 

Niet-geïndustr. landen man + Ned. vrouw 

Niet-geïndustr. landen vr. + Ned. man 

Niet + Niet 

Geïndustr. landen man + Ned. vrouw 

Geïndustr. landen vr. + Ned. man 

Ind. + Ind. 

6564 6563 5425 4411 5051 5098 

2410 2257 2167 2060 2090 2067 

58 54 55 36 54 48 

84 92 111 82 81 91 

413 541 434 217 327 258 

13 16 17 23 8 21 

13 22 21 25 26 21 

17 13 16 15 20 12 

60 56 35 17 33 12 

7 8 9 5 7 6 

143 283 187 160 243 296 

102 95 32 20 32 40 

54 35 25 6 12 14 

135 382 186 164 258 408 

73 50 48 31 54 39 

47 69 67 38 52 46 

27 32 42 30 33 32 

286 210 148 134 134 127 

335 267 208 169 234 199 

379 429 383 205 267 308 

346 313 348 297 323 290 

394 348 333 333 347 351 

122 125 93 101 115 111 

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

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

Lopen gemengde huwelijken vaker stuk? Het gewicht van het verschil 

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

Kerkelijk gemengde echtscheidingen: kerkelijk verschil wordt minder belangrijk 

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

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

eenkomstige samenstelling 1951-1955. 

Wederzijdse kerkelijke gezindte Aantal echtschei Aantal bestaande Echtscheidingen als 

dingen 1951-1955 huwelijken in 1947 promille van bestaande 

huwelijken 

RK met Ned.-hervormd 468 41292 113 

RK met gereformeerd 41 4797 85 

RK met 'Geen' 368 21943 126 

Ned-herv. met gereformeerd 106 21763 49 

Ned-herv. met 'Geen' 556 75637 74 

Gereformeerd met 'Geen' 61 8003 76 

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

groep, in M. Mulder (red.), Assen 1963. Tabel 3, p. 48; gebaseerd op cijfers van CBS uit 1958. 

84 



SOCIALE PROBLEMEN EN STATISTIEK 

aantal kerkelijk gemengde echtscheidingen uit 1951-1955 werd gedeeld door het aantal 
bestaande kerkelijk gemengde huwelijken op de dag van de Volkstelling in 1947. Het 
echtscheidingscijfer biedt inzicht in de onderlinge verhouding tussen verschillende 
typen gemengde huwelijken; hoe hoger, hoe meer echtscheidingen. Gebaseerd op de 
bestaande huwelijken op één dag is het echter ook sterk een momentopname. 

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

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

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

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

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

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

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

Huwelijken (aantallen) 1975 1980 1985 1990 1993 

Totaal 6358 5999 4766 8152 6563 

Ongemengd 961 974 723 860 427 

Geen/Geen 1351 1354 1494 2408 2600 

2 Partners onbekend 62 97 79 36 n.b. 

1 Partner onbekend 1365 200 167 376 n.b. 

Gemengd 2619 3374 2303 4472 (3536) 

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

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

Echtscheidingen 1975 1980 1985 1990 1993 

Totaal 2730 2878 3369 2739 3329 

Ongemengd 295 58 103 303 356 

Geen/Geen 653 373 406 459 1292 

2 Partners onb. 8 0 2 39 287 

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

Gemengd 600 655 940 650 (1394) 

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

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

Ook deze gegevens weergegeven als percentages: 

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

Huwelijken (%) 1975 1980 1985 1990 1993 

Totaal 100 100 100 100 100 

Ongemengd 15 16 15 10 6 

Geen/Geen 21 22 31 30 40 

2 Partners onb. 1 2 2 0 nb 

1 Partner onb. 22 4 4 5 nb 

Gemengd 41 56 48 55 54 

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

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

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

Echtscheidingen (%) 1975 1980 1985 1990 1993 

Totaal 100 100 100 100 100 

Ongemengd 11 2 3 11 11 

Geen/Geen 24 13 12 17 39 

2 Partners onbekend 0 0 0 1 8 

1 Partner onbekend 43 62 57 47 nb 

Gemengd 22 23 28 24 (42) 

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

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

De duurzaamheid van etnisch gemengde en ongemengde huwelijken: 
twee casestudies 

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

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

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

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

1972, vergeleken met Nederlands/Nederlandse huwelijken. 

aantal % huwelijksdi jur in jaren 

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

nog gehuwd 112 81 71 67 29 30,5 

gescheiden 46 40 29 33 14 14,5 

totaal 158 121 100 100 25 25 

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

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

lands/Nederlandse huwelijken 10-12 december 1996. 

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

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

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

Type* Totaal Nog gehuwd % Gescheiden % totaal 

Italiaans/Ned. 107 84 79 23 21 100 

Spaans/Ned. 20 11 55 9 45 100 

Hongaars/Ned. 18 9 50 9 50 100 

Moluks/Ned. 13 8 62 5 38 100 

Totaal gemengd 158 112 71 46 29 100 

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

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

Nederlands. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Huwelijken 1975 1980 1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

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

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

Ned. man + 

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

Ned. vrouw + 

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

Niet-Ned. + 

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

Overig 

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

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

Echtscheidingen 1975 1980 1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

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

Nederlands + 

Nederlands 1427 835 910 814 628 824 887 773 776 733 

Ned. man + 

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

Ned. vrouw + 

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

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

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

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

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

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

Minder gemengde echtscheidingen 

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

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

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

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

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

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

Ned. man + 

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

Ned. vrouw + 

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

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

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

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

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

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

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

Ned. man + 

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

Ned. vrouw + 

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

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

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

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

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

genoot versus idem echtgenote. 

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

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

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

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

a Huwelijken (%) 1975 1980 1985 1990 1995 Totaal 

Nederl. + Nederl. 62 60 65 56 63 60 

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

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

Totaal 100 100 100 100 100 100 

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

b Echtscheidingen (%) 1975 1980 1985 1990 1995 Totaal 

Nederl. + Nederl. 54 33 31 41 49 41 

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

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

Totaal 100 100 100 100 100 100 

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

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

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

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

Echtscheidingscijfers van gemengde en ongehuwde paren: een eerste aanzet 

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

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

aantal echtscheidingen per 1000 huwelijken) 

Echtscheidingscijfer 1985 1990 1996 

Alle echtscheidingen 24 23 33 

Nederl.+Nederl. 7 8 9 

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

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

niet-Ned + niet-Ned. 35 54 110 

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

naar nationaliteit/geboottelandindicatie echtgenoot versus nationaliteit/geboortelandindicatie echtgenote, 

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

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

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

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

dingen per iooo huwelijken) 

Echtscheidingscij fer 1985 1990 1996 

Ned. man + Sur. vrouw 

Ned. vrouw + Sur. man 

Sur. + Sur. 

Ned. man + Antill. vrouw 

Ned. vrouw + Antill. man 

Antill. + Antill. 

Ned. man + Turkse vrouw 

Ned. vrouw + Turkse man 

Turks + Turks 

Ned. man + Marokk. vrouw 

Ned. vrouw + Marokk. man 

Marokk. + Marokk. 

Ned. man + Zuid-Eur. vrouw 

Ned.vrouw + Zuid-Eur. man 

Zuid-Eur. + Zuid-Eur. 

270 101 63 

197 29 62 

9 70 117 

100 35 47 

82 11 59 

- 22 52 

666 166 85 

98 60 294 

- 9 29 

461 1083 106 

78 71 204 

0,3 9 36 

24 55 67 

27 17 43 
- 6 16 

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

naar nationaliteit/geboottelandindicatie echtgenoot versus nationaliteit/geboortelandindicatie echtgenote, 

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

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

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



SOCIALE PROBLEMEN EN STATISTIEK 

Conclusies 

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

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

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

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



'Twee geloven op één kussen...' 

Reacties op kerkelijk gemengde huwelijken in de twintigste eeuw 

Inleiding 

Het spreekwoord in de titel van dit hoofdstuk klinkt in de jaren negentig nogal achter
haald. Toch is het nog maar enkele decennia mogelijk om een huwelijk tussen lidmaten 
van de rooms-katholieke en de gereformeerde kerken kerkelijk te bevestigen. In de jaren 
zeventig verdween deze problematisering, en sindsdien wordt er over het kerkelijk 
gemengde huwelijk vrijwel nooit meer gesproken. De ophef die in mei 1998 ontstond, 
rond de kerkelijk gemengde huwelijkssluiting van een lid van het traditioneel Neder
lands-hervormde koninklijk huis, prins Maurits, met de van huis uit rooms-katholieke 
Marilène van den Broek, liet echter zien dat nog niet alle hindernissen tussen deze 
gezindten zijn verdwenen.1 

In dit hoofdstuk worden de ingrijpende historische veranderingen op dit gebied kort 
geschetst aan de hand van archieven, tijdschriftonderzoek en opinieonderzoeken naar 
religieuze tolerantie, en geïllustreerd met interviews met kerkelijk gemengde paren. De 
sterkste verschuivingen vonden plaats in slechts enkele jaren, in de jaren zestig. Onver
wacht en onvoorzien was in dezelfde periode de vestiging van een andere godsdienst, de 
islam in Nederland. Door deze ontwikkelingen veranderde de betekenis van het 
gemengde huwelijk in Nederland ingrijpend. 

Een marginaal verschijnsel? Kerkelijk gemengde huwelijken tot 194$ 

In Nederland werd in de negentiende en twintigste eeuw bij een gemengd huwelijk in 
eerste instantie aan een kerkelijk gemengd huwelijk gedacht, en dan vooral aan een 
huwelijk van een katholiek met een niet-katholiek, of een protestant met een niet-pro-
testant. Dit gemengde huwelijk was lang een marginaal verschijnsel: endogamie, huwen 
binnen de eigen gezindte, was de norm. Die norm was vooral in de tweede helft van de 
negentiende eeuw steeds sterker geworden. Voor die tijd was huwen tussen verschillen
de christenen, en ook ongehuwd samenwonen, met name in de lagere strata veel gebrui
kelijker. Sociale afkomst bepaalde de partnerkeuze in sterke mate: het huwelijk was 
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allereerst een economisch contract.2 Na 1850 werd de kerkelijke registratie en statistiek 
uitgebreid met gegevens over de aantallen gemengde huwelijken; daarvoor was daarover 
volgens Van Leeuwen niets te vinden, en 

'moest genoegen worden genomen met de constatering dat er ook toen veel 
Katholieken met niet-Katholieken huwden, zonder dat dit vage gegeven ook 
maar enigszins verduidelijkt kon worden.'3 

Aan het einde van de negentiende eeuw werd de norm, alleen te huwen met iemand uit 
eigen kring, steeds sterker.4 Een gemengd huwelijk tussen katholiek en protestant werd 
vanaf het begin van de twintigste eeuw algemeen beschouwd als een riskante grens
overschrijding, een probleem voor beide families van de huwelijkspartners, en was dan 
ook reden voor bezorgdheid en waarschuwingen. Van Poppel: 

'Op allerlei manieren trachtte men het kerkvolk te doordringen van het onder
scheid tussen katholiek en protestant. Instructies bedoeld om gemengde huwe
lijken tegen te gaan werden uitgevaardigd en geloofswaarheden werden gepredikt 
die katholieken en protestanten verdeeld hielden.'5 

De grenzen van de eigen kerkelijke gezindte en de eigen levensovertuiging werden voor
al vanaf de jaren dertig tot in de jaren vijftig scherp getrokken, zoals in het vorige hoofd
stuk is geschetst.6 Rooms-katholieken gingen van alle gezindten het minst vaak een 
gemengd huwelijk aan. In de jaren vijftig werden de minste gemengde huwelijken geslo
ten, waarna een sterke stijging zichtbaar werd. Voor de protestanten geldt dat het aan
tal gemengde huwelijken over de gehele periode steeds verder toenam. Van de verschil
lende protestanten trouwden Nederlands-hervormden het vaakst gemengd, terwijl dat 
voor gereformeerden bijna even uitzonderlijk was als voor rooms-katholieken. De 
Nederlandse joden begonnen in het interbellum meer met niet-joden te trouwen, een 
trend die in Duitsland nog sterker was.7 

Overheersend tijdens de vooroorlogse periode was een moreel verbod op kerkelijk 
gemengde huwelijken. Het was praktisch vrijwel onmogelijk om zo'n huwelijk kerkelijk 
in te laten zegenen: een van beide partners moest geheel overgaan naar het kerkgenoot
schap van de ander. Zo leerde een katholieke vrouw uit het centrum van Utrecht haar 
hervormde man kennen toen deze in 1939 vanwege de mobilisatie uit Groningen was 
gekomen. Hij mocht wel bij haar thuis komen, maar voor de pastoor bleef hun ver
houding aanvankelijk geheim. Totdat een buurjongen, die voor priester leerde, hen 
aangaf: toen moest hij het huis uit. Niet lang daarna besloot hij dat hij katholiek wilde 
worden. Dat was niet zo eenvoudig, en werd niet aangemoedigd. Was er geen sprake 
van een 'schijnbekering'? Hij moest de katholieke leraren ervan overtuigen, dat hij niet 
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vanwege zijn meisje, maar uit andere, edeler motieven wilde overgaan tot haar geloof. 

'Haar biechtvader zei: 't is flauwekul! Hij doet het alleen maar om met jou samen 
te zijn, maar verder niks. Maar toen was er een andere kapelaan, die zegt, nou, 
dan begin ik eraan. Toen heb ik drie leraren gehad, in een halfjaar tijd. Zelfs een 
was nog professor. [...] Want: blijf je katholiek? He? Is het blijvend? Of is het alle
maal maar voor de gein?' 

Hij werd echt op de proef gesteld: van actieve bekeringsijver was geen sprake. 

'Ze lieten me ook nog een paar keer voor niks komen. Vooral in het begin, 
(vrouw: Om te proberen.) Ze wilden je proberen. Of je standvastig genoeg bent. 
Een paar keer is dat gebeurd, toen zeg ik: nou gaan we een besluit nemen. U geeft 
mij les, of ik neem een andere. Of ik ga naar de Zusters Augustinessen. Want 
katholiek word ik! [...] Nee, aan alle kanten zitten ze dat tegen te streven.'8 

Zo lukte het deze man toch om katholiek te worden, en zo konden zij uiteindelijk in 
1942 trouwen. Daarmee werd van tevoren het 'gemengde' karakter van het huwelijk 
ongedaan gemaakt. Op papier was dit uiteraard een huwelijk tussen twee katholieken. 

Erkenning en ontwijking van verschil rond de jodenvervolging: 
een Nederlandse paradox 

De verhouding tussen joden en niet-joden in Nederland is in veel opzichten kenmer
kend voor de omgang met kerkelijk en religieus verschil. De jodenvervolging in Duits
land riep in Nederland reacties op, variërend van actieve hulp aan vluchtelingen tot 
afwijzing van betrokkenheid en verantwoordelijkheid. De op dat moment effectief in 
zuilen verdeelde bevolking enerzijds, en de na anderhalve eeuw vreedzame coëxistentie 
steeds sterkere en meer vanzelfsprekende integratie van joodse Nederlanders anderzijds 
hadden onverwachte gevolgen.9 Als kleine religieuze en culturele minderheid waren de 
Nederlandse joden in zekere zin anders dan de niet-joden. De verhouding werd niet 
gekenmerkt door hevige gevoelens van haat of afkeer, maar vooral door een zekere 
afstand. 

Gedurende de gehele periode vanaf begin jaren dertig tot enkele jaren na de bevrij
ding valt op hoe consistent de Nederlandse niet-joodse omgang met dat verschil was. 
Die omgang werd gekenmerkt door een merkwaardige paradox van gelijktijdige ont
wijking en erkenning van het anders-zijn van de joden. Voor de houding van de Neder
landse overheid is de term ontkenning mijns inziens niet te sterk. Ontkenning van ver
schil, ontkenning van gevaar, en ontkenning van verantwoordelijkheid tot ingrijpen en 
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helpen kenmerkten de houding van de Nederlandse overheid tegenover de joodse 
vluchtelingen in de jaren dertig, tegenover de gedeporteerde joden tijdens de bezetting, 
en tegenover de terugkerende overlevende joden direct na de bevrijding.10 De overheid 
in ballingschap in Londen reageerde op verzoeken om hulp aan joden consequent nega
tief, en motiveerde die weigering steeds door te stellen dat zij geen onderscheid wilde 
maken tussen joden en niet-joden.11 Naast ontkenning van verschil was er dus ook een 
bewuste weigering om onderscheid te maken. 

Tegelijkertijd was er wel een alledaagse, vanzelfsprekende erkenning van het joden
dom als andere religie. Kerkelijk verschil was het ordenend principe op elk gebied. Het 
paradoxale was dat die vanzelfsprekende publieke erkenning samenviel met een even 
vanzelfsprekende dagelijkse ontwijking, waardoor joden en niet-joden elkaar niet inten
sief spraken. De afwezigheid van dagelijkse interactie maakte dat het heel lang duurde 
voordat het besef van gevaar voor uitsluiting doordrong. Voor de meeste Nederlandse 
niet-joden waren de joden 'gewoon anders', en dat betekende dat zij zich er niet direct 
mee verbonden voelden. De Amerikaanse sociologe Helen Fein noemde dat onbewus
te besef van verbondenheid het 'universe of obligation'12 van ieder mens. Tijdens de 
jodenvervolging bleek dat de meeste niet-joden in de praktijk de joden spoedig uitslo
ten van hun universum van verplichtingen. Dat gold voor Duitsland, en dat was in 
Nederland niet wezenlijk anders. Hulp en verzet waren uitzonderlijke reacties, en in de 
algemene sfeer van afzijdigheid wisten de weinigen die zich wel actief verzetten tegen de 
nazi's zich die jaren nauwelijks gesteund door de overheid.13 

De naoorlogse verhouding tussen joden en niet-joden in Nederland wordt geken
merkt door ongemakkelijkheid, schaamte, onvermogen, en een bij de niet-joodse meer
derheid langzaam doordringend besef van wat er door de jodenvervolging verloren is 
gegaan.14 Het trage proces van doordringend besef van verbondenheid, verlies en gemis 
is een voorbeeld van wat De Swaan heeft genoemd de 'sociale identificatie in uitdijen
de kring': voor een steeds grotere groep niet-joden zijn joden in enkele naoorlogse etap
pes, maar vooral vanaf de jaren tachtig, ook 'mensen-zoals-zijzelf ' geworden. In deze 
ontwikkeling wordt de kloof tussen joden en niet-joden en de gespleten herinnering aan 
de jodenvervolging maar uiterst langzaam overbrugd.15 

Ontmoetingen met 'andersdenkenden' in de vroege naoorlogse periode 

In de eerste jaren na de bevrijding triomfeerde de verzuiling. Kerkelijk verschil, tussen 
katholieken en protestanten, bleef vanzelfsprekend en alles-verdelend. In deze periode 
daalde het aantal kerkelijk gemengde huwelijken. De restauratie en wederopbouw gin
gen gepaard met een zekere terugtrekking op de eigen vertrouwde levensbeschouwelij
ke gebieden. In de eerste periode na de bevrijding konden ouders, pastoor en domi
nee hun kinderen de toestemming voor een gemengde huwelijkssluiting weigeren. Tot 
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1970 moesten ouders in Nederland instemmen met de huwelijkspartner van hun kin
deren onder de dertig jaar.17 Volgens de historicus Blom was de samenleving door de 
Tweede Wereldoorlog weliswaar door elkaar geschud, maar de verzuiling, de opvattin
gen over huwelijk, gezin, mannen en vrouwen waren niet wezenlijk veranderd: 

'Continuïteit en voortgaande ontwikkeling in burgerlijk-verzuilde zin [vallen] 
op. [...] De meesten van de vernieuwers koesterden geen afwijkende opvattingen 
over het gezin of de vrouw. Anders dan de dragers van dit elan hoopten, keerden 
in hoofdzaak de vooroorlogse verhoudingen terug, met inbegrip dus van de 
dynamiek die daar bij hoorde!'1" 

Tegelijkertijd begon echter de onkerkelijkheid opvallend toe te nemen.:9 De geregi
streerde onkerkelijkheid steeg tussen 1920 en i960 van nog geen tien tot bijna twintig 
procent, en Blom stelde dat deze toename 'vooral een formalisering van al langer 
bestaande onkerksheid en ongeïnteresseerdheid in zaken van kerk en geloof' was.20 

Enkele andere historici en politicologen interpreteerden de Tweede Wereldoorlog daar
entegen als de grootste breuk in de Nederlandse geschiedenis sinds de Franse tijd.21 

Stuurman stelde dat de 'zogenaamde continuïteit tussen de jaren dertig en de periode 
na 1945' 

'achteraf gezien nog het meest (lijkt) op een gigantische poging te doen of er niets 
aan de hand was. De oude instituties herrezen, in de kerken hervatten de domi
nees en de pastoors hun preken, de gezinnen schaarden zich weer om de keu
kentafel, en het lijk zat in de kast. Een koloniale oorlog werd op touw gezet en 
verloren, maar thuis tikte het klokje zoals het nergens tikte.' 

Misschien is het wel kenmerkend voor sociale veranderingen in Nederland dat zij 
plaatsvinden terwijl er weinig ophef over gemaakt wordt, en inderdaad collectief wordt 
gedaan of er niets aan de hand is. We zullen daarvan nog meer voorbeelden tegenko
men. De direct naoorlogs regerende generatie was volgens Stuurman de laatste echt ver
zuilde generatie: 'De generatie die in die jaren in de puberteit zat, zou in de jaren zestig 
de fabrieken en kantoren bevolken; diezelfde generatie zou het nieuwe bestuurlijke en 
politieke kader leveren.'22 Het was ook de generatie die de grenzen van hun levensbe
schouwelijke gezindte begon te verkennen. 

Een huwelijk met een andersdenkende begon tot de denkbare mogelijkheden te beho
ren. Juist die mogelijkheid werd door anderen als een gevaar beschouwd, en was in de 
tweede helft van de jaren vijftig aanleiding tot verschillende studies. Thung en Schip-
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per-van Otterloo en ook Dekker hebben er op gewezen dat de godsdienstsociologie in 
die jaren zelf sterk verzuild en met de kerken verbonden was.23 Na 1955 begon het aan
tal gemengde huwelijken toe te nemen, en die trend is sindsdien steeds doorgezet. Het 
midden van de jaren vijftig is voor het al dan niet gemengd huwen hoogtepunt van de 
verzuiling en omslagpunt.24 

Deze ontwikkelingen, of het vermoeden ervan, vormden waarschijnlijk de aanlei
ding voor het uitgebreide onderzoek naar kerkelijk gemengde huwelijken niet lang 
daarna. De rooms-katholieke socioloog B. van Leeuwen schreef in 1959 de eerste uitge
breide kwantitatieve studie over de gemengde huwelijken van katholieken.25 Hij was al 
langer met het onderwerp bezig, zoals blijkt uit een Franstalig artikel uit 1949, met de 
veelzeggende titel 'Le mariage mixte, facteur de déchristianisation en Hollande'.26 Van 
Leeuwen was bezorgd over de ontkerkelijking, die hij zag als gevolg van een gemengd 
huwelijk. Ongegrond was die bezorgdheid niet. Terwijl het aantal huwelijken met ande
re kerkgenootschappen daalde, nam het aantal huwelijken van katholieken met onker-
kelijken toe. Van Leeuwen liet zien dat de onkerkelijkheid al in alle provincies toenam, 
voordat de 'jaren zestig' begonnen, en stelde: 'Voorop moet nog altijd de waarschuwing 
tegen de gemengde verkering en het gemengde huwelijk staan.'27 Daarnaast pleitte hij 
wel voor iets meer begrip voor gemengd huwendenin de vorm van meer pastorale 
zorg. 

De gereformeerde socioloog Dekker formuleerde in 1965 in zijn proefschrift de risi
co's van een kerkelijk gemengd huwelijk.29 De kerkelijke verplichtingen van de partners 
konden botsen; verschillende normen en waarden, en een verschillende levensstijl kon
den problemen opleveren; het paar kon in conflict raken met familie, vrienden en ken
nissen, en mogelijk in een isolement komen te verkeren; en in het algemeen zou het 
ontbreken van de voor een huwelijk noodzakelijke 'geestelijke eenheid' conflicten kun
nen scheppen: 

'Teneinde de hierdoor dreigende spanningen te voorkomen, gaat vaak een der 
partners over tot de kerkelijke gezindte van de ander of verbreken beiden -
althans in feite — de band met hun groepering. Deze situatie schept daarom het 
gevaar van gewetensconflicten of van volledig indifferentisme.'30 

Aan de godsdienstige opvoeding van kinderen uit gemengde huwelijken wijdde Dekker 
zijn meest dreigende woorden. Zo citeert hij met instemming Amerikaans onderzoek, 
dat hij ook relevant acht voor de Nederlandse situatie: 

'Het gebrek aan adequate identificatie en de status van marginaliteit en outcast-
zijn (zijn) de lasten die de kinderen moeten dragen.31 [...] De "arrest-rates" voor 
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de kinderen uit gemengde huwelijken zijn veel hoger dan voor kinderen uit 
homogene huwelijken'.32 

Hoewel hij in zijn dissertatie vooral zocht naar feiten en cijfers, was ook voor Dekker 
bezorgdheid over het fenomeen van het kerkelijk gemengde huwelijk een voorname 
drijfveer voor zijn onderzoek. De Groningse socioloog Gadourek wijdde in 1958 zijn 
inaugurele rede aan hetzelfde onderwerp, onder de titel Cultuuraanvaarding en cultuur-
ontwijkingP Hij beschreef de ontkerkelijking meer in termen van 'culturele ontworte
ling' of de vlucht voor culturele bindingen'.34 De oorzaak van een gemengde partner
keuze zocht hij in sociale mobiliteit, migratie, zelf afkomstig zijn uit een gemengd 
huwelijk, een beroep dat leidt tot veelvuldig contact met andersgezinden, en, in breder 
verband, de mate van differentiatie van de samenleving.35 Ook in Gadoureks rede klonk 
een zekere bezorgdheid en verwarring over de snel veranderende samenleving van de 
jaren vijftig door, toen hij zich afvroeg: 

'Kan de rationele kennis over de cultuur en de cultuur-aanvaarding niet zelf een 
bedreiging vormen voor deze cultuur? Is de doorgaande rationalisatie van de 
samenleving niet een medeoorzaak van de verzwakking der bindingen?'36 

Zijn formuleringen getuigen van het verliezen, zwakker worden, verloren gaan, ver
dwijnen, ontbreken van bescherming, en van het wegvallen van zekerheden. Hij zag in 
1958 nog geen nieuwe of andere cultuur ontstaan, maar slechts oude vormen verdwij
nen, en maakte zich daar zorgen over.3? 

Vergeleken met deze bezorgde geluiden was de opmerking van de sociologen Van 
Doorn en Lammers in hun handboek Moderne Sociologie, dat voor het eerst in 1959 uit
kwam, uiterst laconiek: 

'In ons brave vaderland [verstaat men] onder een "gemengd" huwelijk een ker
kelijk gemengd huwelijk en niet een mesalliance of een qua raciale of regionale 
herkomst gemengd huwelijk!'38 

Na het proefschrift van Dekker uit 1965 verschenen in de loop van de jaren zeventig nog 
enkele artikelen van Boekestijn, Dekker, De Hoog en Van Leeuwen, die de loop van de 
aantallen gemengde huwelijken volgden. Het laatste artikel van die aard was van Van 
Leeuwen en beschreef kerkelijk gemengde huwelijken van 1973-77.39 Het verscheen in 
1979, toen nog maar weinig mensen zich zorgen maakten om het verschijnsel. De term 
'gemengd huwelijk' verdween voorlopig uit het spraakgebruik, en het kerkelijk gemeng
de huwelijk werd pas in de jaren negentig opnieuw onderzocht.40 
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Naar de erkenning van het kerkelijk gemengde huwelijk, 1945-1971 

Spoedig na de bevrijding bleek dat er onder jongeren een verlangen groeide naar ver
andering en vernieuwing. Dat verlangen was niet nieuw, maar hun mobiliteit werd nu 
zoveel groter, dat jongeren veel meer kansen kregen om hun leven losser van hun 
ouders en van hun gezindte vorm te geven. Ze zochten werk buiten het eigen dorp of 
de eigen stad; ze gingen sneller op kamers wonen. Ze gingen tijdelijk naar Indië, of 
overwogen zelfs definitieve emigratie. Ook wie niet vertrok uit het geboortedorp, kon 
veranderingen doormaken. Op de plaatselijke kerkelijke jongerenverenigingen werd 
wekelijks gesproken over de toekomst, over gezamenlijk onderwijs van jongens en 
meisjes, over de keuze van een huwelijkspartner, over politieke en kerkelijke kwesties. 
Voor de buitenkerkelijken begon het uitgaansleven meer keuze te bieden, met biosco
pen, cafés, dansavonden, theater en nieuwe, andere muziek. In de grotere steden 
bestonden deze mogelijkheden al langer, en was er al vanaf de jaren dertig meer bewe
gingsvrijheid voor jongeren.41 Vanaf eind jaren veertig leidde die vrijheid tot meer ont
moetingen buiten de eigen kring. Op het werk, op straat, op school, op het sportveld 
of bij cursussen leerden katholieken en protestanten elkaar beter kennen. Gereformeer
den en onkerkelijken deelden dezelfde kantoorruimte, of spraken elkaar in de kantine. 
Wanneer daaruit verliefdheden ontstonden, werden die minder vaak dan vroeger in de 
kiem gesmoord. 

Uit de dissertatie van Vossen blijkt dat katholieken van deze generatie al vanaf eind 
jaren veertig begonnen met een opmerkelijk vernieuwingsproces. Wat voor de ene groep 
katholieken tot onrustige bezorgdheid leidde, was voor anderen het begin van een ander 
leven. Welke afstand daarbij afgelegd werd, wordt duidelijk voor wie tot zich door laat 
dringen dat in deze kringen 'gemengd' nog een andere, oudere betekenis had. Niet het 
contact met niet-katholieken, maar het samengaan van jongens en meisjes, bijvoorbeeld 
in het onderwijs of het vroege vormingswerk, was hierin de eerste stap. Na 1955 kwa
men contacten met andersdenkenden op gang, met name in de jeugdorganisaties, die 
Vossen analyseerde: 

'Centrale termen binnen het nieuwe personalistische gedachtegoed waren, naast 
integratie en verinnerlijking, ontplooiing en ontmoeting. [...] Iedereen diende 
zich zo te ontwikkelen dat hij of zij eigen keuzes kon maken en verantwoorde
lijkheid kon dragen. De term "ontmoeting" (de ontmoeting van mens tot mens) 
was eveneens uitdrukking van de wens niet meer van bovenaf, op een hiërarchi
sche wijze opvattingen aan anderen op te leggen, maar anderen te beschouwen 
als mondige "medemensen", met wie men in gesprek zou moeten treden.'42 
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Van Rooden typeerde dit begin van de grootscheepse veranderingen als een proces waar
bij met name de intellectuelen van de zuilen hun twijfel aan de grenzen van de kerke
lijke gezindten begonnen te uiten. Die twijfel van bovenaf werd al heel snel aangegre
pen door de aanhang van de zuilen, zoals die zich bijvoorbeeld in de jeugdorganisaties 
bevond: 

'Bij katholieke en gereformeerde intellectuelen kwamen in de jaren vijftig en 
zestig twijfels op over de noodzaak de ideologische grenzen van de eigen morele 
gemeenschap nauwgezet te bewaken.'43 

De katholieken waren hierin eerder dan de gereformeerden: bij de laatsten deed dit pro
ces zich langzamer en later voor, in de loop van de jaren zestig en zeventig. 

'De intellectuelen van de zuilen twijfelden en hun aanhang verwierp de noodzaak 
van een strikte moraal.'44 

Dat dit proces in korte tijd zo'n dynamiek kon krijgen, had te maken met gelijktijdige 
andere ontwikkelingen. Van Rooden noemt de toegenomen welvaart, gegroeide mobi
liteit, de enorme groei van nieuwe buitenwijken, een moderne nationale massacultuur, 
vooral door de televisie, en de inbedding van dit alles in een steeds verder uitgebouwde 
verzorgingsstaat.4* En zo kwam van het één het ander. Uit deze nieuwe en voor de 
betrokkenen nog zo ongewone 'ontmoetingen' met 'andersdenkenden' die toch 'mede
mensen' waren, en uit die gesprekken van mens tot mens, kwamen vriendschappen, 
relaties en huwelijken met andersdenkenden voort. Maar de kerkelijke bevestiging van 
zo'n huwelijk was nog niet eenvoudig. De rooms-katholieke en de gereformeerde ker
ken hadden strenge bepalingen tegen het gemengde huwelijk. De Nederlands-her
vormden hadden weliswaar ook bepalingen, maar pasten over het algemeen geen sanc
ties toe. De rooms-katholieke leer was de strengste, met verschillende specifieke bepa
lingen tegen een voorgenomen gemengd huwelijk. Er kon alleen dispensatie worden 
verleend wanneer de niet-katholieke partij beloofde de kinderen katholiek te zullen 
dopen en opvoeden, en er 'morele zekerheid bestaat, dat de beloften ook gehouden zul
len worden'. De katholieke partij was verplicht 'op voorzichtige wijze' de bekering van 
de niet-katholieke te bewerken. Excommunicatie was onvermijdelijk wanneer het 
huwelijk door een niet-katholieke geestelijke was gesloten, wanneer het paar de kinde
ren buiten de katholieke kerk wilde opvoeden, bij niet-katholieke kerken liet dopen, of 
in een niet-katholieke godsdienst liet onderwijzen.4 
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Het leerproces van de liefde 

Deze bepalingen waren in 1956 opnieuw geformuleerd en van kracht geworden voor alle 
bisdommen in Nederland. Vanaf de tweede helft van de jaren vijftig begonnen sommi
ge Nederlandse bisschoppen echter in toenemende mate een eigen koers uit te zetten. 
Er ontstonden verschillende praktijken naast elkaar. Dit pluralisme was het gevolg van 
de druk die uitging van de zich snel ontwikkelende progressieve katholieke huwelijks-
hulpverlening, met name in de grote steden. In de jaren vijftig zette bijvoorbeeld de psy
chiater Trimbos bij het Amsterdamse katholieke Bureau voor Huwelijksaangelegen-
heden cursussen op voor verloofden. 'Daarin werd', schrijft Oosterhuis, 'niet alleen 
ingegaan op geboortenregeling door middel van periodieke onthouding, maar ook, en 
dat was een noviteit in katholieke kring, op mogelijke relatieproblemen': de verloving 
was voor hem het 'leerproces van de liefde'.47 Doordat deze opvattingen en deze prak
tijk veld wonnen, werden partnerkeuze, het huwelijk en het gezinsleven in toenemende 
mate als een privé-zaak, als particulier, zelfstandig te nemen keuzes en beslissingen van 
het individu gezien. 

Ook de protestantse kerkgenootschappen spraken zich uit tegen een gemengd huwe
lijk, en stelden in 1953 dat een gelukkig huwelijk met een 'werkelijk rooms-katholiek 
niet mogelijk zou zijn. Maar de inzegening van zo'n huwelijk werd niet geweigerd, en 
er waren geen bepalingen tegen de doop, opvoeding en onderwijs van de kinderen.48 

De Synode van de Gereformeerde Kerken verklaarde dat gemengde huwelijken wel 
moesten worden bevestigd, maar een huwelijk met een onkerkelijke ('de ongeloovige en 
goddelooze menschen') was uitgesloten. Vanaf 1936 was er een specifieke regel voor de 
kerkelijke bevestiging van een huwelijk van een gereformeerde met een buitenkerkelij
ke. Dat kon alleen bevestigd worden, wanneer deze belijdenis deed en zich eventueel liet 
dopen, beloofde dat alle kinderen gedoopt zouden worden in de gereformeerde kerk, en 
opgevoed en onderwezen werden in de gereformeerde leer.4? 

Gezien deze strenge bepalingen voor zowel katholieken als gereformeerden was een 
huwelijk tussen deze twee geloven eigenlijk vrijwel onmogelijk tot stand te brengen in 
een van beide kerken. Met een Nederlands-hervormde was er - met uitzondering van 
de gereformeerde bond — een veel grotere speelruimte. 

Pluralisme in de praktijk 

In de jaren vijftig namen steeds meer paren de proef op de som en probeerden gemengd 
te huwen. Een gereformeerde man die in 1956 met een katholieke vrouw trouwde, nam 
afstand van zijn achtergrond, maar ging niet over tot het katholicisme. Afkomstig uit 
een dorp in Zuid-Holland, ging hij in Amsterdam werken en wonen, en daar ontmoette 
hij in korte tijd veel 'andersdenkenden': 
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'Bij ons op kantoor zat alles door elkaar heen. [...] Bij mij was het een collega, 
die stimuleerde me juist om wat anders te gaan denken, gewoon iemand waar je 
mee samen werkte. En de buren ook, boven mijn kosthuis. Gewoon gezellig. 
Mekaar kaarten leren... [vraag: Die was katholiek?] Nee hoor, die waren niks, die 
waren rood!' 

Ook in 1956 in Amsterdam was het voor hen niet eenvoudig om een kerkelijk huwelijk 
te sluiten. Zij kregen waarschuwende woorden van de wederzijdse familie te horen, en 
moesten zich melden bij een katholiek kantoor, om toestemming te vragen. De vrouw 
herinnerde het zich nog goed: 

'Ja, hou maar op! We zijn nog naar het Reinaldahuis geweest, op de Marnixstraat. 
Want hij moest natuurlijk wat van het katholieke geloof afweten. Er werd van 
alles gevraagd, en hij kon het alles nog veel beter vertellen dan die vrouw zelf. 
Eigenlijk moesten we onze kinderen laten dopen, en katholiek opvoeden, moest 
hij beloven, nou ja!' 

Daarover was zij geïrriteerd, en ze ging er tegenin. Toen bleek dat er wel enige speel
ruimte was, want de kapelaan die ze spraken was voor die tijd een moderne man. 

'Nou, daar hebben we nog een pittig gesprek gehad, hoor! Toen zei ik, dat kan 
U allemaal niet van iemand verwachten! Als het maar een góéd huwelijk wordt. 
Ja, zei hij, maar ik moet het nou eenmaal vragen. Ik begrijp het ook wel, maar je 
moet het eigenlijk beloven. Ik zeg, nou ja, ik zal de kinderen goed opvoeden. 
Nou, zei ie toen: je zou natuurlijk ook kunnen doen, als je meerdere kinderen 
krijgt, want één kind is natuurlijk niks, zei hij nog, dat je één protestant doet en 
de andere katholiek. [...] Ja, dat was dan heel modern hoor! Voor die tijd.' 

Zij wilden in de kerk trouwen. Dat mocht officieel niet, maar deze kapelaan in Amster
dam stond het toch toe. Wel in de kerk, maar geen dienst: er mocht verder niemand 
behalve de katholieke getuigen bij zijn. Maar ze mochten wel op het altaar trouwen, op 
voorwaarde dat de katholieke vrouw daarvoor zou biechten: daarin stemde ze toe. 

'Die pastoor was zelf ook aardig vrijzinnig. Want die liet ons dan op dat altaar 
trouwen. En eigenlijk mocht dat niet met een andersdenkende. [...] Dat was al 
heel wat, want vroeger mocht je alleen maar in de sacristie trouwen.'5° 

Vanaf de tweede helft van de jaren vijftig werd kerkelijk verschil minder direct als een 
probleem beschouwd. Geleidelijk aan namen interkerkelijke ontmoetingen toe, zonder 
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dat dit tot veel ophef leidde. Oecumenische initiatieven kregen meer aandacht en reik
wijdte. De jeugdcultuur veranderde ingrijpend, en de kerken begonnen met het 'open 
jeugdwerk'. Jongeren van verschillende kerkelijke gezindten ontmoetten elkaar op dans
en discussieavonden, in themaweekends en werkweken. Al deze toegenomen ontmoe
tingskansen betekenden ook kansen op gemengde huwelijken. 

Anders dan voorheen werden die gemengde huwelijken nu serieus als mogelijkheid 
beschouwd en besproken. Gemengde verkering werd niet meer direct verboden. De 
afwijzing van een huwelijkspartner van een andere kerkelijke gezindte werd minder van
zelfsprekend, en het gemengde huwelijk werd meer mogelijk, maar daarmee juist ook 
meer omstreden. Dat controversiële karakter van het gemengde huwelijk duidt op een 
overgangsfase. Er werd veel over geschreven en gesproken. In de jaren zestig vonden de 
vrijere opvattingen steeds meer gehoor. Na het Tweede Vaticaans Concilie in 1962 ver
anderde het klimaat in Nederland. Zo begon bisschop Bekkers van Den Bosch al in het 
voorjaar van 1963 met een nieuwe koers, toen hij zich bereid verklaarde tot een libera
lere dispensatie voor gemengd huwelijken.51 Uit de in hoofdstuk 4 gepresenteerde aan
tallen kerkelijk ingezegende gemengde protestants-katholieke huwelijken blijkt dat die 
liberalisering ook in de praktijk gebracht werd. Dat in die jaren de verhouding katho
liek/protestant nog wel zeer gespannen kon zijn, werd duidelijk rondom het huwelijk 
van prinses Irene in 1964. 

Een geliefde prinses gaat over naar de rooms-katholieke kerk 
De 'affaire Irene' in 1964 

Een 'gemengd' huwelijk dat veel ophef veroorzaakte, was het huwelijk van prinses Ire
ne met de Spaans/Franse Hugo Carlos in april 1964. Op 3 januari 1964 liet Irene, die 
Nederlands-hervormd was, zich in het geheim opnieuw dopen, en ging daarmee over 
tot het katholicisme. De doop werd bediend door kardinaal Alfrink, en vond plaats in 
Rome. Toen een Spaanse fotograaf haar op 29 januari 1964 fotografeerde tijdens de hei
lige communie in een Spaanse kerk in Madrid, werd haar overgang naar het katholicis
me bekend. Op 30 januari werd bevestigd dat prinses Irene 'na een halfjaar van voor
bereiding' in alle stilte katholiek was geworden. De andere bisschoppen, de Raad van 
State, en de leden van de particuliere secretariaten aan het Hof wisten hier niets van.52 

In de dagen hierna werd bekend dat Alfrink haar ook opnieuw gedoopt had. Een week 
later maakte de koninklijke familie de verloving bekend. De hevige reacties die hierop 
volgden hadden deels met het kerkelijk verschil, deels ook met het verschil in nationa
liteit te maken. Ik kom hierop in hoofdstuk 6 uitgebreid terug. Pas op 22 april, vlak voor 
het huwelijk, werd bekend dat de doop in Rome had plaatsgevonden. 

De reacties waren deels geschokt, deels geërgerd over de geheimhouding en over de 
toevallige wijze waarop het nieuws uit Madrid Nederland bereikte. Dat had eerder en 
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Prinses Irene bij haar huwelijk in Rome, april 1964. 

[Spaarnestad fotoarchief] 

in Nederland moeten gebeuren, meende men. Ook kardinaal Alfrink was, volgens zijn 
biograaf Van Schaik, enigszins overvallen door het doopverzoek. 

'Op grond van mededelingen van prinses Irene had Alfrink erop gerekend, dat 
diezelfde tweede januari 1964 prins Bernhard en prinses Margriet ook in Rome 
zouden aankomen. [...] In haar hotel vertelde Irene Alfrink dat haar vader van
wege allerlei complicaties in Nederland niet naar Rome kon reizen.' 

Alfrink durfde op dat moment niet te protesteren bij de koninklijke familie. Zo werd 
Irene op 3 januari alleen in aanwezigheid van de familie van haar aanstaande man en 
van enkele katholieke autoriteiten gedoopt. Door haar doop werd dit in aanzet kerke
lijk gemengde huwelijk een rooms-katholiek huwelijk. Daarover bestond in protestant
se kring veel teleurstelling. 

Deze doop en dit huwelijk waren aanleiding tot intensief overleg tussen de rooms-
katholieke en de protestants-christelijke kerken. Dit overleg leidde later tot overeen
stemming over wederzijdse dooperkenning en gemeenschappelijke gedragsregels met 
betrekking tot kerkovergangen. In 1967 kwam de eerste overeenkomst tussen de rooms-
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katholieke en de Nederlands-hervormde kerken in Nederland tot stand. En ook in 1968, 
bij de oprichting van de Raad van Kerken, was de erkenning van doop en huwelijk het 
eerste agendapunt.5^ 

In maart 1966 volgde een nieuwe officiële pauselijke Instructie, en inmiddels ont
wikkelde zich, zoals ook uit de cijfers in hoofdstuk 4 bleek, een veel soepeler praktijk. 
Het lijkt erop dat de Nederlandse bisschoppen de geringe mogelijkheden tot versoepe
ling die hen geboden werden, met beide handen aangrepen. Het bleek nu, dat in de 
praktijk gemengde huwelijken steeds vaker mogelijk werden. Wanneer een bisschop dis
pensatie in Rome aanvroeg, verkreeg deze meestal binnen drie weken de gevraagde ver
gunning. Het was bij uitstek een overgangssituatie. In oktober 1967 pleitte kardinaal 
Alfrink bij een bisschoppenconferentie in Rome, waar het gemengde huwelijk ook op 
de agenda stond, namens de Nederlandse bisschoppen voor een meer oecumenische 
regeling.54 

De actieve eensgezindheid van de Nederlandse bisschoppen in hun pleidooi voor 
verdergaande veranderingen is opvallend. In februari 1968, enkele maanden na de bis
schoppenconferentie, stuurden zij een brief aan de priesters waarin ze deze verzochten 
om 'elk verzoek om een gemengd huwelijk te kunnen sluiten aan ons voor te leggen'. In 
de jaren hierna deden zich nog enkele vertragingen voor. 

Er was een incident in Jutphaas, dat tot veel commotie leidde. Bij een katholiek/pro
testants huwelijk dat daar in augustus 1969 gesloten werd, bleek dat 'aan het bruidspaar 
in de R.K. pastorie andere vragen gesteld werden, dan later in de eigenlijke huwelijks-
dienst. Vragen, die veel stringenter een R.K. opvoeding van de kinderen eisten'. Als 
gevolg hiervan trok de betrokken hervormde predikant zijn reeds toegezegde medewer
king aan de gemeenschappelijke huwelijksdienst terug.55 Dergelijke kwesties wekten op 
dat moment grote ergernis en achterdocht bij de protestantse betrokkenen: 'Kon men 
hier werkelijk op aan? Werd er toch niet ergens een dubbelzinnig spel gespeeld?'5 

Pas nadat de katholieke leden van een commissie van Vijf Kerken zich duidelijk van 
dit incident hadden gedistantieerd, ontstond weer wat meer vertrouwen. Het is teke
nend voor de situatie die bijna, maar nog net niet, formeel veranderd was. 

De resultaten van opinieonderzoeken naar de acceptatie van kerkelijk gemengde 
huwelijken laten deze veranderingen ook zien. Er is een verschil tussen de vraag of men 
een kerkelijk gemengd huwelijk in het algemeen acceptabel acht, en hoe men reageert 
wanneer het de partnerkeuze van een eigen dochter, zoon, broer of zuster betreft. De 
eerste twee mij tot nu toe bekende onderzoeken naar religieuze tolerantie waren van het 
Nipo en van de Groningse socioloog I. Gadourek, beide uit 1953. Het Nipo stelde de 
vraag, overigens alleen aan mannen, als volgt: 'Twee jonge mensen houden van elkaar. 
De een is protestant, de ander katholiek. Zouden zij volgens U een gelukkig getrouwd 
leven kunnen leiden of niet?' Sindsdien is deze vraag op vergelijkbare wijze nog vaker 
in opinieonderzoek gesteld.57 
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Tabel i Algemene acceptatie van huwelijk met iemand van andere godsdienstige gezindte. 

% Nipo 1953 Goudsbl.'59 Nipo 1959 Nipo 1970 

acceptatie 47 36 21 66 

afwijzing 47 56 60 15 

overig 6 8 19 19 

Bronnen: Nipo 1953, 1959, 1970. J. Goudsblom, De nieuwe volwassenen, Amsterdam 1959. 

De verklaring voor de wat hogere acceptatie in het onderzoek onder jongeren van 
Goudsblom uit 1959 vergeleken met het Nipo-onderzoek uit hetzelfde jaar kan liggen 
in het leeftijdsverschil van de respondenten. 

De publieke opinie veranderde in de tweede helft van de jaren vijftig langzaam, terwijl 
de feitelijke aantallen gemengde huwelijken al toenamen. Enerzijds kon men persoon
lijk nog wel tegen een gemengd huwelijk zijn, maar tegelijkertijd vond men ook dat dit 
een kwestie was waarover de kerkelijke autoriteiten niet meer alles te zeggen hadden. De 
afkeer van dwang was sterk gegroeid, en vormde een belangrijk motief. Zo veranderde 
de balans in de eerste helft van de jaren zestig: op de directe vraag naar 'stel dat Uw 
dochter wil trouwen met...' reageerden de meeste respondenten nog afwijzend, maar ze 
vonden huwelijk en partnerkeuze wel steeds meer een 'privé-zaak'. En dat was nieuw. 

'Matrimonia mixta': Rome raadt het gemengde huwelijk af, 
maar staat het wel toe 

Op 31 maart 1970 kwam de lang verwachte nieuwe pauselijke richtlijn uit, het Motu 
proprio 'Matrimonia mixta'. Hierin werd het gemengde huwelijk afgeraden, maar wel 
toegestaan. Dispensatie bleef noodzakelijk, maar werd nu de bevoegdheid van de bis
schoppenconferentie, en was vrijwel altijd mogelijk. Volgens Bronkhorst was er in de 
praktijk vanaf 1970 nauwelijks verschil tussen de Duitse, de Zwitserse en de Neder
landse bisschoppen.5 Nadat Matrimonia mixta officieel van kracht was geworden, 
stemden de Nederlandse bisschoppen in met de gemeenschappelijke verklaring van vijf 
grote Nederlandse kerkgenootschappen over de wederzijdse erkenning en het mogelijk 
maken van gemengde huwelijken. Het betrof de rooms-katholieke kerk, de Nederlands-
hervormde kerk, de gereformeerde kerken in Nederland, de evangelisch-lutherse kerk 
en de remonstrantse broederschap. De Gemeenschappelijke verklaring over het kerkelijk-
gemengd huwelijk was al in 1969 opgesteld, en werd op 8 mei 1971 van kracht. 

Het was nu ook formeel mogelijk om allerlei kerkelijk gemengde huwelijken te slui
ten. Ook werden creatieve pogingen gedaan om tot nieuwe liturgieën voor kerkelijk 
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gemengde huwelijkssluitingen te komen. Dit oecumenische werk werd voortgezet tot 
enkele jaren na 1971. Merkwaardig genoeg raadden de kerken de gemengd gehuwden in 
hun Verklaring aan om in de praktijk te kiezen voor één kerk. Zo stond er, alle gemeen
schappelijke erkenning ten spijt: 'Het is gewenst, dat het gezin zich op één Kerk oriën
teert.'59 

Dit advies werd gegeven met het oog op de opvoeding van de kinderen, en maakt 
duidelijk dat een werkelijk gemengd huwelijk, met wederzijds vasthouden aan de oor
spronkelijke gezindte, toch omstreden bleef. Bronkhorst, mede-opsteller van de verkla
ring, motiveerde het advies als volgt: 'Het betekent, dat de kinderen niet in een soort 
niemandsland-tussen-de-kerken gehouden worden. ° Aan deze richtlijn is tot nu toe 
vastgehouden. Ook nu, in de jaren negentig, krijgen gemengd huwende paren het 
advies, in één kerk te trouwen en voor één richting te kiezen. 

Wat was nu de betekenis van de verruimde mogelijkheden tot gemengde huwelijksslui
ting: ging het slechts om de erkenning van de mogelijkheid? Of ging het vooral om het 
voorkomen van geloofsafval, om het tegengaan van de ontkerkelijking? Waarschijnlijk 
vormen beide aspecten een gezamenlijke motivatie. Nadat de ontkerkelijking in Neder
land sinds begin jaren vijftig steeds sterker was geworden, kwamen de gezamenlijke vijf 
grootste kerkgenootschappen aan het eind van de jaren zestig tot overeenstemming over 
wederzijdse erkenning van enkele essentiële sacramenten zoals doop en huwelijk. Voor
al voor de rooms-katholieke en de gereformeerde kerken was dit een belangrijke veran
dering in beleid. 

Een formeel verbod van gemengde huwelijken had niet geleid tot het voorkomen 
daarvan: degenen die wel overgingen tot een kerkelijk gemengd huwelijk, bleken in de 
praktijk over te gaan tot een buitenkerkelijke levenswijze. Hier spraken de cijfers van 
het KASKi uit 1966 duidelijke taal. Meer dan driekwart van de bestaande gemengde 
huwelijken was in 1965 niet kerkelijk ingezegend. Het gemengde paar bleek ook een ste
delijk verschijnsel te zijn. De conclusie was duidelijk: een katholiek die een niet-katho-
liek trouwde, keerde zich bijna altijd af van de kerk. 

Toen het mogelijk werd, maakten meer gemengd huwenden gebruik van de mogelijk
heid hun huwelijk kerkelijk te laten inzegenen. 3 In i960 trouwde 28,8 procent van de 
katholiek/protestantse paren in de kerk, en in 1969 55,7 procent. Voor de betrokken 
kerkgenootschappen was dit een hoopvol teken. Vandaar hun advies aan gemengde 
paren om zich op één kerk te oriënteren: het deed er minder toe op welk kerkgenoot
schap zij zich richtten, als ze maar voor een kerk bleven kiezen in plaats van voor de 
onkerkelijkheid. Zo ontstond rond het begin van de jaren zeventig in heel Nederland 
een praktijk van kerkelijk gemengde huwelijkssluitingen, die met verve en creativiteit 
gevierd werden. Een hoopvolle oecumenische beweging probeerde in die jaren een een 
open huis voor gelovigen van verschillende gezindten te bouwen. 
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Waarschuwing en advies in christelijke jongerentijdschriften 

In de eerste naoorlogse decennia boden de verschillende zuilen hun achterban een keur 
aan familietijdschriften. De tijdschriften voor meisjes, en later voor jongeren, geven 
inzicht in de veranderende beeldvorming over het kerkelijk gemengde huwelijk in die 
jaren. Juist meisjes kregen nadrukkelijke adviezen en waarschuwingen te horen wanneer 
zij de huwbare leeftijd naderden. De gereformeerde en katholieke jongerentijdschriften 
die hier besproken worden waren verbonden met de grote landelijke jongerenorganisa
ties, en vormden discussiestof bij hun wekelijkse bijeenkomsten. 

Het weekblad voor het rijpere gereformeerde meisje Bouwen en Bewaren verscheen tot 
in de jaren vijftig, en werd intensief verspreid en gelezen.4 Het was een verenigings
blad, met aandacht voor bijenkomsten en vergaderingen, landelijke uitstapjes. Verder 
bevatte het achtergrondartikelen over theologische en politieke kwesties, reportages 
vanuit internationale kerkelijke bijeenkomsten, en bijdragen uit de wereld van de zen
ding, vaak geschreven door in Afrika of Azië wonende predikanten en hun vrouwen. 
Het katholieke tijdschrift Dux was een tijdschrift voor katholieke jongerenwerkers. De 
artikelen waren vaak wat dieper gravend dan die in Bouwen en Bewaren, en de toon ver
anderde in de loop van de jaren vijftig en zestig ingrijpend. Na 1970 ging het blad ver
der onder de naam Jeugd en Samenleving, een progressief tijdschrift over de studie van 
jeugd en opvoeding. 

Omdat in het blad Bouwen en Bewaren zowel meer of minder bekende dominees en 
gereformeerde deskundigen, als ook gewone leden, meisjes uit een van de afdelingen, 
schreven, biedt het een brede indruk van de discussies over de contacten met niet-gere-
formeerden. Eigenlijk waren er in deze eerste tien jaar na '45 nog geen contacten met 
katholieken die leidden tot artikelen in de gereformeerde bladen. Die afstand bleef nog 
erg groot. Wel werd de verhouding tussen gereformeerden en Nederlands-hervormden 
in een serie artikelen besproken. De verschillen tussen gereformeerd en hervormd moes
ten niet ontkend worden, vond N. Baas. 'Die moeten wij niet wegwerken. Wij moeten 
van Gods Jeruzalem geen dode stad maken.'65 Daarom zou het onderling contact toch 
beperkt blijven. Verdergaande samenwerking was nog niet aan de orde, vond hij: 

'In deze situatie is het onze roeping gedurig voor de Hervormde kerk te bidden, 
voor allen die daar leiding hebben te geven, voor onze Gereformeerde broeders 
en zusters in die kerk in het bijzonder, ook voor alle schapen die hun Herder heb
ben verloren.' 
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'Losgelaten onder andersdenkenden'. Gereformeerden over de boeiende omgang 
met 'heidenen 

Gereformeerde jongeren kwamen steeds vaker niet-gereformeerden tegen in alledaagse 
situaties. Deze ontmoetingen riepen vragen op, die in het blad Bouwen en Bewaren 
besproken werden in de rubriek 'Vragen over gesprekken met 'andersdenkenden". Een 
gereformeerd meisje dat in 1951 op kantoor werkte, had daar te maken gekregen met 
'andersdenkenden', en vroeg zich af hoe ze daarmee beter in gesprek kon raken. Ook 
wist ze eigenlijk niet, 'of ze lid kan zijn van de personeelsvereniging, ja dan neen.' Uit 
haar brief: 

'Als je naar school gaat, ga je naar een Christelijke school en een ongelovige 
vriend of vriendin wordt niet op prijs gesteld. Je bent meestal een 15, 16 jaar eer 
dat je onder "andersdenkenden" losgelaten wordt. Je levenssfeer klopt niet op 
hun 'levenssfeer'. 

Ze kreeg het advies, toch te proberen, meer van haar geloof te getuigen op haar werk. 

'Dan ga je uit de volheid van je blijde hart "zingen" van de trouw van je God, 
dan ga je vertellen van je heerlijk blijde leven en wek je zo bij de ander een 
jaloersheid, die hem, als God hem grijpt in het hart, haken doet naar zijn Schep
per en Verlosser. Dan ben je "zout der aarde". Dan "doorzout" je heel het kan
toor, heel de fabriek waar je werkt. 7 

Voor het overige moest ze zich afzijdig houden van teveel bijeenkomsten. Motto hier
bij was het historisch gegroeide isolement van de gereformeerden, zoals verwoord door 
de antirevolutionaire voorman Groen van Prinsterer uit 1875: 

'In ons isolement ligt onze kracht. Of wilt ge liever een Hollands woord, in onze 
zelfstandigheid, in onze beginselvastheid, ligt onze kracht.' 

Ook Abraham Kuyper werd met instemming geciteerd. Het isolement was een offer, 
maar het moest opgebracht worden. Er zat niets anders op, dan de contacten met ande
ren nadrukkelijk te beperken, en Kuyper besefte wel dat dit moeilijk kon zijn: 

'Het snijdt de vaak boeiende omgang met nobeler Heidenen voor U af. Er moet 
kras voor betaald worden.'69 

Het meisje mocht wel lid worden van de personeelsvereniging, maar mocht daarbij bij-
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voorbeeld niet dansen, 'omdat een Gereformeerd meisje nu eenmaal niet danst.'7° Een 
van de lezeressen, Marianne, beschreef haar verliefdheid op zon andersdenkende jon
gen, in het vroege voorjaar van 1952. Bouwen en Bewaren drukte haar verhaal als feuil
leton af, onder de titel 'Ik en mijn vriend'. Na een strandwandeling schrijft ze: 

'Fred liep naast me... leuke, echt-sportieve vent. 'k Was er een beetje trots op. Hij 
vindt me toch de moeite waard. En hij kan er wezen. Nu al een behoorlijke baan. 
Goede vooruitzichten. Hij is niet Gereformeerd. Maar zegt dat nu alles?'71 

Zij wilde het recht om zelf initiatief te nemen: 'Hebben wij geen recht om onze gevoe
lens te uiten?'72 Maar enkele weken later had de dominee de jongen ernstig toegespro
ken. Hij moest kiezen: 'Met de Kerk of voorgoed zonder de Kerk.' De strekking is dui
delijk; als het tot een huwelijk zou komen, zou van deze onkerkelijke jongeman ver
wacht worden dat hij zich aansloot bij de gereformeerde kerk. 

Het risico van het gemengde huwelijk: kerkverlating en eenzaamheid 

Vanaf begin jaren vijftig gingen de gereformeerde meisjes- en jongensverenigingen 
steeds vaker als gemengde vereniging samenwerken. Het lijkt er op dat deze praktijk, 
anders dan bij de katholieke jeugdverenigingen, zonder veel overleg of ophef ontstond, 
en er kwam ook weinig afwijzing op. Dat beiden gereformeerd waren, was veel belang
rijker dan het sekseverschil. In 195e werd landelijk besloten dat voortaan gemengde jon
gerenverenigingen waren toegelaten. De term 'gemengd' werd ook heel snel afgeschaft, 
en deze opheffing van de seksenscheiding werd als een positieve ontwikkeling beschre
ven.73 Vragen van leden over het zelfstandig leggen van contacten met andere kerkge
nootschappen werden welwillend beantwoord, maar die contacten werden steevast uit
eindelijk afgeraden. Ook verkering of verloving met een niet-gereformeerde werd beslist 
afgeraden, omdat het aaan een gemeenschappelijk fundament zou ontbreken in geval 
van huwelijksproblemen: 'Arme lui, wanneer er dan geen Rots is, maar drijfzand, waar
op je huwelijkshuis staat gebouwd.'74 

Dramatische woorden wijdde ook dominee H.U. Buitink aan 'De gemengde 'verlo
ving", in 1955. Zo'n verloving moest niet voortgezet worden, want het was een 'gevaar
lijk pad', 'heilloze weg', 'verkeerd pad' en 'een verdrietige zaak'. Het gevaar is het verla
ten van de kerk en de eenzaamheid: 

'Denk je dit huwelijk in! Persoonlijk waarschuw ik juist in zo'n geval de niet-ker-
kelijke partij. Want hij loopt gevaar een eenzame te worden in zijn huwelijk. 
Moeder en kinderen gaan hun eigen kerke-weg. Vader staat alleen. Eindeloos 
wordt de reeks van conflicten. Want Jezus volgen uit zich concreet in hele reek-
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sen van kleine beslissingen. De kennissen; de Zondag; de school; de krant; 't 
tafelgebed. Ga zo maar door. En als de crisis in 't leven komt, als er diepe ziele-
nood is, dan wordt de vreemdheid voor elkaar angstig. Geen gezamenlijk gebed; 
geen laatste, gezamenlijke koers.'75 

Wanneer de ene partij rooms-katholiek is, was er een 'onoverkomelijk bezwaar'. Het 
huwelijk buiten de kerk om te sluiten mocht niet. Dus moest de niet-katholiek dan 
katholiek worden. Een enkele keer schreef een meisje in Bouwen en Bewaren dat haar 
vriend of man niet per se automatisch gereformeerd hoefde te zijn. Maar dat was een 
uitzondering. Het idee dat de gereformeerden een kleine, eigen, vaste gezindte vormen, 
in een welbewust isolement, leefde in deze periode, tot eind '56, nog sterk. Dat bleef 
ook nog wel een tijd zo. Tekenend was de situatie rond de verzuilde huwelijks-contact-
bureaus.7*5 Ook in 1965 was verdergaande samenwerking tussen het gereformeerde en 
het hervormde bureau nog niet mogelijk.77 Maar het idee was toen toch al veel geac-
cepteerder dan tien jaar daarvoor. Juist in die jaren kwam het tot de eerste gemeen
schappelijke weekends voor kerkelijk gemengde paren. 

'Een kanker, die de kern van het katholicisme aanvreet' 
Katholieken over het gemengde huwelijk 

Mijn indruk uit de literatuur en tijdschriften is, dat katholieken veel meer over de kwes
tie van het gemengde huwelijk hebben geschreven dan gereformeerden. Binnen de 
katholieke kerk is het gemengde huwelijk veel langer omstreden geweest, terwijl in de 
gereformeerde kerken de vanzelfsprekendheid van het huwen binnen de eigen gezindte 
langer in stand bleef, en minder debat opriep. De bezorgdheid om de gemengde verke
ring en het contact met niet-katholieken bleef lange tijd een regelmatig onderwerp. In 
1949 debatteerde het katholieke blad Dux over het alledaagse contact tussen de seksen, 
dat vooral doordat meer meisjes buitenshuis gingen werken sterk toenam.7 Al die con
tacten leidden tot verlangen naar meer: 

'Men werkt samen op kantoor, in fabriek, op werkplaats. Men staat samen iede
re dag bij dezelfde bushalte, op dezelfde tram. Men ziet elkaar iedere dag, omdat 
men naast elkaar of in dezelfde straat woont. Men maakt een praatje, leert elkaar 
beter kennen, informeert tenslotte ook naar eikaars geloof, maar dan zijn de ban
den veelal reeds zo hecht geworden, dat een vrij oppervlakkige religieuze over
tuiging hier geen hinderpalen meer ziet. Zo komt het tot gemengde huwelijken. 
Jammerlijk in zijn gevolgen voor de betreffende personen zelf, voor hun kinde
ren, voor de Kerk, voor de maatschappij. Geloofsverslapping, geloofsafval van 
duizenden als gevolg, jaar in jaar uit.'79 
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In de grote steden werd veel vaker gemengd gehuwd dan elders. Daarom vroeg Berger 
zich af, 

'of wij bij de bestrijding van het gemengde huwelijk, dat als een kanker de kern 
van het Katholicisme aanvreet, wel genoeg doen om het onderlinge contact van 
ongehuwde katholieken van beiderlei kunne te bevorderen.'"0 

Meer contact tussen katholieke oudere meisjes en jongens was nodig, 'ter bestrijding 
van gemengde huwelijken'. Maar hij zag hier nog geen taak voor het jeugdwerk; de 
beste personen om zulke ontmoetingen te organiseren waren katholieke echtparen. In 
het katholieke jeugdwerk werd wel gediscussieerd over de 'gemengde verkering', en uit 
het materiaal blijkt dat actieve ontmoediging wel tot de aanbevelingen behoorde. Zo 
snel mogelijk afraden en zo spoedig mogelijk 'uitmaken' was het eerste advies aan 
ouders. 

'Verkering is geen blijvende toestand. Dikwijls kan zij zonder ernstige bezwaren ver
broken worden.' Daarna moesten de gemengd verliefden gesteund worden: meer con
tact met de pastorie, en 'nazorg' zou daarbij kunnen helpen. 2 De vraag is, of de jonge
ren nog wel te beheersen waren. In de jaren die volgen werden allerlei initiatieven ont
plooid om de Katholieke jeugd bezig te houden. Al spoedig deden de Katholieke leiders 
in Dux ook oproepen tot erkenning van samenwerkingsmogelijkheden met andere 
christenen. Nood breekt wet: de groeiende onkerkelijkheid vroeg om meer onderling 
begrip tussen de kerkgenootschappen. Het grote wantrouwen tussen de zuilen moest 
afnemen, door een meer oecumenische houding, en 'een ontmoeting zonder harnas. 3 

Ook Fortmann verwoordde het verlangen naar minder wantrouwen en meer contact: 
'Wie voelt geen behoefte aan geestelijke ruimte en vrijheid in dit kleine land! 4 

Intussen trok de jeugd steeds meer zomaar de straat op. Ouders voelden zich soms 
machteloos tegenover dit verschijnsel in de vroege jaren vijftig, zoals bleek uit een 
onderzoek uit 1953, in opdracht van het ministerie van Onderwijs: 

'Telkens komen de ouders er op terug, dat de kinderen met geweld de straat op 
willen. [...] tot laat in de nacht blijft de jeugd veelal buiten hangen en rondslen-
teren, wat stoeien en plagen. Zij heeft buiten niets te doen, maar zij wil buiten 
zijn.'85 

'Oecumenische koplopers': weekends voor gemengd verloofden in de jaren zestig 

In 1952 werd in Amsterdam begonnen met een Katholieke Huwelijksschool. In de cur
sussen voor adolescenten, verloofden en jonggehuwden werd - iets nieuws - openlijk 
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over huwelijks- en relatieproblemen, en ook over seksuele kwesties gesproken. ° In 
februari 1957 vond een ontmoetingsweekend voor rooms-katholieke en protestantse 
jongeren plaats in Driebergen. Vermoedelijk was dit de eerste keer dat zo'n bijeenkomst 
georganiseerd werd. De organisatie was in handen van pater Gratianus, en mej. C L 
Dales (later bekend als minister van binnenlandse zaken) uit Driebergen, werkzaam bij 
Kerk en Wereld. Thema: 'Negeren en waarderen . Kernonderwerp zou zijn: 'Wat voor 
onwezenlijke barricaden hebben wij tegen elkaar opgeworpen?7 Daarna vonden regel
matig dergelijke gemengde weekends plaats, zoals blijkt uit oproepen in Dux. Plaatsen 
van samenkomst waren vormingscentra, zoals 'De Horst' in Driebergen. Tegelijkertijd 
begon het zgn. open jeugdwerk op te bloeien. 9 

In de loop van de jaren vijftig werd het katholieke jeugdwerk steeds meer gemengd, in 
die zin dat jongens en meisjes naar dezelfde clubs gingen.90 In 1958 was vroegen de 
katholieke jeugdwerkers zich af hoe het verder moest. Er was een verlangen naar grote
re vrijheid, en een zeker wantrouwen ten opzichte van de katholieke leiding. 

'In een vraaggesprek met jongeren van een verloofdencursus kwam de vraag naar 
voren: Waarom is dat jeugdwerk er eigenlijk? Is dat niet om de jongelui goed 
rooms te houden? [...] Ze vertrouwen het niet helemaal.'91 

Begin jaren zestig was er in verschillende artikelen in katholieke tijdschriften92 meer kri
tiek op de eis aan de katholieke partner, om de niet-katholieke partner 'op prudente wij
ze te trachten tot het katholicisme te brengen'.93 In 1965 verscheen een publicatie ten 
behoeve van gemengd gehuwden, geschreven door een gemeenschappelijke redactie van 
katholieke en protestantse pastoors en dominees. Het was een pleidooi, gemengd 
gehuwden voor vol aan te zien, omdat ze anders de kerk zouden verlaten: '(De gemeen
te) beschouwt de gemengd gehuwden in haar midden maar al te vaak als tweederangs 
christenen. Zij behoren er nog wel bij, maar eigenlijk niet helemaal meer.'94 

Voor de individuele gelovigen was een gemengd huwelijk in die jaren nog een hele 
zoektocht naar acceptatie door de wederzijdse kerken. Deze gemengde paren waren pio
niers in hun omgeving. Zoals de heer M., die niet alleen katholiek, maar zelf priester was, 
en wilde trouwen met een hervormde vrouw die hij in 1966 leerde kennen. Trouwen bete
kende dat hij zijn baan als directeur van een katholiek vormingscentrum, en zijn pries
terschap op losse schroeven zette. Over zijn collega-priesters herinnerde hij zich: 

'Jaaa, ze moesten 't niet wéten. Die medebroeders zouden daar moeite mee gehad 
hebben.' Aan de andere kant vertelde hij ook niet direct aan zijn aanstaande vrouw dat 
hij priester was, toen hij haar leerde kennen. Na elk bezoek schreef hij haar een bezorg
de brief: 'Ja: het gaat toch niet hoor, je moet er niets van verwachten. Want ik zal nooit 
met je kunnen trouwen...' Zijn vrouw vult aan: 'En ik dacht: waarom niet? Dan is ie óf 
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homofiel, óf hij is getrouwd! Ja, dat zal je altijd hebben! Homofiel vond ik 't niet zon 
type voor... Dus ik dacht, er is een ander. Maar ik had hier nóóit aan gedacht! En hij 
kon het ook niet zeggen. Het was te emotioneel. Dat ging niet.' Uiteindelijk vond hij 
een geschikt moment om haar te vertellen dat hij priester was, bij een etentje. Daarna 
twijfelde hij nog enkele jaren over het voorgenomen huwelijk, vooral vanwege de moge
lijke consequenties, werkloosheid en het moeten opgeven van zijn priesterschap. Toch 
trouwden zij, in 1971. 

Aanvankelijk hadden deze gemengde paren de wind van de oecumene mee, maar dat 
bleef niet zo, en het klimaat was ook van stad tot stad verschillend. Tot 1976 bleef hij 
als priester bij een vormingscentrum werken. Daarna veranderde de houding van 
'Rome' weer, vertelde hij: gehuwde priesters, dat kon toch eigenlijk niet. Zijn werk 
kwam er door onder druk te staan, hij verloor een bepaald gezag dat daarvoor niet ter 
discussie stond, toen de deken zei: 

'Zou je je voortaan maar niet 'meneer' laten noemen?' Want ik was tot dan toe 
altijd, ja, pastor: dat heb ik me altijd ook wel laten gevallen. Ik zeg ook altijd, dat 
vond ik mijn roeping en ja, dat wilde ik wel zo houden. En ook uitgedrukt zien. 
(stil) Toen heb ik mijn spulletjes gepakt. Ik ben huilende die vergadering uitge
lopen. Ja, toen ging Rome een beetje de kraan dichtdraaien, Paulus de Zesde, die 
begon ineens om te draaien. En toen begonnen ze allemaal om te draaien! Dat is 
gek, hoe ze dan toch daarvoor zo ontvankelijk zijn: [...] Rome, dat is toch wel 
bepalend.' 

Deze pioniers in hun eigen kring kenden meestal ook wel mensen die een gemengd 
huwelijk hadden overwogen, maar die het niet hadden doorgezet. Die konden daar heel 
bitter over zijn: 

'Een nichtje dat ook een gemengde verkering heeft gehad, maar het uit moest 
maken, die kreeg, nadat we er een keer op bezoek zijn geweest, een soort hyste
rische aanval! [...] Wij waren natuurlijk toch wel een spiegel, van: nou kan 't 
ineens allemaal wél! En daar heb ik mijn leven voor moeten opofferen! Bij wijze 
van spreken. Dat speelde zich allemaal wel afin die jaren.'95 

Vanaf 1965 werden regelmatig weekends georganiseerd voor gemengd verloofden en 
gemengd gehuwden. Op dat moment was in de katholieke kerk de discussie over de 
kerkrechtelijke aspecten van het gemengde huwelijk in volle gang. De vormingscentra 
speelden op de discussie in, door concrete ontmoetingen te organiseren. Het was dui
delijk dat het nog nieuw en omstreden was. Zo schreef het meer behoudende katholie
ke blad Het Gezin in januari 1965 geïrriteerd over 
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'het experimenteel ceremonieel waarmede onlangs een gemengd huwelijk, met 
medewerking van een priester en van een dominee is ingezegend. [...] Waarvoor 
is het nodig, gevallen als deze, waarvan we blijven hopen dat ze uitzonderingen 
blijven, in de volle publiciteit te brengen?'9" 

Van die controversiële gemengde huwelijken ging ook wel een bepaalde aantrekkings
kracht uit. De voorvechters van de oecumene grepen de kans om de meningsvorming 
over deze kwestie naar meer acceptatie te stimuleren. Dat gebeurde onder andere op de 
ontmoetingsweekends voor gemengde paren. In november 1965 en januari 1966 werden 
in vormingscentrum Den Alerdinck in Overijssel twee weekends georganiseerd door 
onder meer de progressieve Sjaloomgroep. 'Het ligt in de bedoeling een openhartig 
gesprek te houden rond het tema: Gemengde gevoelens.'97 Sprekers waren S. Jelsma, 
ds. A. Klamer en E. Pruim. Direct daarna kwam de Sjaloomgroep met een militant klin
kende verklaring over het gemengde huwelijk in het nieuws. De Volkskrant citeerde 
eruit: 

'Kerkelijke bepalingen en handelingen die in strijd zijn met het welzijn, de vrije 
gewetensbeslissing en de gelovige dienstbaarheid van de gehuwden, dienen 
zolang en zo veelvuldig te worden overtreden, tot ze ook wettelijk zijn afgeschaft 
of gecorrigeerd.'9 

Met deze toon, die niet meer beschroomd begrip vroeg, maar erkenning eiste, ging de 
oecumenische beweging duidelijk een nieuwe fase in. Datzelfde jaar was er een inter
nationale zomerbijeenkomst voor 'rooms-katolieke' (sic) en protestantse jongeren, op 
Kasteel Oud-Poelgeest, van 20 juli tot 1 augustus. Naast inleidingen en diskussies ston
den ook 'bijbelbesprekingen, kreatieve expressie, sport en spel en exkursies' op het pro
gramma. In de herfst van 1966 vond opnieuw een oekumenisch ontmoetingsweekend 
voor kerkelij k-gemengd verloofden plaats, op 8 en 9 oktober, op het Sjaloomcentrum 
te Odijk. 

'Er is een programma opgebouwd rond de vraag naar heel konkrete oplossingen 
voor zaken als oekumenische opvoeding, doop, schoolkeuze, kerkelijk huwelijk, 
kerkelijk lidmaatschap e.d. O.a. zal een samenvatting en bespreking plaatsvinden 
van de nota 'Het kerkelij k-gemengde huwelijk' van het Katholiek Beraad Jonge
ren en Oekumene.'99 

Ook in 1969 vond nog zo'n weekend plaats, onder de titel: 'Twee geloven op een kus
sen...': 'Op dit kontaktweekend zal naar aanleiding van een film van Ingmar Bergman 
de vraag aan de orde komen, hoe de belemmeringen die gemengd gehuwden nog vaak 
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in de weg worden gelegd, uit de weg geruimd kunnen worden.'100 Uit deze aankondi
ging, de laatste die ik gevonden heb, klinkt al meer zelfvertrouwen, en meer alledaags
heid over het verschijnsel van het kerkelijk gemengde huwelijk. In een verslag werden 
deelnemers aan dit weekend aan het woord gelaten over de moeilijkheden die zij met 
hun familie gehad hadden. Zij benadrukten dat de familie het huwelijk gemakkelijker 
had geaccepteerd dan de wijdere omgeving, en met name de kerken waaruit zij afkom
stig waren. De groep die hier bijeen was, voelde zich volgens de verslaggever 

'ingedeeld bij de oecumenische koplopers. Uit de verhalen van de jongelui op 
Den Alerdinck bleek, dat het helemaal niet moeilijk is om ergens - maar dan bui
ten het eigen leefmilieu - een progressieve dominee en pastoor bij elkaar te krij
gen die samen een passende huwelijkssluiting weten te creëren. Men blijft dan 
echter zitten met een mokkende dominee of pastoor uit eigen gemeente of 
parochie, die bovendien de familie en kennissen zodanig beïnvloeden dat er flin
ke butsen komen in de voordien rimpelloze familieverhoudingen.'101 

En een van de deelnemers: 'De kerken moeten gewoon wat moderner worden. We 
beschouwen ons zelf als een voorhoede, al klinkt dat arrogant.' Uit de reportage spreekt 
een groot zelfvertrouwen van de deelnemers, en ook hun irritatie over de reacties waar
mee ze te maken kregen. Zij eisten erkenning voor de volwaardigheid van hun huwe
lijk. 'Men wil van het woord 'dispensatie' af, omdat men zulks sterk discriminerend 
vindt.' Tijdens dit weekend werd een conceptverklaring opgesteld, die naar de verschil
lende kerkgenootschappen opgestuurd zou worden. 

In de katholieke en gereformeerde tijdschriften werd de enorme verandering in opvat
ting over het kerkelijk gemengde huwelijk duidelijk. Vooral de toon van de artikelen in 
de katholieke bladen aan het einde van de jaren zestig was heel anders dan die uit 1949, 
waarmee deze paragraaf begon. In vergelijking daarmee was de protestantse houding ten 
opzichte van het kerkelijk gemengde huwelijk minder veranderd. De verschillende kerk
genootschappen kwamen in 1969 tot een principe-overeenkomst. Formeel werd deze in 
1971 bekrachtigd, maar binnen Nederland waren de grootste belemmeringen al eerder 
overwonnen. Het kerkelijk gemengde huwelijk werd daarna spoedig alledaags, en ver
loor zijn status als 'sociaal probleem'. 

Teleurstelling en stagnatie na de doorbraak 

De vernieuwers die sterk betrokken waren bij het pleiten voor een versoepeling van de 
normen voor kerkelijk gemengde huwelijkssluiting, gingen er begin jaren zeventig van 
uit dat er tussen de verschillende kerkgenootschappen een nieuw religieus gebied van 
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oecumenisch gelovigen zou ontstaan. Gemengd gehuwden zouden, verwachtten zij, 
actief meewerken aan de uitbouw van deze nieuwe, moderne, brede christelijke gezind
te. Projectgroepen bereidden oecumenische huwelijksliturgieën voor, gebaseerd op 
wederzijds respect voor de oorspronkelijke overtuigingen van beide huwelijkspartners. 
Deze verwachtingen leidden tot een teleurstelling. Aan het einde van de jaren zeventig 
kwam een werkgroep tot de nuchtere conclusie dat verder zoeken naar een 'kant en 
klaar eenheidsmodel' of een 'mengelmoes' geen zin had. Zij constateerden dat enerzijds 
het gemengde huwelijk een normaal verschijnsel werd, maar dat anderzijds de kerken 
in hun samenkomsten, pastoraat en diakonaat gescheiden bleven optrekken. Daarom 
vond deze werkgroep dat gemengde paren maar beter één van beide kerken konden kie
zen: 

'Als de huwenden niet voor één kerkelijke oriëntatie kiezen, dreigen ze al snel tus
sen wal en schip te raken. Als er kinderen komen, begint het probleem opnieuw. 
De cijfers bewijzen dat er vaak niet gekozen wordt, dat de keuze wordt uitgesteld 
of afgewezen.'102 

In de tweede helft van de jaren zeventig bleek een kerkelijk gemengd huwelijk al eerder 
regel dan uitzondering te zijn geworden. De stijging bleek naar verhouding het sterkst 
voor de katholieken, niet enkel in de grote steden, maar ook daarbuiten, in het gehele 
land.I03 

Oecumenisch of onkerkelijk huwelijk? 

De stijging van het aantal gemengde huwelijken was niet gepaard gegaan met voortzet
ting van religieuze betrokkenheid. Toen de gemeenschappelijke verklaring net een feit 
was, was hierover onder de betrokken kerken nog veel optimisme. Vanaf 1965 was het 
voor katholieken mogelijk een gemengd huwelijk ook kerkelijk te laten inzegenen. Van 
die mogelijkheid werd ook tot 1975 elk jaar meer gebruik gemaakt: in 1965 werden 
36,6% van de katholiek-gemengde huwelijken kerkelijk ingezegend, en in 1975 
46,6%. I O4 Hoger werd het percentage echter niet: daarna daalt het aantal kerkelijk inge
zegende gemengde huwelijken. Dat wil zeggen dat steeds, ook toen vanaf 1965 de moge
lijkheid bestond, de meerderheid van de kerkelijk gemengd huwende paren niet in de 
kerk trouwde. Vanaf 1975 steeg die meerderheid verder, en dit gegeven is tekenend voor 
de doorbraak van de onkerkelijkheid. Gemengd gehuwde paren kozen meestal voor de 
onkerkelijkheid. De onkerkelijken werden in de jaren zeventig de grootste levensbe
schouwelijke groep in Nederland. 
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Stille verwijdering 

Van een overwinning van de oecumene was geen sprake. Over kerkelijk verschil tussen 
katholiek, gereformeerd en hervormd werd niet veel meer gesproken. Van veel debat of 
uitwisseling was evenmin sprake. Uit de interviews blijkt dat kerkelijk verschil van-huis-
uit wel bleef bestaan, en ook van kracht bleef in de praktijk van de kerkelijk gemengde 
huwelijken. Dat verschil werd echter voornamelijk ontweken. De onkerkelijkheid bood 
die mogelijkheid tot afzijdigheid. Verreweg de meeste kerkelijk gemengde paren kozen 
in de praktijk voor een onkerkelijk leven. Over de verschillen werd maar zelden gespro
ken. Confrontaties deden zich daarbij niet voor. Er is eerder sprake van een stille ver
wijdering. Tegelijkertijd bood het steeds meer in zwang komende samenwonen een 
tweede mogelijkheid tot het uit de weg gaan van confrontaties met het ouderlijk en met 
het kerkelijk gezag: daarmee werd in elk geval een discussie over een kerkelijke inzege
ning van het huwelijk voorkomen. Over het samenwonen zelf konden natuurlijk wel 
discussies ontstaan, maar de indruk is dat dit vrij snel in brede kring geaccepteerd is.I05 
Paren waarvan beide partners kerkelijk actief bleven, vormen een kleine minderheid. 
Een hervormde vrouw, die met de hiervoor al geciteerde katholieke priester trouwde, 
verloor in de loop van de jaren het contact met haar familie. Niet omdat die familie zelf 
zo aan het hervormde gehecht was, maar omdat de familie steeds minder kerkelijk was 
geworden en de omgang met een katholiek, en dan ook nog een priester, moeilijk bleek 
te vinden. 

'"Je hoort er niet meer bij. Ja. Dat voel ik zo, ja. [...] Die familie van mij is eigen
lijk buitenkerkelijk. Die vinden: wij zaten niet op katholieken te wachten. [...] 
Dan denk je, ja: in plaats dat ze blij zijn dat je gelukkig trouwt! Dat je hier 
woont, dat ze komen kijken. Maar nee. En dat doet je verdriet." (v: U bent een 
deel van uw familie uit het oog verloren?) "Ja, zeg maar rustig de hele familie. Ja 
hoor. Kan je echt wel stellen. [...] In het begin denk je nog dat ze komen... Ik sta 
ook niet altijd bij neven en nichten op de stoep... Maar je denkt wel, wanneer 
komen ze eens een keertje, vooral later. Denk je toch dat het waarschijnlijk wel 
heeft meegespeeld. Het is misschien geen raad weten - maar daar kom je niet 
achter. Hoe moet ik er achter komen? Ik kan er niet meer achter komen. Ik weet 
het niet."' 

Zij is teleurgesteld in haar familie, waarover ze zegt: 

'Dat mensen je niet als dezelfde persoon blijven zien, als je met iemand trouwt. 
He? (Maar) dan hoor je er ook nooit meer wat van. [...] En ja, dan denk ik: ik 
voel ook wel dat die mannen van hun zitten ook niet op een Katholiek te wach-
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ten. Dat voel ik er wel uit. Ze zullen het nooit zeggen, maar: die uit die kerk, 
weet je wel? Ja. Kunnen ze zich ook niks bij voorstellen.'106 

Oecumenische paren houden zich afzijdig 

De oecumenische pioniers uit de jaren zestig werden ook teleurgesteld in de houding 
van veel andere kerkelijk gemengde paren. Anders dan verwacht, ontwikkelden de 
gemengde paren zich niet als ambassadeurs voor de oecumene, maar hielden ze zich 
over het algemeen nadrukkelijk afzijdig. Dit constateerde ook J.H. Hamoen, pastoraal 
medewerker van het bisdom Haarlem, die in 1979 en 1980 tachtig kerkelijk gemengde 
echtparen interviewde over de praktijk van het gemengde huwelijk op dat moment. Zij 
voelden zich niet speciaal geroepen om de oecumene gestalte te geven: 'Het gemengd 
gehuwd zijn is meer een 'toevallige gang van zaken', die men als twee individuen moet 
oplossen en waar men samen met de pastor een vorm voor probeert te vinden.'107 

Hamoen citeert een gereformeerd predikant die de ambivalentie van gemengd gehuw
den typerend acht: 'Over het algemeen zijn gemengd gehuwden mensen die nog niet 
weten wat ze willen en de keus uitstellen. Het is meer verlegenheid dan een bewuste 
keuze.'108 Toeval, verlegenheid en ambivalentie kenmerken het zelfbeeld van de kerke
lijk gemengde paren. Waar van hen op oecumenisch gebied veel verwacht was tijdens 
de jaren zestig, bleken zij in de praktijk niet de aangewezen 'voortrekkers' en 'voorhoe
de' te vormen. In de loop van de jaren zeventig stagneerde de oecumene, constateert 
Houtepen. De situatie van een kerkelijk gemengd paar waarvan beide partners actief 
aan hun geloofsbeleving vorm gaven, bleek uitzonderlijk. De grote meerderheid werd 
buitenkerkelijk, of koos voor een van beide kerkgenootschappen. 

De formele overeenkomst over de erkenning van gemengde huwelijken vond plaats tus
sen de grootste christelijke kerkgenootschappen. Daarbuiten bestonden en bestaan ech
ter nog veel kleine kerkgenootschappen die veelal afzijdig bleven van de tendens tot soe
pelere onderlinge omgang. Orthodox protestantse kerkgenootschappen zoals de gere
formeerde gemeenten, de christelijk gereformeerde kerk, vielen niet ten prooi aan de 
onkerkelijkheid. Zij behielden hun kleine aandeel in de bevolking en de stabiliteit van 
de aanhang is opvallend. Daarmee bleven ook de grenzen van deze groeperingen in een 
periode van verregaande ontkerkelijking in Nederland over het algemeen intact. Het ligt 
voor de hand dat voor lidmaten van deze kerkgenootschappen een huwelijk met iemand 
buiten de eigen kerk nog steeds een ongebruikelijke grensoverschrijding betekent. Dat 
geldt ook voor een groepering of beweging, die in christelijk Nederland wel sterk 
gegroeid is: de zgn. evangelische christenen. Wanneer iemand uit een van de oudere 
Nederlandse kerkgenootschappen een huwelijk aangaat met iemand uit een van deze 
opwekkingsbewegingen of verwante kerkgenootschappen, wordt dit vanuit de traditio-

128 



'TWEE GELOVEN OP EEN KUSSEN...' 

nele kerk beschouwd als een grote verandering. Ook hierbij is de term 'gemengd huwe
lijk dan nog zeker van kracht, vooral wanneer het huwelijk gepaard gaat met het over
gaan van de oorspronkelijk traditioneel-christelijke partner naar zo'n nieuwe opwek
kingsbeweging. Hierbij wordt zichtbaar dat verandering van levensbeschouwing ook 
binnen het christendom nog een grote overstap kan zijn.109 

Het meest recente onderzoek: God in Nederland uit 1997, gebaseerd op 1300 inter
views, bevestigde de sterke ontkerkelijking in Nederland sinds 1966. Het percentage bui
tenkerkelijken steeg van 33% in 1966 naar 43% in 1979, en naar 53% in 1996. Kerkbezoek 
is sterk gedaald, ook onder kerkleden, maar nog altijd bezoekt 21% regelmatig, vrijwel 
iedere week, de kerk: dat was in 1966 nog 50%, en in 1979 31%. Bijna de helft van de bui
tenkerkelijken beschouwt zichzelf echter wel als 'gelovig mens'. De discrepantie tussen 
geloof en kerk is dus groter geworden. De kerken hebben hun monopoliepositie op de 
levensbeschouwelijke markt verloren: die markt kent veel meer aanbieders. Voor wat 
betreft het trouwen in de kerk bleek dat van de gehuwde katholieken en gereformeerden 
meer dan 90% in 1996 nog kerkelijk gehuwd was, tegen 68% van de Nederlands-her
vormden. De meerderheid van de huwelijken was ongemengd, homogaam: 

2 Kerkelijke homogamie in 1996. 

absolute homogamie relatieve homogamie 

(% homogame huwelijken) (log odds ratio) 

R-K 70 
N-H 61 

Ger. 71 

4.4 

4.3 

5.9 

Bron: Dekker, De Hart en Peters, God in Nederland, 1966-1996, Amsterdam 1997, p. 51, tabel 32. 

De kerkelijke homogamie is verreweg het grootst gebleven bij de gereformeerden, en 
veel geringer geworden bij rooms-katholieken en Nederlands-hervormden.110 

Interreligieuze huwelijken in ontzuilend Nederland 

De onvoorziene opkomst van de islam 

In de periode dat de Nederlandse christenen in meerderheid begonnen af te zien van 
een actief beleefde kerkelijke levensbeschouwing, vestigde zich tegelijkertijd een reli
gieuze minderheid in het land waarvoor het van-huis-uit aanhangen van haar gods
dienst, de islam, nog zeer vanzelfsprekend was. Tot begin jaren zestig waren er in Neder-
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land maar heel weinig moslims. De eerste islamitische vereniging werd in 1932 in Den 
Haag door Indonesische moslims opgericht. Zij vestigden daar in 1955 de eerste mos
kee. Ook bij de zogenaamde woonoorden van Zuid-Molukkers werden hier en daar isla
mitische gebedsruimten gebouwd, waarvan de moskee in het Friese Balk in 1956 de eer
ste was.111 Islamitische 'gastarbeiders' uit Turkije en Marokko begonnen vanaf begin 
jaren zestig in verschillende steden gebedsruimtes in te richten. In eerste instantie in 
voormalige kerken of synagogen, schoolgebouwen, winkelpanden en fabriekshallen. In 
1975 werd in Almelo de eerste gebedsruimte gebouwd.112 

De onbekendheid met de islam leidde in die begintijd tot veel verwarring. Zo kon
den Surinaamse en Molukse moslims in de jaren zeventig geen gebruik maken van de 
subsidieregeling, omdat die volgens het ministerie van CRM op hen niet van toepassing 
was, maar'alleen voor moslims die destijds als gastarbeider waren geworven en voor hun 
nazaten'.n3 
Er was bij het ministerie een afdeling Welzijn Buitenlandse Werknemers, en een ande
re afdeling Welzijn Molukkers, Surinamers en Woonwagenbewoners. Op religieus 
gebied bleken deze twee groepen elkaar echter deels te overlappen - iets wat de Neder
landse ambtenaren niet voorzien hadden. Ook op andere terreinen leidde het nieuwe en 
het andere van de islam tot verwarring. 

Met name interessant is de geschiedenis van de registratie van kerkelijke gezindte. Zoals 
in hoofdstuk 4 werd beschreven, hield in 1984 de landelijke registratie op te bestaan. 
Tegelijkertijd werd duidelijk dat zich inmiddels in Nederland veel moslims hadden 
gevestigd, maar om hoeveel mensen het hierbij ging was onduidelijk. Bij gebrek aan 
gegevens gaat CBS bij schattingen van het aantal moslims in Nederland uit van de gods
dienst in het land van herkomst van in Nederland woonachtige migranten. Is bijvoor
beeld 87% van de bevolking van Indonesië islamitisch, dan worden volgens deze tel-
methode ook 87% van de in Nederland woonachtige Indonesiërs meegeteld als moslims 
in Nederland."4 Op deze manier komt het CBS tot een schatting van ruim een half mil
joen moslims in Nederland in 1995."5 Het is duidelijk dat dit een wel heel grove schat
ting van het aantal moslims in Nederland oplevert. 

Tot het einde van de jaren zeventig bleven islamieten in Nederland nog tamelijk 
onzichtbaar. Dan treedt een verandering in. Het begon tot niet-moslims door te drin
gen dat de meeste Marokkaanse en Turkse migranten van plan waren zich langduriger 
of blijvend in Nederland te vestigen. Behalve aan moskeeën en kleinere gebedsruimten 
ontstond behoefte aan vlees van islamitisch ritueel geslachte koeien en schapen, wat in 
1977 gelegaliseerd werd. Ook werd verzocht om de mogelijkheid tot oprichting van isla
mitische basisscholen. Deze verzoeken en verschijnselen bleven niet onopgemerkt en 
ook niet onomstreden. Zowel de kwestie van kiesrecht aan migranten als het ritueel 
slachten, de bouw van moskeeën en de oprichting van islamitische scholen riepen ver
ontruste reacties op. 
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Binnen de grote kerkgenootschappen begon in de loop van de jaren zeventig belang
stelling te bestaan voor de aanwezigheid in Nederland van islamieten, en voor de 
opkomst van de islam als grootste niet-christelijke godsdienst. Vanaf begin jaren tach
tig werden door de Nederlands-hervormde kerk, de rooms-katholieke kerk en de gere
formeerde kerken initiatieven genomen om contacten op te bouwen met moslims. 
Hiervoor werden medewerkers in de landelijke bureaus van deze kerken vrijgesteld. 
Vanaf het begin speelde daarbij de overweging mee, dat moslims en christenen elkaar 
steeds meer zouden tegenkomen in het dagelijks leven, in het werk, op school en elders. 
Al snel waren er discussies over een nieuw type gemengd huwelijk: het huwelijk van een 
christen, meestal een vrouw, met een moslim, meestal een man. In een van de eerste 
persberichten hierover vanuit de Katholieke kerk uit 1981 werd het gemengde huwelijk 
tussen moslim en christen gezien als 'de onherroepelijke consequentie van het feit dat 
het aantal vreemdelingen in ons land die komen uit andere culturen en godsdiensten 
steeds toeneemt'.117 

Deze kwesties kwamen aan de orde in een nieuw tijdschrift over de contacten tussen 
moslims en christenen, dat in 1974 door christenen van verschillende herkomst werd 
opgericht onder de veelzeggende naam Begrip-Moslims-Christenen. Hierin werd wél 
gesproken en geschreven over het verschil tussen moslims en christenen. Dat verschil 
was juist nadrukkelijk uitgangspunt voor debat."8 Over de huwelijken van christenen 
met moslims werd nadrukkelijk geadviseerd om goed over de juridische en religieuze 
consequenties na te denken voor het huwelijk gesloten zou worden, en mogelijke pro
blemen bij echtscheiding werden uitvoerig besproken. Uit deze kringen van christelijk-
islamitisch opbouwwerk kwamen in de jaren negentig initiatieven om ontmoetingen 
van gemengde paren te organiseren in discussieweekends in vormingscentra. Daarbij 
werd samengewerkt met bestaande Nederlandse islamitische organisaties. Het initiatief 
lag steeds bij de christenen. Dertig jaar na de weekends voor katholiek/protestants 
gemengd verloofden, in de toen nog nieuwe vormingscentra, worden dus opnieuw ont-
moetingsweekends voor gemengde paren georganiseerd. Onder het motto 'Verschillen
de wortels - één boom'vond zo'n weekend plaats in november 1996 in het vormingscen
trum 'Kontakt der Kontinenten' in Soesterberg. 

In hoeverre zijn deze gemeenschappelijke weekends vergelijkbaar? De weekends voor 
katholiek/protestants gemengde paren stonden in het teken van ontmoeting, herken
ning, uitwisseling van ervaringen met reacties van de eigen kerk en de wederzijdse 
ouders, neutraliseren van eventuele weerstanden, onderlinge steun en een zoektocht 
naar een oecumenisch huwelijksleven, gebaseerd op respect voor beide kerkelijke 
gezindten. De initiatieven hadden tevens een kerk-politieke functie: op het moment dat 
deze weekends gehouden werden, was onder katholieke bisschoppen een discussie gaan
de over het kerkelijk bevestigen van een gemengd huwelijk. De vormingscentra en orga-
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nisatoren van deze ontmoetingen wilden laten zien dat een kerkelijk gemengd huwelijk 
mogelijk en zinnig was, en dat het niet tot geloofsafval hoefde te leiden. Als zodanig ver
vulden zij een zekere voortrekkersrol in de discussie binnen de kerken over verdere libe
ralisering van de kerkelijke huwelijkswetgeving. 

De christelij k-islamitische ontmoetingen hebben een wat ander karakter. Hier is 
meer sprake van een toenaderingspoging vanuit het christendom naar de islam. Het is 
ook een zoektocht naar de meest geschikte gesprekspartners binnen de zeer gevarieerde 
islamitische organisaties in Nederland. Voor het overige zijn de activiteiten erg verge
lijkbaar met die van dertig jaar geleden. Ook nu is er sprake van uitwisseling van erva
ringen met de omgeving, neutraliseren van wederzijds wantrouwen en vooroordelen, 
concrete discussie over keuzes ten aanzien van de kinderen uit een gemengd huwelijk 
(doop of besnijdenis, bijvoorbeeld). De impliciete doelstelling van wederzijds respect 
voor de religieuze achtergrond van beide partners heeft ook, net als in de jaren zestig, 
tot doel te benadrukken dat het aangaan van een huwelijk met iemand van een andere 
godsdienst niet hoeft te betekenen dat men de eigen godsdienst opgeeft. De adviezen 
aan gemengde paren kunnen worden samengevat als: zoek naar het gemeenschappelij
ke tussen christendom en islam, maar geef je oorspronkelijke levensbeschouwing niet 
zomaar prijs. De titel van een boek waarin de ervaring van tien jaar samenwerkings
projecten tussen christendom en islam werd beschreven was dan ook veelzeggend: 'Ik 
ben christen; mijn partner is moslim'. "9 Impliciet staat daar: ik ben christen en wil dat 
blijven, mijn partner is moslim en wil dat ook blijven. In deze bundel, geredigeerd door 
de theologe Gé Speelman, werd de problematische kant van de verschillen in religieuze 
afkomst niet vermeden, maar uitdrukkelijk aan de orde gesteld. Inmiddels zijn er in 
Nederland enkele imams die aanwezig willen zijn bij de sluiting van een gemengd 
huwelijk, meldde Speelman, maar het zijn er nog maar weinig.120 Het vraagstuk van de 
interreligieuze tolerantie wordt in deze stukken, en in het blad 'Al Nisa' (de vrouw) van 
de vereniging van Nederlandse islamitische vrouwen,121 concreet, dagelijks werk.122 

Ook in andere Europese landen zijn deze initiatieven de laatste tien jaar versterkt, en er 
is een Europees overleg op dit terrein gaande.123 

Deze laatste voorbeelden van interreligieuze dialoog zijn zeer recent. Het is nog 
moeilijk te voorspellen hoe christelijk-islamitische paren zich in religieus opzicht zullen 
ontwikkelen. Vooralsnog lijkt het erop dat ook zij in meerderheid, net als de katholiek-
protestantse paren van enkele decennia geleden, uitkomen bij een grotendeels onkerke
lijk, seculier bestaan. Tweederde van de christelijk-islamitische paren die ik interviewde 
verklaarde niet religieus actief zijn. Slechts een kleine minderheid is in intensief debat 
over de wederzijdse afkomst en de gezamenlijke toekomst, net zoals dat tussen katho
lieken en protestanten het geval was. Maar hoewel het hier om kleine groepen religieus 
actieve gemengde paren gaat, kan van hun debat wel een signaal uitgaan naar de religi
euze gemeenschap waaruit zij afkomstig waren. 
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Christenen en joden: beladen en moeizame dialoog 

De geschiedenis van de verhouding tussen joden en niet-joden in Nederland is aan
merkelijk langer dan die tussen islamieten en niet-islamieten. De verhouding tussen 
joden en niet-joden in wat nu Nederland heet kan gereconstrueerd worden vanaf de 
Middeleeuwen. In de zuidelijke Lage Landen vestigden de eerste joden zich eind twaalf
de, begin dertiende eeuw, en in de noordelijke Nederlanden een eeuw later, vanaf eind 
dertiende, begin veertiende eeuw.124 In 1796 kregen joden dezelfde rechten als niet-
joden in de Bataafse Republiek. Op dat moment bevonden zich in Amsterdam ten
minste 25.000 joden.125 

Kenmerkend voor de geschiedenis van de joodse gemeenschap in de tweede helft 
van de negentiende eeuw is een ontwikkeling van assimilatie en secularisatie op het 
gebied van het economisch leven, de politiek, de maatschappelijke activiteiten en de 
cultuur.12 Terwijl steeds minder joden zich aktief religieus betoonden, hield de meer
derheid echter wel vast aan bepaalde joodse tradities, zoals de besnijdenis en het trou
wen in de synagoge.127 In deze eeuw daalde het percentage ongemengde huwelijken 
van joden in Nederland, van ruim 80 procent in 1914, via 76,7 procent in 1941 naar 
54,8 procent in 1946, en na de bevrijding daalde het verder tot 20 procent in 1986. 
De Nederlandse joden begonnen in het interbellum meer met niet-joden te trou
wen.129 In Duitsland was het vanaf 1935 voor joden verboden met niet-joden te trou
wen, in Nederland werd dat verbod in 1941 van kracht. In de naoorlogse periode zijn 
de gemengde huwelijken van de kleine groep joden die de vervolging overleefd had 
verder toegenomen. 

Aan het begin van dit hoofdstuk ging ik in op de verhouding tussen de traditionele reli
gieuze tolerantie en de jodenvervolging. De naoorlogse verhouding tussen joden en 
niet-joden is verregaand bepaald door de gebeurtenissen tijdens de vervolging.130 Met 
christelijke organisaties ontstonden al spoedig pijnlijke confrontaties, met name rond 
de terugkeer van joodse kinderen die door de oorlog wees geworden waren, en rond de 
christelijke 'jodenzending'.131 Gebrek aan joodse huwelijkspartners was een van de oor
zaken voor het zeer snel gestegen percentage gemengde huwelijken van joden in deze 
jaren. In 1966 bleek bij een telling van de joden in Nederland inmiddels de meerder
heid van de joodse mannen en ruim 40% van de joodse vrouwen met niet-joden 
getrouwd te zijn.132 

In 1953 vroeg het Nipo in een publieke opinieonderzoek naar de acceptatie van 
joods/niet-joodse huwelijken: 'Is een gelukkig huwelijk tussen joden en niet-joden 
mogelijk?' De helft achtte een gelukkig huwelijk mogelijk, terwijl 40% meende van 
niet. De rest had geen oordeel. Meer gereformeerden (64%) en katholieken (60%) dan 
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Nederlands-hervormden (53%) wezen zo'n huwelijk af, terwijl slechts 16% van de 
onkerkelijken die mening had.133 

Tabel3 Gehuwde joden naar geslacht, tijdstip van huwelijkssluiting en aard van het huwelijk 

% Joods Gemengd 

M v M v 

vóór 1945 64 78 36 22 

1945-1949 59 72 41 28 

1950-1954 56 55 44 45 

1955-1959 52 51 48 49 

1960-1965 46 55 54 45 

Bron: Demografie der joden in Nederland. NiDi/Commissie voor Demografie der Joden in Nederland, 

Ph. van Praag, Assen lyji.1^ 

Binnen de joodse gemeenschap is een huwelijk met een niet-jood altijd een punt van 
zorg gebleven. In het eerste internationaal vergelijkende onderzoek naar de naoorlogse 
demografische ontwikkelingen sprak Wasserstein van de 'verdwijnende diaspora', onder 
meer vanwege de toename van het aantal gemengde huwelijken.135 Omdat volgens de 
joodse wet, de halacha, de afstamming uitsluitend via de moeder verloopt, worden de 
kinderen geboren uit een huwelijk van een joodse man met een niet-joodse vrouw vol
gens degenen die deze wet aanvaarden niet meer als joden beschouwd. Een huwelijk 
met een niet-jood kan niet religieus bevestigd worden, tenzij de niet-joodse partner 'uit
komt' als jood. Dat laatste is echter omstreden en uitzonderlijk. Overgang tot het ortho
doxe jodendom is in Nederland uitgesloten. In Nederland kan een niet-jood alleen bij 
de liberaal joodse gemeentes 'uitkomen', maar ook daar is er een jarenlange inspanning 
van de kandidaat voor nodig, en geldt dat het beslist niet wordt aangemoedigd. De 
gemengde huwelijken van joden met niet-joden zijn dan ook vrijwel altijd uitsluitend 
burgerlijke huwelijken. 

Vanaf de jaren zestig is wel enige dialoog tussen joden en christenen in Nederland op 
gang gekomen. Het betreft uitwisseling van religieuze inzichten en beperkt zich veelal tot 
het niveau van landelijk opererende vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen en 
de verschillende joodse groeperingen, met name met de liberale joodse organisaties. In 
1966 kwamen voor het eerst leerhuizen tot stand waar joden en christenen gezamenlijk 
bronnen bestudeerden. Dat gebeurde ook vanaf 1967 op de Katholieke Theologische 
Hogeschool (later Universiteit) in Amsterdam en Utrecht. In 1972 werd het tijdschrift 
'Ter Herkenning voor christenen en joden opgericht. In 1981 volgde 'Werkschrifi voor 
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Leerhuis en Liturgie', uitgegeven door het Amsterdamse centrum De Populier in samen
werking met de Amsterdamse studentenekklesia. 

Vanaf begin jaren tachtig komt de christelijk-joodse dialoog in een stroomversnel
ling. Het boek 'Christelijke theologie na Auschwitz: over de christelijke wortels van het 
anti-judaïsme'van de theoloog Hans Jansen verscheen in 1981. Mede door de activitei
ten van de Nederlandse Volks Unie en de nieuwe Centrumpartij ontstond bezorgdheid 
over georganiseerd antisemitisme en racisme in Nederland. In 1981 werd ook zowel het 
Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) opgericht als het Centrum voor Informatie 
en Documentatie (CIDI) over Israël. Het CIDI sloot zich aan bij het Amsterdamse Ini
tiatief tegen fascisme, racisme en antisemitisme, dat studiedagen en demonstraties orga
niseerde.I? In datzelfde jaar kwam de Raad van Kerken met een 'Verklaring betreffende 
het hardnekkig antisemitisme'. Ook de Stichting ter Bestrijding van het Antisemitisme 
(STIBA) werd in dit jaar actief. 

De belangstelling voor het jodendom, voor joodse geschiedenis en voor het judaïs
me werd gestimuleerd door verontrusting over uitingen van hedendaags antisemitisme, 
en het verder doordringen van het besef van de grootscheepse vernietiging van de 
Nederlandse joden tijdens de oorlog. Die belangstelling nam heel verschillende vormen 
aan. Zo moeten hier ook genoemd worden de initiatieven van 'Christenen voor Israël', 
die vanuit een evangelisch orthodox christelijke houding uitgebreide pro-Israël-pro-
gramma's organiseren. Zeer sterk uiteenlopend zijn ook de opvattingen van christelijke 
organisaties over de politieke situatie in Israël en het Midden-Oosten. In 1990 kwam het 
tot een breuk tussen het OJEC en de Raad van Kerken, vanwege de contacten van de 
Raad met de PLO en de door het OJEC als eenzijdig betitelde verklaringen van de voor
zitter van de Raad.137 Landelijk contact tussen de christelijke kerken en de joodse kerk
genootschappen bleef beperkt in stand, en staat snel onder druk waar het de gepolari-
seerde opvattingen over de verhouding tussen Israël en de Palestijnen betreft. 

Er is wel een toegenomen interreligieuze dialoog op verschillende niveaus, maar tegelij
kertijd is er terughoudendheid over een intenser contact, dat ook de privésfeer van de 
gelovigen zou raken. De toenaderingspogingen vanuit de grote christelijke kerkgenoot
schappen, en daarvan met name de protestantse kerken, naar de islamitische gemeen
schappen en naar de joodse gemeenschap zijn vergelijkbaar. De laatste verhouding is 
echter zwaar belast, met de geschiedenis van de jodenvervolging en het langzaam groei
ende besef van destijds tekortgeschoten hulp van niet-joden, met de geschiedenis van 
christelijk antisemitisme, met de geschiedenis van de christelijke jodenzending die nog 
tot na 1945 bleef bestaan13, en tenslotte met de polarisatie van standpunten over de 
staat Israël en de Palestijnen. Deze aspecten maken de christelijk-joodse dialoog onge
makkelijk en beladen. Er blijft een bepaalde afstand tussen beide groeperingen bestaan, 
en soms wordt die afstand ook verdedigd.139 Een interreligieus huwelijk tussen christen 

135 



GEMENGDE HUWELIJKEN, GEMENGDE GEVOELENS 

en jood, met wederzijdse erkenning gesloten in kerk en synagoge, is formeel nog niet 
mogelijk. 

Conclusies 

Religieus verschil is niet helemaal verdwenen. Er heeft zich een omslag in de publieke 
opinie voorgedaan in de jaren zestig, en sindsdien is het beeld niet werkelijk meer ver
anderd. De omstreden bekering van prinses Irene tot het katholicisme in verband met 
haar voorgenomen verloving met de katholieke Hugo Carlos in 1964, leidde in Neder
land tot intensiever overleg tussen katholieken en protestanten dat na enkele jaren resul
teerde in overeenstemming over erkenning van eikaars doop en huwelijk. 

Tabel 4 Acceptatie van kerkelijk gemengd huwelijk van eigen dochter, zoon, broer of zuster. 

% 1953* 1965 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1991 

ja (geen bezwaar) 15,8 32 59 52 55 63 54 62 61 

nee (wel bezwaar) 80,4 63 29 27 22 24 24 22 

overig 3,8 5 19 18 15 22 14 17 

Bronnen: Attwood Statistics 1965/Bagley 1972, 'The Dutch Plural Society'; Onderzoek Progressiviteit en Con

servatisme, 1970; Sociaal Cultureel Planbureau, Onderzoek Culturele Veranderingen, 1975-1991. 

* Het onderzoek uit 1953 betreft alleen de gemeente Sassenheim.140 

Zowel bij de algemene acceptatie als bij de specifieke, directere acceptatie van religieus 
verschil valt op dat de opvattingen hierover in de jaren zestig sterk zijn veranderd — er 
is een wending - maar ook dat er sinds de jaren zeventig op dit gebied weinig meer is 
veranderd. Ruim tweederde van de bevolking heeft geen enkel bezwaar tegen een reli
gieus gemengd huwelijk in de familie; bijna een kwart blijft bezwaar houden. De 
publieke religieuze tolerantie verschilt daarmee opmerkelijk van bijvoorbeeld tolerantie 
ten opzichte van homoseksualiteit. Die lijkt nog veel sterker te zijn toegenomen. Wel is 
het zo - en dat is geen gering verschil - dat de vragen naar acceptatie hier minder direct 
gesteld zijn, en er geen verband met de eigen familie van de respondent gelegd wordt. 
Enigszins chargerend — de vergelijking gaat immers niet helemaal op, maar het is het 
enige herhaalde onderzoek — zou op grond van deze opinieonderzoeken gesteld kunnen 
worden dat de publieke acceptatie van religieus verschil in Nederland min of meer stag
neert, terwijl de algemene publieke acceptatie van homoseksualiteit vrijwel volledig lijkt 
te zijn.141 De acceptatie heeft zich niet duidelijk verder voortgezet: een verschil in 
levensbeschouwing is bij partnerkeuze en huwelijk nog altijd een verschil van enige 
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betekenis. Vanaf de jaren zeventig wordt vermoedelijk niet langer in eerste instantie aan 
een andere christelijke kerkelijke gezindte gedacht bij een gemengd huwelijk, maar gaat 
het meer om huwelijken tussen christenen en niet-christenen. Uit de opinieonderzoe
ken wordt deze overgang door de beperkte vraagstelling echter niet zichtbaar. Dat 
maakt de interpretatie van deze gegevens vooral vanaf de jaren zeventig moeilijk. Begin 
jaren tachtig gingen de grote kerkgenootschappen zich actiever opstellen ten opzichte 
van de islam, die toen qua grootte de vierde gezindte in Nederland was. Sinds het ein
de van de jaren zeventig veranderde de betekenis van wat in Nederland onder een 
gemengd huwelijk wordt verstaan. 

Uit de cijfers over de ontwikkeling van het samenwonen enerzijds, en de cijfers voor 
de onkerkelijkheid anderzijds wordt de grote verandering in het privé-leven zichtbaar. 
Door een onkerkelijk leven, en door te kiezen voor samenwonen in plaats van trouwen, 
omzeilden vanaf de jaren zeventig honderdduizenden paren mogelijke problemen bij de 
goedkeuring van hun levensvorm door hun ouders en door de kerk. Het kerkelijk 
gemengde huwelijk is steeds vaker een interreligieus huwelijk geworden. De religieuze 
diversiteit heeft zich sterk doorgezet. In de laatste Amsterdamse huwelijksstatistiek naar 
kerkelijke gezindte van 1993 werden niet minder dan 67 verschillende godsdienstige en 
levensbeschouwelijke richtingen genoteerd.^2 Net als in de jaren zestig tussen katho
lieken en protestanten hebben de gemengde huwelijken tussen christenen, joden, mos
lims en hindoes een interreligieuze dialoog op gang gebracht. Daarin hebben vanaf de 
jaren tachtig de Nederlands-hervormde, de gereformeerde en de rooms-katholieke kerk 
het initiatief genomen. Het betreft steeds kleine initiatieven, discussiegroepen, confe
renties en seminars. Die interreligieuze dialoog is ook nog jong. 

In de twintigste eeuw is de omgang met religieus verschil in Nederland verschoven: 
van verschil tussen christelijke gezindten tot verschil tussen godsdiensten. De omgang 
met het verschil is opmerkelijk constant gebleven. Een grote meerderheid ontkent, 
omzeilt of vermijdt elke confrontatie met religieus verschil. Men ziet af van een actieve 
beleving van de levensbeschouwing: ook deze 'levensbeschouwelijke abstinentie' wordt 
niet nadrukkelijk uitgedragen. Slechts een minderheid van de bewoners van Nederland 
is vanaf de jaren zeventig religieus actief gebleven. Tijdens de verzuiling was de ontwij
king van kerkelijk verschil geïnstitutionaliseerd; sinds de ontzuiling werd omzichtigheid 
ten opzichte van religieus verschil de dominante houding. Deze situatie duidt mijns 
inziens niet op probleemloze volledige acceptatie van religieus verschil. Een kleine min
derheid gaat de confrontatie aan, en probeert weerstanden en vooroordelen door ont
moeting, gesprek en uitwisseling te verminderen. Er zijn maar weinig mensen die reli
gieus verschil met inbegrip van de problematische kanten erkennen, en desondanks een 
dialoog voortzetten. Deze situatie laat zien dat religieus verschil en verschil in levens
beschouwing in Nederland nog altijd omstreden zijn, en dat de acceptatie van religieus 
gemengde paren niet volledig is. 
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6 
Hollandse ambivalentie 

Nieuwsgierige en bezorgde reacties op etnisch gemengde paren, in de koloniale tijd 

en in naoorlogs Nederland 

'Gedwongen op een nieuwe manier samen te leven, worden de mensen gevoeliger voor 
wat anderen bezielt. '7 (Norbert Elias) 

Inleiding 

De aanwezigheid van migranten in de Nederlandse samenleving is in de jaren negentig 
wel vanzelfsprekender geworden, maar nog niet onomstreden. Terwijl de meeste 
Nederlanders wel weten dat zich hier door de eeuwen heen telkens groepen migranten 
hebben gevestigd, is het voor veel autochtonen individueel nog altijd iets nieuws en 
ongebruikelijks om migranten als buren, als collega's of als familieleden te ontmoeten. 
In dit hoofdstuk gaat het om de reacties op die ontmoetingen in de naoorlogse perio
de. We zullen zien dat de toenemende gevoeligheid voor wat anderen bezielt, zoals 
Norbert Elias het formuleerde, bij interetnisch contact zeer verschillende vormen kan 
aannemen. Reacties op contact met 'anderen' variëren van enthousiasme en aanhanke
lijkheid tot ernstige irritatie, concurrentie en geweld. Was interetnisch contact en ver
menging wel zo nieuw en ongebruikelijk? Was Nederland niet altijd een immigratie
land? Lucassen en Penninx hebben overtuigend laten zien, dat de immigratie in de 
naoorlogse periode een forse verandering genoemd kan worden, omdat zij volgde op 
een periode van tenminste een eeuw waarin zich per saldo geen immigratie van beteke
nis had voorgedaan.2 

Gelet op de bevolkingssamenstelling naar nationaliteit was Nederland tot 1947 een 
vrij gesloten land. Bijna iedereen die hier woonde, was ook in Nederland geboren: 
slechts 1,1 procent van de totale bevolking in 1947, ongeveer 90.000 personen, had een 
nier-Nederlandse nationaliteit. Gedurende de bijna drie decennia sinds 1970 verdub
belde het percentage 'vreemdelingen' op de Nederlandse bevolking opnieuw ruim: van 
2 procent in 1971 via 3,4 procent in 1980 en 4,6 procent in 1991. In 1994 was het per
centage 5,4 procent (ongeveer 800.000 personen), waarna het elk jaar daalde tot 4,4 
procent in 1997.3 Omdat de cijfers alleen op nationaliteit betrekking hebben, ontbreken 
hierbij nog de Indische Nederlanders, de Molukkers, de Surinamers, en ook alle gena-
turaliseerden. 
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Internationalisering van de huwelijksmarkt 

Behalve een toename van het percentage migranten was ook sprake van toegenomen 
diversiteit van hun herkomst. Uit steeds meer verschillende landen en werelddelen von
den Nederlanders een huwelijkspartner. Recente cijfers voor de gemeente Amsterdam 
laten zien dat van alle in 1996 huwende mannen niet meer dan 56,4 procent, en van alle 
huwende vrouwen 54 procent Nederlanders waren. Verder werd er dat jaar in Amster
dam gehuwd door personen afkomstig uit niet minder dan 122 verschillende nationali
teiten en etnische groepen.4 Aan het begin van deze periode was het beeld nog heel 
anders: huwelijken met niet-Nederlanders waren op enkele uitzonderingen na huwelij
ken met inwoners van andere Europese landen, en de gemengde paren hadden elkaar 
over het algemeen in Nederland leren kennen, en niet daarbuiten. 

De werving van buitenlandse arbeiders begon in 1956 en werd in 1973 stopgezet, naar 
aanleiding van de oliecrisis. Formele wervingsovereenkomsten werden gesloten met Ita
lië (i960), Spanje (1961), Portugal (1963), Turkije (1964) en Griekenland (1966). Na een 
korte economische terugval in 1966-1967 herstelde de Nederlandse economie zich, en 
volgden nog overeenkomsten met Marokko in 1969, en met Joegoslavië en Tunesië in 
1970.5 In de loop van de jaren zestig kwamen steeds meer migranten spontaan naar 
Nederland, op zoek naar werk. Al spoedig vormden zij de meerderheid van de migran
ten: in 1965 was al ongeveer eenderde deel van de arbeidsmigranten geworven, en twee
derde spontaan gekomen. Nadat in 1973 de werving was stopgezet, ging de migratie 
naar Nederland door. De voornaamste reden voor de sterke groei van de aantallen 
migranten lag vanaf die jaren in wat genoemd wordt gezinsherenigende en gezinsvor-
mende migratie.6 Naast deze vormen van kettingmigratie zijn er veel migranten die 
Nederland als vluchteling of toerist binnenkomen, en besluiten te blijven. Achterlig
gende migratie-stimulerende factoren zijn de economische en politieke situatie in de 
landen van herkomst. 

Tabel 1 Turken en Marokkanen met een verblijfsvergunning, 1960-1992. 

Turken Marokkanen 

i 960 22 3 

1965 8822 4502 

1992 214.83O 163.697 

Bronnen: Will Tinnemans, 'Een gouden armband', Utrecht 1994. Rinus Penninx, WRR-Rapport 1979, p. 95. 

Philip Muus, 'Migration, Minorities and Policy in the Netherlands', SOPEMI, Amsterdam 1992, p. 28. 
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In zekere zin volgden de groepen niet-Nederlandse migranten elkaar op. Gezichtsbepa
lend en landelijk gezien de grootste groep waren ten eerste de Italianen, vanaf 1963 de 
Spanjaarden, en vanaf 1970 de Turken en Marokkanen. Alle andere nationaliteiten 
vormden in vergelijking hiermee veel kleinere groepen, hoewel er steeds wel plaatselij
ke verschillen waren, afhankelijk van bepaalde bedrijven en andere netwerken. Het is 
moeilijk vast te stellen wanneer het besef doordrong dat de als tijdelijke arbeidskrach
ten geworven buitenlanders zich blijvend in Nederland zouden vestigen. In 1967 was de 
verwachting van een tijdelijk verblijf nog algemeen, zoals hoogleraar Wentholt schreef: 
'tijdelijkheid en de kortstondigheid van het verblijf van de betrokken personen [liggen] 
aan de basis van het verschijnsel.'7 Nu was er juist toen hij dat schreef in 1966-67 een 
tijdelijke economische inzinking, die in Twente tot sluitingen in de textielindustrie, en 
in Limburg bij de mijnen leidde — twee gebieden waar nogal wat buitenlandse arbeiders 
werkzaam waren. In 1967 belandde de werving van arbeidsmigranten op een dieptepunt 
van slechts 566 personen. Gezien deze ontwikkelingen was de verwachting van terug
keer dus niet geheel onlogisch. 

Zij kwam echter niet uit, en ook de ingrijpende oliecrisis leidde niet tot massale 
remigratie. Wel keerden in de eerste helft van de jaren zeventig de meeste Italianen terug 
naar hun geboorteland. Alleen in dat land, althans in Noord-Italië, was een zodanige 
opleving van de economie, dat een aantal remigranten succes had bij het zoeken van 
werk. De migranten uit alle andere landen bleven voorlopig in Nederland.9 Aan het ein
de van de jaren zeventig bleek dat de migratie uit Zuid-Europa, Noord-Afrika en Tur
kije naar Nederland een langduriger geschiedenis werd dan aanvankelijk verwacht. 

De acceptatie van 'anderen' als buren is verschillende keren onderwerp van opinieon
derzoek geweest. Er is weinig onderzoek dat historisch vergelijkbaar is. Het beste daar
voor leent zich de tijdreeks met de vraag 'Stel dat u mensen van een ander ras als naaste 
buren zou krijgen'. Deze vraag is vanaf 1965 tot 1991 twaalf maal voorgelegd (zie tabel 2). 

Tabel 2 Acceptatie van buren van een 'ander ras', 1965-1995. 

1965 1975 1980 1985 1989 1991 1992 1993 1994 1995 

% % % % % % % % % % 

)a 86 60 50 53 56 55 51 51 55 58 

nee 13 29 25 22 20 23 23 23 21 22 

ov. 1 11 25 25 24 22 27 25 24 21 

Bron: Attwood 1965/Bagley 1972, SCP Culturele Veranderingen 1975-1995. Hier betekent 'ja' dat de respon

dent verklaarde geen bezwaar tegen 'andere' buren te hebben, 'nee' betekent dat er wel bezwaar was, en 'ove

rige' omvatten voornamelijk de vage, en moeilijk te interpreteren categorie 'dat hangt er vanaf'. 
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De acceptatie van 'andere' buren is afgenomen vergeleken met de eerste meting in de 
jaren zestig, maar vanaf de jaren zeventig niet wezenlijk meer veranderd. Voordat we 
nader ingaan op de acceptatie van 'andere' huwelijkspartners nog een opmerking over 
de omvang van de groep potentiële huwelijkskandidaten. Wie konden met een Neder
lander trouwen? Lang niet alle migranten, omdat velen van hen al getrouwd waren toen 
ze naar Nederland kwamen. In 1968 werden door de Nederlandse Stichting voor Statis
tiek duizend Italianen, Spanjaarden, Turken en Marokkanen geïnterviewd. De Turken 
en Marokkanen bleken veel vaker reeds gehuwd te zijn: 84 procent van de Marokkanen 
en 90 procent van de Turken waren gehuwd, tegen 60 procent van de Italianen en Span
jaarden.10 De onafhankelijkheid van Suriname was de aanleiding tot de vestiging van 
een een groot deel van de bevolking in Nederland. De piekjaren waren 1975, het jaar 
waarin de onafhankelijkheid werd getekend (bijna 40.000 immigranten), en 1980, het 
jaar waarin de vijfjarige overgangsregeling afliep, gedurende welke inwoners van Suri
name alsnog voor de Nederlandse nationaliteit konden kiezen (bijna 19.000 immigran
ten).11 Spoedig na de grote overtocht volgden huwelijken met autochtone Nederlanders. 

Tabel3 Surinaams-Nederlandse huwelijken in Amsterdam, 1975-1990. 

1975 1980 1985 1990 

Ned. man + Sur. vrouw 28 46 32 174 

Ned. vrouw + Sur. man 34 58 37 171 

Bron: Onderzoek en Statistiek, Amsterdam, Gemengde huwelijken, jaar 1975-1990. 

Behalve onder arbeidsmigranten en migranten uit de voormalige kolonieën vonden 
steeds meer Nederlanders een huwelijkspartner wanneer zij zelf naar het buitenland gin
gen, op vakantie of voor hun werk. De buitenlandse vakantie werd vanaf de jaren zeven
tig voor steeds meer Nederlanders een mogelijkheid. Dit verklaart een aanzienlijk aan
tal huwelijken met Spaanse, Oostenrijkse en Italiaanse vrouwen en mannen vanaf die 
tijd. En juist ook buiten Europa en met niet-Europeanen vonden ontmoetingen tussen 
Nederlanders en niet-Nederlanders plaats die tot huwelijken leidden. Er is zo een markt 
van internationale kennismaking gegroeid, die varieert van met werk verbonden losse 
ontmoetingen op congressen, beurzen en allerlei uitwisselingen tot nauwe samenwer
kingsverbanden en fusies, en min of meer vergelijkbaar: van losse seksuele contacten in 
de prostitutie, de korter- of langerdurende vakantieliefdes, tot en met huwelijken, 
gezinsvorming, kinderen, kleinkinderen enzovoorts. Soms zijn dit verschillende circuits, 
soms zijn er dwarsverbanden. Er is een sterk gegroeide variatie. Daarnaast valt op dat 
steeds grotere afstanden steeds vaker overbrugd worden. Zo ontwikkelden zich bijvoor-
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beeld toeristische seksuele markten in Zuidoost-Azië, Afrika en Zuid-Amerika, waarbij 
de cliënten, over het algemeen uit een westers land afkomstig, wel meestal, maar niet 
meer uitsluitend mannen zijn.12 Daarmee samenhangend vestigden prostituees uit deze 
werelddelen zich ook in het westen, zoals bijvoorbeeld in het Amsterdamse Wallenge
bied goed zichtbaar is. Uiteraard is niet alle migratie vanuit deze verre toeristische 
bestemmingen uitvloeisel van contacten, opgedaan in de prostitutie. Dat is zeker niet 
zo in de beleving van de mannen en vrouwen die elkaar in een ver en vreemd land heb
ben leren kennen. Zij ervaren hun ontmoeting, verliefdheid, verhouding en eventueel 
huwelijk als een bijzondere speling van het lot - en daarin zijn zij niet anders dan de 
meeste 'ongemengde' paren. 

Alle internationale ontmoetingen, hoe vluchtig ook, kunnen leiden tot gemengde 
relaties of huwelijken. Dat laatste gebeurt slechts in enkele gevallen: de gemengde paren 
blijven ook nu maar een beperkt deel van alle huwelijken vormen. Een blik op de huwe-
lijksstatistieken maakt wel duidelijk dat de huwelijksmarkt in de jaren negentig zeer 
internationaal is. In 1996 trouwden in Amsterdam 5051 paren. De mannen waren 
afkomstig uit in totaal 105 verschillende landen en etnische groepen, de vrouwen uit in 
totaal 122 verschillende landen of etnische groepen.13 

De kracht van langdurige beeldvorming 

Er mochten dan gedurende de eeuw die aan 1945 voorafging nauwelijks zichtbare 'ande
re' minderheden in Nederland zijn geweest, er bestond wel een beeld van de 'vreemde
ling'. Nederveen Pieterse, Blakely, en Dubbelman en Tanja lieten in de eerste studies op 
dit gebied zien dat tijdens die periode van afwezigheid en onzichtbaarheid, de beeld
vorming over anderen in stand bleef. Bepaalde hardnekkige stereotypen kunnen terug
gevonden worden in Nederlandse folklore, beeldende kunst, religieuze afbeeldingen en 
literatuur, in reisverslagen en ook in reclamemateriaal.14 De hardnekkige en langdurige 
beeldvorming van met name zwarten zorgde er volgens Blakely voor, dat er in Neder
land houdingen tegenover en meningen over zwarten waren, lang voordat er sprake was 
van werkelijke vestiging van zwarten van enige omvang van betekenis. Daarbij bleef het 
beeld van de Nederlandse blanke superioriteit als vanzelfsprekend gehandhaafd. 

In de geschiedenis van de omgang met verschil zijn periodes van een 'open-deurbeleid', 
maar ook periodes van gesloten grenzen te traceren.15 Er kan beter gesproken worden 
van een wisselende en ambivalente tolerantieconjunctuur dan van een eenduidig eeu
wenlang tolerant Nederland. De koloniale verhoudingen bepaalden de beeldvorming 
van de zichtbaar 'anderen', vooral de andersgekleurden, in Nederland in hoge mate. 
Juist de tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste decennia van de twintigste 
eeuw waren een periode van sterk groeiend Nederlands nationalisme, zoals de historici 
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Van Sas en Te Velde hebben laten zien. Dit Nederlandse nationalisme was volgens hen 
onder meer gebaseerd op gevoelens van etnische en taalkundige verbondenheid en soli
dariteit met de Boeren, waarbij met name de Lombok-expeditie in Nederlands-Indië en 
de Boerenoorlogen in Zuid-Afrika bouwstenen voor dit nationalisme waren. 

Deze koloniale conflicten versterkten en bevestigden vermoed ik in Nederland 
gevoelens van vanzelfsprekende Nederlandse (Europese, blanke, christelijke) superiori
teit, maar ook van nieuwsgierigheid. Ook in Nederland werd wetenschappelijk 'rassen-
kundig' onderzoek ter hand genomen, zoals De Rooy als eerste heeft beschreven.17 In 
de volgende paragraaf ga ik eerst kort in op de omgang met vermenging en de reacties 
op gemengde paren in de koloniale periode. Daarna komt de omgang met verschil in 
naoorlogs Nederland aan de orde. 

Permissief en pragmatisch. Gemengde paren in de koloniale praktijk 

Voor wat betreft de omgangsvormen en het huwelijksrecht tussen Nederlanders en 
Indische mannen en vrouwen week de situatie in Nederlands-Indië af van die in ande
re, vergelijkbare koloniale samenlevingen, zoals Brits-Indië, Frans-Martinique en 
Guadeloupe , Belgisch-Kongo1?, en ook het Zuiden van de Verenigde Staten20. In al 
deze, en vele andere, samenlevingen waren buitenechtelijke verhoudingen tussen blan
ke mannen en zwarte vrouwen vanaf de eerste vestigingsjaren vanzelfsprekend, maar 
wettige huwelijken meestal niet.21 Segregatie was normaal, hoewel daarop wel opmer
kelijke uitzonderingen voorkwamen. Dat betrof dan een enkel toegestaan huwelijk van 
een hooggeplaatste blanke man met een vrouw afkomstig uit een van de lokale bevol
kingsgroepen.22 De regel was: blanke mannen konden wel seksuele relaties aangaan 
met niet-blanke vrouwen, maar trouwen deden zij alleen met een blanke vrouw. 
Zolang er in een bepaalde kolonie erg weinig blanke vrouwen waren, werden buiten
echtelijke verhoudingen met niet-blanke vrouwen als onvermijdelijk getolereerd. Die 
tolerantie hing nadrukkelijk samen met de afwezigheid van blanke vrouwen, en was 
verder afhankelijk van de status van de christelijke kerk ter plaatse. Hoe sterker het 
kerkelijk gezag zich al in de kolonie had gevestigd, hoe minder aanvaardbaar buiten
echtelijke relaties, concubinaat en interraciale seksuele verhoudingen werden geacht, 
en hoe minder openlijk deze werden beleefd. Opmerkelijk genoeg werden in Neder
lands-Indië en in de Kaapprovincie in Zuid-Afrika buitenechtelijke verhoudingen al 
vroeg verboden, en tegelijkertijd wettelijk gemengde huwelijken mogelijk gemaakt en 
zelfs gestimuleerd. 
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Gemengde huwelijken bevorderd 

Onder Hollands bewind werden in Indië en in de Kaap gemengde huwelijken niet 
alleen getolereerd, maar zelfs aangemoedigd en voorgefinancierd door de autoriteiten.23 

Gemengde huwelijken bevorderden de stabiliteit van de kolonie, was de gedachte in 
1612.24 De vestiging van Nederlandse vrouwen was echter omstreden. Gouverneur-
generaal Brouwer raadde het huwen met Indische vrouwen sterk aan, omdat de Hol
landse vrouwen steeds klaagden, niet permanent wilden blijven, veeleisend waren, voor
al gericht op rijk worden en zo spoedig mogelijk terugkeren naar Holland. Indische 
vrouwen daarentegen zouden minder veeleisend zijn, en hun kinderen zouden gezon
der zijn: 'Onze soldaten zijn wanneer ze met hen trouwen veel beter af.'25 

In 1620 en 1622 verbood Coen losse verhoudingen en samenwonen met slavinnen 
en concubines. In Batavia mocht niet meer 'in schande' geleefd worden. Het verbod 
gold voor mannen van alle rangen en standen, en ook voor vrouwen: christenen moch
ten geen seksuele verhoudingen aangaan met 'heydenen of mooren'. Tegelijkertijd 
werden wettelijke huwelijken met Indische vrouwen toegestaan en mogelijk gemaakt. 
Er waren drie beperkende voorwaarden: de bruidegom moest zijn vrouw vrijkopen; de 
vrouwen moesten gedoopt worden en kregen een nieuwe, christelijke naam27, en de 
gemengde paren mochten niet naar Nederland terugkeren.28 Twintig jaar later werd 
daar nog een volgende voorwaarde aan toegevoegd: de Indische vrouw moest Neder
lands ('Nederduyts') kunnen verstaan en spreken voordat het huwelijk werd gesloten. 
De vrouwen moesten bijvoorbeeld wel een bijbelvers of de Tien Geboden in het Neder
lands kunnen opzeggen.29 

Daarmee was behalve van blanke, vooral ook van christelijke en Hollandstalige 
'superioriteit' of vanzelfsprekendheid sprake. Maar onder deze voorwaarden kon 
getrouwd worden, en dat gebeurde dan ook. De gedoopte Indische vrouwen kregen een 
Nederlandse naam en de Nederlandse nationaliteit, en daarmee de status van Europe
anen. Mede doordat het hen en hun families niet toegestaan was naar Holland te ver
huizen, groeide in Batavia en elders een gemengd Indisch-Nederlandse bevolkings
groep. Deze ontwikkeling viel buitenlandse bezoekers op, en met name Britse gasten 
toonden zich geschokt.30 

Het beleid in de Zuid-Afrikaanse Kaapprovincie was vergelijkbaar permissief en 
pragmatisch: gemengde huwelijken zouden de banden met mogelijke handelspartners 
versterken, en daarmee de kans op conflicten verminderen.31 Dat laatste is misschien 
typerend voor een Hollandse koopmans-omgang met het verschil. Kinderen die uit wet
tige gemengde huwelijken geboren werden, werden zowel in Zuid-Afrika als in Neder-
lands-Indië als Nederlandse burgers erkend. Buitenechtelijke kinderen konden diezelf
de status alleen verkrijgen wanneer zij door hun blanke vader werden erkend en wan
neer ze werden gedoopt.32 
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Suriname en de Antillen: de hardere kleurgrens 

De slavenhandel en de slavernij hadden tot gevolg dat in West-Afrika, in het Caraï-
bisch gebied, in Azië en elders in Afrika contact tussen blank en zwart en daardoor ook 
vermenging en gemengde bevolkingsgroepen ontstonden.33 De omgang daarmee ver
schilde echter nogal met die in voormalig Nederlands-Indië.34 De verhouding tussen 
blanke planters en zwarte slaven was harder dan in Nederlands-Indië. De 'color line' 
was in het Caribisch gebied veel scherper. In Suriname werd contact tussen zwart en 
blank ongewenst geacht, en actief verhinderd. Zwarten konden niet zomaar tot het 
christendom overgaan. Een wettig huwelijk met een slaaf was in Suriname verboden. 
Alleen vrijen konden trouwen, maar zij konden geen kerkelijk huwelijk sluiten. Zelfs 
aan het einde van de slavernijperiode, toen de meeste slaven al christenen geworden 
waren, bleef het huwelijk als sacrament voor hen verboden.35 De kleurgrens werd ech
ter regelmatig overschreden: seksuele verhoudingen tussen blanke mannen en zwarte 
vrouwen waren gebruikelijk.36 Zo ontstond ook in Suriname, en ook op de Antillen, 
een gemengde bevolkingsgroep, meestal 'mulatten' genoemd. In Curaçao werden kin
deren uit gemengde huwelijken niet erkend. De Caraïbische mulatten kregen boven
dien nooit dezelfde status als de blanke Europeanen, zoals dat met de Indische Neder
landers wel het geval was.37 In vergelijking met Nederlands-Indië bleef de gemengde 
bevolkingsgroep in Suriname en in de Antillen veel kleiner, en zij ontstond pas veel 
later.38 

Veranderingen in de wetgeving 

De goedkeuring en opmerkelijke aanmoediging van gemengde huwelijken in Neder
lands-Indië en de Kaap kwamen voort uit een poging tot beperking, regulering en ver
andering van een bestaande praktijk van buitenechtelijke verhoudingen en van verhou
dingen met niet-christenen. Stabiliteit van de kolonie was ook een belangrijk motief: 
gemengde paren bleven in de kolonie wonen. Steeds was bij deze vroege gemengde 
huwelijken de christelijke doop noodzakelijke voorwaarde voor het verwerven van de 
dominante status als Hollands burger. Hollandse en christelijke dominantie waren 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze situatie was echter in veel andere koloniale 
maatschappijen niet anders, zonder dat daar werd overgegaan tot versoepeling van de 
huwelijkswetgeving of het aanmoedigen van een wettelijk huwelijk. Daarom is het Hol
landse koloniale beleid toch wel opmerkelijk, stelt Frederickson: 'Such a response would 
hardly have been possible had the Dutch been a people with a highly developed com
mitment to "racial purity"'.39 
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Binnen de koloniale machtsverhoudingen werden etnisch gemengde huwelijken dus 
toegestaan onder een religieuze — eerst christelijk worden — en een geografische — niet 
naar Nederland komen — beperking. De gemengde bevolkingsgroep in Nederlands-
Indië, de Euraziaten of Indo's, verkreeg in 1850 officieel dezelfde rechten als de (blanke) 
Europese of Nederlandse bevolkingsgroep, althans 'diegenen die geboren waren uit 
ouders die in Nederland waren gevestigd of van deze personen afstamden'. Het betrof 
ook alleen de kinderen van een Nederlandse vader. 4° Dat betekende dat de overige 
inheemse bevoking van Nederlands-Indië, vanaf 1854 'inlanders' genoemd, en verder 
'vreemde Oosterlingen' en ook kinderen van een Nederlandse moeder en een Indische 
vader uitgesloten waren van de Nederlandse nationaliteit.41 Deze juridische tweedeling 
tussen Europeanen en inlanders heeft stand gehouden tot aan de zelfstandigheid van 
Indonesië in 1949.42 

In 1896 werd een speciale 'Regeling op de Gemengde Huwelijken ingevoerd.43 Doel was, 
de in Indië bestaande uiteenlopende huwelijksvormen te wettigen. Daarmee was het het 
einde van het exclusief christelijke huwelijk, en de erkenning van religieuze pluraliteit. 
De voornaamste nieuwe regel was, kort gezegd, 'de vrouw volgt de man': in het geval 
van een gemengd huwelijk, werd de huwende vrouw onderworpen aan de huwelijks
wetgeving die gold voor haar man.44 Daarmee werd de mannelijke superioriteit dus ver
heven boven 'Europese', blanke of christelijke superioriteit. Het gevolg was dat bij een 
gemengd huwelijk van een Hollandse vrouw met een Indische man, de vrouw haar 
nationaliteit verloor.4^ Ook de kinderen uit een gemengd huwelijk verkregen automa
tisch de status van de vader. Deze wetgeving bleef tot ver in de twintigste eeuw in stand, 
en gold ook in Nederland. Ook in Nederland lag de huwelijksmacht formeel bij de 
man; koloniale en Nederlandse wetgeving sloten zo op elkaar aan. 

Omarming en uitsluiting via het huwelijksrecht: naar gelijke rechten voor 
man en vrouw 

In Nederland bepaalde de nationaliteit van de man eveneens die van zijn vrouw en zijn 
kinderen. In 1956 werd de wettelijke handelingsonbekwaamheid van de gehuwde 
Nederlandse vrouw opgeheven.4 Tot begin jaren zestig bleef het zo dat een Neder
landse vrouw die met een niet-Nederlander trouwde, haar Nederlandse nationaliteit 
verloor. Een niet-Nederlandse vrouw die met een Nederlandse man trouwde, verwierf 
tot die tijd automatisch het Nederlands staatsburgerschap. In 1957 werd in een VN-con-
ferentie over het internationaal huwelijksrecht een ontwerpverdrag aangenomen, met 
als uitgangspunt dat nationaliteitswijziging door huwelijk geen automatisme, maar een 
optie zou zijn. De bedoeling was dat de vrouw niet meer als gevolg van een huwelijk 
haar nationaliteit zou verliezen, tenzij ze dat zelf zou willen.47 De Nederlandse delega-
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tie protesteerde tegen het voorstel, zonder succes. Het was door deze internationale ver
andering in wetgeving dat ook in Nederland de wet moest worden aangepast. 

De nieuwe Wet op het Nederlanderschap en ingezetenschap trad op i maart 1964 in 
werking. De Nederlandse vrouw verloor niet meer automatisch de Nederlandse natio
naliteit bij een huwelijk met een niet-Nederlandse man, terwijl een niet-Nederlandse 
vrouw het optierecht behield, die haar de keuzemogelijkheid gaf tot de Nederlandse 
nationaliteit of een dubbele nationaliteit. De wetswijziging betrof alleen de nationali
teitsoptie van vrouwen, en niet die van kinderen geboren uit gemengde huwelijken. 
Kinderen kregen tot 1985 automatisch de nationaliteit van hun vader. Dat betekende 
voor Nederlandse moeders dat zij zich met hun kinderen regelmatig bij de vreemdelin
gendienst van de politie moesten melden. Van Biemen wijst erop dat in de jaren zeven
tig de interpretatie en toepassing van de wet in de praktijk van de gemeentehuizen nog
al eens kon verschillen. In de ene gemeente was men gemakkelijker met het verlenen 
van de Nederlandse nationaliteit aan kinderen uit gemengde huwelijken dan in de 
andere.48 Pas in 1985 werd door een nieuwe wijziging in de wet op het Nederlander
schap óók voor kinderen uit gemengde huwelijken nationaliteit per optie geregeld. In 
Nederland geboren kinderen uit huwelijken van een Nederlandse vrouw met een niet-
Nederlandse man werden niet langer als niet-Nederlands beschouwd.49 Een belangrij
ke tweede wijziging van de wet in 1985 was dat de niet-Nederlandse vrouw geen optie-
recht meer heeft voor het Nederlanderschap bij huwelijk met een Nederlandse man. 

Met deze laatste etappe in de ontwikkeling van de huwelijkswetgeving werd de laat
ste ongelijkheid tussen Nederlandse mannen en vrouwen op dit gebied ongedaan 
gemaakt. In dezelfde beweging verloren echter niet-Nederlandse vrouwen hun rechten. 
Daarmee eindigde de huwelijkswetgeving weer zoals ze begonnen was: met de formele 
superioriteit van degene die een Nederlands paspoort bezit. Voor de Nederlandse vrouw 
was de wetswijziging een verbetering, maar voor de niet-Nederlandse partners was het 
een verslechtering. Het bezit van het Nederlanderschap is exclusiever geworden. In 
binationale huwelijken heeft de Nederlandse partner dan ook een machtspositie van 
betekenis. Voor Nederlandse vrouwen was dat, gezien de lange periode van juridische 
achterstelling, een ingrijpende verandering, zoals De Hart stelt: 

'De gelijke behandeling van mannen en vrouwen heeft de Nederlandse vrouw ten 
opzichte van haar niet-Nederlandse partner in een positie van macht gebracht. Dat 
lijkt in haar voordeel te zijn. Ze heeft schijnbaar ongelimiteerde macht: door het 
aangaan van de relatie bepaalt zij of de niet-Nederlandse man in Nederland zal 
worden toegelaten. Door het al dan niet verbreken van de relatie bepaalt zij of hij 
ook in Nederland mag blijven. Na echtscheiding kan zij de verblijfsvergunning 
gebruiken als extra machtsmiddel, om de vader uit de buurt van haarzelf en haar 
kind te houden. Zo ver weg, dat hij uit Nederland kan worden verwijderd.'50 
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De voorrechten van de Nederlandse staatsburger werden in de jaren negentig opnieuw 
bevestigd in de Wet tegen de schijnhuwelijken uit 1994, en in de beperkende maatrege
len ten aanzien van gezinsvorming (door huwelijk met een niet-Nederlandse man of 
vrouw). Gemengde paren krijgen daardoor te maken met onverwachte gevolgen van 
immigratiebeperkende maatregelen.51 Van de verschillende soorten superioriteit hield 
de mannelijke dominantie (de status van de man bepaalt die van vrouw en kinderen) in 
de Nederlandse wetgeving het langst stand: de laatste resten verdwenen pas in 1985. 
Sindsdien is de Nederlandse nationaliteit de grootste machtsfactor in etnisch gemeng
de huwelijken. Het is waarschijnlijk dat deze voorrechten binnen enkele jaren zullen 
worden uitgebreid tot in Nederland wonende onderdanen van bij de Europese Unie 
aangesloten landen. Dat is althans de strekking van een wetswijziging die het ministe
rie van Justitie voorstelt. Wanneer dit gebeurt, zal het onderscheid tussen Europeanen 
en niet-Europeanen verder in het huwelijksrecht worden verankerd.52 

Wennen aan zichtbaar verschil in de jaren veertig en vijftig 

Met welke reacties kregen de eerste zichtbaar verschillende gemengde paren te maken? 
Vanaf 1948 vestigde zich in de vanzelfsprekend-blanke Nederlandse samenleving in de 
loop van enkele jaren een aanzienlijke groep, naar schatting een kwart miljoen, Indische 
Nederlanders en Molukkers. Ook kwamen er na 1954 spoedig kleine groepjes Surina
mers naar Nederland, meestal om er te studeren. Hoewel er grote verschillen tussen bei
de groepen bestonden, was een belangrijke overeenkomst dat zij zichtbaar anders waren 
dan de blanke Nederlanders. De meeste Nederlanders hadden nog nooit iemand gezien 
die een andere huidkleur had dan zij zelf. 

De komst van Indische Nederlanders, Molukkers, Surinamers en Antillianen voltrok 
zich eind jaren veertig, begin jaren vijftig niet geheel onopvallend. Er was geen sprake 
van veel protest of terughoudendheid, maar in sommige tijdschriften werd toch wel 
bezorgd gereageerd. De bezorgdheid betrof vooral het Hollandse, nieuwsgierige en 
onbezonnen meisje. Een interessante bron om deze beeldvorming verder te onderzoe
ken zijn brieven die protestantse dominees en domineesvrouwen vanuit Nederlands-
Indië of Zuid-Afrika publiceerden in verschillende kerkbladen in Nederland. In het 
gereformeerde weekblad voor het rijpere meisje Bouwen en Bewaren beklaagde bijvoor
beeld in 1948 een dominee in Zuid-Afrika zich erover dat zijn bediende ('zijn Kaffertje') 
niet hard genoeg werkte, vooral als hij niet in het zicht was: 'Het is bekend, dat de 
Kaffer nu niet bepaald tot het ijverigste slag van mensen kan worden gerekend.'53 

Dergelijke bladen werden intensief verspreid en gelezen, en ik veronderstel dat de 
beelden die hierin voorkwamen over 'de neger' of 'de Indonesiër' van invloed waren op 
de lezeressen en lezers in Nederland, die tot dan toe hoogstwaarschijnlijk nog nooit een 
zwarte of Indische persoon hadden ontmoet.54 De beeldvorming hierin is waarschijn-
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lijk wel karakteristiek voor een veel breder segment van de bevolking dan alleen de leze
ressen van deze gereformeerde tijdschriften. 

Interessant is dat soms met verwijzing naar ervaringen in de kolonieën gewaarschuwd 
werd voor 'rasvermenging'. In het tijdschrift Bouwen en Bewaren, dat beschouwd kan 
worden als een van de 'mainstream' gereformeerde weekbladen in die jaren, verscheen 
in 1954 een serie van acht uitgebreide artikelen over 'het gemengde huwelijk', bedoeld 
om Nederlandse gereformeerde meisjes en hun ouders hiervoor zowel te waarschuwen 
als ze erover te informeren. Deze artikelen wil ik hier wat uitgebreider citeren. Opmer
kelijk is dat ze niet over het kerkelijk gemengde huwelijk blijken te gaan, maar over wat 
de auteur J.W. Bruins noemt 'raskruizing of bastaarding'.55 Aanleiding was een inge
zonden brief, waarin de schrijver zich bezorgd maakte over 'vermenging door huwelijk 
met kleurlingen'. De briefschrijver stelde dat hij geen 'vooroordeel tegen een andere 
huidskleur' had, maar slechts de aandacht wilde vestigen op de 'degenaratie (sic) van het 
ras - in de eerste plaats in geestelijk opzicht - die van deze vermenging het gevolg is'.5" 
Het gaat om een 'voortwoekerend kwaad', dat een halt toegeroepen moet worden. De 
problematiek betreft 'bijna uitsluitend een vermenging die door Hollandse vrouwen 
[cursief in origineel, dh] tot stand komt'.57 Deze briefis een voorbeeld van wat nu klas
siek biologisch racisme genoemd wordt. Bruins waarschuwde de lezeressen tegen een 
gemengd huwelijk, en onderscheidt verschillende rassen naar wat hij noemt 'spirituele 
eigenschappen'. Hij meende dat er culturele eigenschappen aan bepaalde volken of 
groepen toe te schrijven zijn: 

'Bepaalde kwaliteiten, zoals organisatievermogen, doorzettingskracht en het 
besturen van een land (zullen) niet de sterkste zijde van de negerpersoonlijkheid 
zijn. [...] Kleurlingen zijn dikwijls zeer gevoelig voor mystische beinvloeding, die 
met een fatalistische zorgeloosheid gepaard gaat.'5 

Hoezeer Bruins de rassenleer aanhangt blijkt wanneer hij verder ingaat op de kenmer
ken van het zogenaamde 'Europide hoofdras' en zijn 'onderrassen'. Vermenging kan 
positief en negatief uitpakken, stelt hij: 'Denkt u maar eens aan de veredeling van plan
ten en dieren!'59 Vermenging van mensen betekent verstoring en verwarring: 

'vooral ook een storing in de tot dusver normaal functionerende persoonlijk
heid. En ik meen dat dit laatste nu juist bij een rassenmenging veelal het geval 
is. [...] Rasgemeenschappen hebben nu eenmaal hun eigen structuur, hun eigen, 
door de eeuwen heen gehandhaafde cultuur en historie. [...] De mulat, de indo, 
de mesties of hoe men hem of haar ook noemen wil, weet, alleen al door zijn 
geboorte, niet tot welke groep hij eigenlijk behoort; hij voelt zich noch aan de 
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ene kant noch aan de andere geheel op z'n gemak - hij weet zich moeilijk aan te 
passen. ° 

Met deze terminologie van cultuurverschillen, van niet bij elkaar passende gewoontes, 
het hele idee van 'soort hoort bij soort' laat Bruins zien dat hij zich bewust was van de 
mate waarin hard biologisch racisme door de nazi's besmet was geraakt. Hij zocht nieu
we woorden en argumenten voor het tegengaan van vermenging. Zijn advies was ten 
eerste dat voorkomen beter was dan genezen. Wanneer dat niet meer mogelijk is, pleit 
hij voor segregatie. Hier verwoordt hij de kerngedachte van de apartheid of geschei
den ontwikkeling.62 Als het om zijn eigen dochter ging, zou Bruins het ongelukkigst 
zijn wanneer zij met een Chinees of een neger zou thuiskomen, 

'Omdat die helemaal andere mensen zijn (geenszins mindere). [...] Voelt U wat 
ik bedoel? Een ander ras, daardoor ook een ander volk, een andere volksgemeen
schap, een andere adat, een andere cultuur, een andere historie.'63 

Het is een redenering die typerend is voor het denken over ras en etnisch verschil in de 
naoorlogse periode: 'ze' zijn niet minder, maar anders. Dat anders-zijn was voldoende 
voor een pleidooi voor segregatie. Zoals in hoofdstuk i betoogd is, werd uiterlijk ver
schil zoals verschil in huidkleur in naoorlogs Nederland onder onderzoekers, in de 
publieke opinie en door politici zo veel mogelijk vermeden. Bij extreemrechtse politici 
zijn wel uitspraken over rasverschil te vinden, met name vanaf de jaren zeventig, bij de 
Nederlandse Volksunie, de Viking Jeugd, de Noordbond, en de Centrumpartij en de 
Centrumdemocraten.64 Daarin vond deze auteur zijn politieke onderkomen. 5 

'Een sprong in het duister van de rasvermenging' noemde hij in 1965 het raciaal 
gemengde huwelijk in zijn boek Het recht op apartheid. De grootst mogelijke voor
zichtigheid en waakzaamheid zijn geboden, meent hij, in verband met 'het willoos en 
ondoordacht volgen van de mode van de dag', met name van Nederlandse blanke meis
jes en vrouwen, die daarmee 'onvoorwaardelijk hun eigen niveau, levensstijl en identi
teit' prijs zouden geven. Hij pleit voor 'een zekere mate van apartheid omdat bij rasver
menging [...] men onherroepelijk waarden en niveaus prijsgeeft die niet meer terugge
vonden kunnen worden.'67 

In deze bezorgdheid over de teloorgang van het 'eigen niveau', impliciet van de blan
ke superioriteit, staan de extreemrechtse ideologen in de jaren vijftig en zestig niet 
alleen, maar deze geluiden zijn in Nederland toch steeds zeldzaam en marginaal geble
ven. Er was geen sprake van dat dergelijke ideeën politiek vorm kregen in overheidsbe
leid, wetgeving en dergelijke. Als er iets opvallend is, is het de afwezigheid van proble
matisering van de gemengde huwelijken of verhoudingen tussen Nederlanders en Suri
namers, Antillianen, Molukkers of Indische Nederlanders. De overheid bemoeide zich 
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hier niet mee, en er ontstonden voor zover ik heb kunnen nagaan geen grote conflicten 
of spanningen op dit gebied. Dat gegeven relativeert in zekere zin de reikwijdte van de 
genoemde langdurige en hardnekkige beeldvorming en stereotypen van blanke Neder
landers over zwarten. Het staat ook in contrast met de problematisering van gemengde 
huwelijken met 'gastarbeiders'. 

Spannend of weerzinwekkend, verboden maar lekker: nieuwsgierige reacties op 
interraciale seksuele verhoudingen 

De vestiging in Nederland van een groot deel van de bevolking van Suriname, en aan
zienlijke groepen Marokkaanse en Turkse vrouwen en kinderen bleef natuurlijk niet 
onopgemerkt. De zichtbare aanwezigheid van 'anderen' in de buurt, op straat, op school 
en op het werk werd voor veel meer autochtone blanke Nederlanders dagelijkse reali
teit. De eerste studies naar de immigranten verschenen in de jaren zestig. Hans van 
Amersfoort schreef in 1974 een proefschrift over de Surinamers. 8 De Britse socioloog 
Bagley deed rond 1970 in Nederland onderzoek naar onder meer de acceptatie van Suri
namers, waarin hij zich verbaasde over de in vergelijking met Engeland geringere vijan
digheid van de blanke Hollanders. Uit interviews met Surinaamse mannen citeert hij, 
over hun contacten met Nederlandse vrouwen: 'De meisjes hier zoeken het vreemde, 
dat trekt, de andere kleur.' Een ander, op de vraag hoe de Surinamers over de Holland
se vrouwen denken: 

'Dat ze veel beter zijn in bed. Anders dan Surinaamse meisjes... De Hollanders 
hebben dat met onze vrouwen gedaan, en wij doen dat met de Hollandse vrou-

Bagley en Beyer concludeerden dat de Surinaamse mannen zonder problemen Neder
landse vriendinnen konden vinden, en dat hun vriendinnen meestal tot dezelfde socia
le klasse behoorden: winkelmeisjes, kapsters, arbeidsters.69 De jonge kandidaat-assistent 
culturele antropologie Frank Bovenkerk schreef in 1971 in de Haagse Post een over
zichtsartikel over de verschillende minderheidsgroepen, onder de titel 'Nederland hoe 
langer hoe kleuriger'. Hierin werd niet gerept over de mogelijkheid dat de verschillen
de immigranten seksuele betrekkingen met Hollanders aan zouden knopen. Alleen zou 
voor Surinamers 'de aantrekkelijkheid van de Nederlandse meisjes' een 'niet te verwaar
lozen factor' zijn: 

'Het effect van brieven over sex-belevingen naar de in Suriname achtergebleven 
vrienden moet niet onderschat worden en is des te groter wanneer een foto bij
gevoegd kan worden waarop de jonge emigrant met een prima blondine poseert 
voor een zoveelstehandse auto.'7° 
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Kennelijk begonnen in die jaren de gemengde stellen hier en daar meer zichtbaar te 
worden. Dat riep reacties op, bijvoorbeeld nieuwsgierigheid. In het glossy maandblad 
Avenue kwam een blanke vrouw aan het woord, die na twaalf jaar was gescheiden van 
een zwarte man. Onder de titel 'Blank en zwart - Dat ging niet samen' volgt een repor
tage, waarin we deze zwarte man leren kennen via zijn ex-vrouw. Op seksueel gebied 
was zij met hem heel gelukkig, maar voor het overige niet. 'In bed, dat is de enige plek, 
daar heb ik me wel heel dichtbij hem gevoeld, van hem gehouden ook. Maar zo was je 
uit bed, of 't was meteen weer over. Gek he?' 7 I Na een relaas over de huwelijksproble
men eindigt het interview positief met de kinderen van dit paar. Die zijn namelijk zo 
mooi, en ze 'kunnen uitgebalanceerde wezens zijn, wezens dus voor wie al die proble
men niet tellen.' Nieuw in dit interview is de openheid over de seksuele verhouding, de 
waardering daarvoor, en de waardering voor de gemengde kinderen. Seks tussen blank 
en zwart is, in deze reportage, spannend en fascinerend; een langdurigere verhouding is 
echter moeilijk, maar misschien niet onmogelijk. Dat was ook de strekking van een 
broeierig omslagartikel in de Haagse Post uit 1981, 'Blank en Zwart', over seks tussen 
blanke vrouwen en zwarte mannen.72 Een 'blond meisje', Esther, ervaren op dit gebied, 
vertelt: 'Het is aantrekkelijk omdat het anders is dan jezelf en dat is spannend om daar
mee om te gaan. Die zwart-wit tegenstelling is ineens in mijn leven gekomen.'73 De 
blanke vrouwen in deze reportage piekerden er niet over om 'een relatie met een neger' 
aan te gaan, laat staan een huwelijk: 'Dan hoor je automatisch bij die minderheids
groep. Daar zou ik op m'n werk, op kantoor, zeker op worden aangekeken.'74 Een 
huwelijk, en kinderen, was volgens de reportage wel de bedoeling voor de zwarte man. 
De klacht van de Surinaamse mannen die aan het woord kwamen was echter dat de 
blanke vrouwen alleen maar kortstondige seksuele verhoudingen wilden, en niets meer. 

'Als een Hollandse vrouw tegen een neger aanleunt, dan is het uit nieuwsgierig
heid, de Hollandse mentaliteit, van proberen 't uit te zoeken, het ontdekken. Dat 
heeft Jan van Riebeeck ook naar Zuid-Afrika gebracht. [...] Ze vindt het interes
sant iets nieuws te bekijken, dat is intrigerend.'75 

Het is precies die irritatie over Hollandse nieuwsgierigheid die ook in de interviews met 
Surinaame-Nederlandse paren opviel. In eerste instantie hadden Surinaamse families 
weinig bezwaar tegen Hollandse schoondochters of-zonen. Carlo, 'een Surinaams wel
zijnswerker', hoorde altijd van zijn moeder: 'Trouw niet met een zwarte, maar met een 
iets lichtere, met een Hindoestaanse of een Chinees. Opoe joe kloroe, probeer je kleur 
nog blanker te krijgen - verhef je kleur.'76 Hollandse ouders waren in eerste instantie 
weinig enthousiast over de Surinaamse partners van hun kind. In het artikel uit 1981 
kwam een echtpaar aan het woord (Harry, 'inktzwart' en Dorien, 'zachtroze') over nega
tieve reacties van haar ouders ('mijn familie heeft alle contact met mij verbroken'), van 
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onbekende blanke mannen op straat die hen uitschelden of tegen haar aanlopen, en van 
blanke vrouwen die hen bespugen. De weerstand komt voornamelijk van de Holland
se kant, maar er zijn ook 'intellectuele zwarten' die 'hun ras zwart willen houden'. Zwar
te vrouwen verwijten zwarte mannen dat ze er met blanke vrouwen vandoor gaan. En 
verschillende zwarte mannen vertelden dat ze na enkele avonturen met blanke vrouwen 
uiteindelijk toch bij een zwarte vrouw zijn uitgekomen. 'Bijna geen enkel blank-zwart 
huwelijk houdt stand, ze eindigen allen in scheiding', zegt een van hen.77 Dat lijkt ook 
de conclusie van het artikel uit 1981. Aantrekkelijk en spannend, maar niet voor de lan
gere duur. 

Dit beeld van de zwarte man met blanke vrouw was ook een impuls voor al langer 
bestaande, maar een minimaal leven leidende racistische politieke partijen. De meest 
hardnekkige bestrijders van wat genoemd wordt 'rasvermenging' zijn te vinden in de 
extreemrechtse hoek. Opnieuw moet hier genoemd worden W.J. Bruyn, die al vanaf de 
jaren vijftig waarschuwde voor raciaal gemengde seksuele verhoudingen. Bijzonder geïr-

Adèle Bloemendaal en Donald Jones, begin jaren zestig. 

[Rob Bosboom/Spaarnestad fotoarchief] 
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riteerd was hij over de publiciteit voor het huwelijk van de bekende acteurs Adèle Bloe-
mendaal en Donald Jones, begin jaren zestig: 

'Ze zijn er als de kippen bij de verhouding tussen een blank meisje en een kleur
ling te vereeuwigen met een plaatje en een praatje. Een in dit opzicht zo langza
merhand berucht wordend voorbeeld is Donald Jones, die vele malen vereeuwigd 
werd. Met Adèle in de verloving, met Adèle in het huwelijk, met Adèle en de 
baby. [...] Een voorbeeld dat bij blanke meisjes het kritisch vermogen moet 
ondermijnen en het begerenswaard moet maken aan de mode van het gemengde 
huwelijk mee te doen.'7 

Vanaf de jaren zeventig was er in Nederland sprake van politiek georganiseerd racisme, 
waarbij partijen of organisaties specifiek op de problematisch geachte aanwezigheid van 
buitenlanders steun en stemmen proberen te winnen. De partij die zich het meest direct 
met zogenaamde bevolkingspolitieke standpunten profileerde, was de Nederlandse 
Volksunie, geleid door de Hagenaar Joop Glimmerveen, inmiddels meerdere malen ver
oordeeld wegens het aanzetten tot rassenhaat. De NVU was bijvoorbeeld voor een ver
bod op abortus, tenzij een blanke vrouw zwanger was van een zwarte man: in dat geval 
zou abortus verplicht moeten zijn. De NVU was fel tegen wat zij noemt rasvermenging, 
want: 

'Wanneer twee rassen zich vermengen, wordt het beschavingspeil van het meest 
ontwikkelde omlaag getrokken. De les der geschiedenis dient ook door Neder
landers ter harte te worden genomen. Iemand die zijn eigen ras verloochent, 
werkt mee aan de vernietiging van het eigen volk.'79 

De NVU heeft nooit echt voet aan de grond gekregen, ongetwijfeld mede door deze en 
andere radicale racistische standpunten, openlijke waardering voor de nationaal-socia
listen en rabiaat antisemitisme.80 

Het begin van de jaren tachtig werd gekenmerkt door een scherpere bewustwording 
omtrent de blijvende aanwezigheid van aanzienlijke groepen migranten, met name in 
de grotere steden, en er ontstond een politiek debat over de mogelijke gevolgen van die 
aanwezigheid. Politiek georganiseerd racisme kreeg een nieuwe impuls met de oprich
ting van de Centrumpartij, die later opgesplitst werd en steeds aan de verkiezingen deel
neemt. De afkeer van gemengde huwelijken en gemengde seksuele verhoudingen is van
ouds een bindend element voor verschillende extreemrechtse groepen. Die weerzin is 
ook tot het partijprogramma van de CD doorgedrongen. Zelfs in het verkiezingspro
gramma van de Centrumdemocraten uit 1998, onder de titel 'Trouw aan rood, wit en 
blauw' was hierover nog een paragraaf opgenomen. De multiculturele samenleving 
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wordt als het aan de CD ligt, 'gestopt, en zo snel mogelijk ongedaan gemaakt'. Het is 
allemaal de schuld van de regering, zegt de CD, en gemengde paren moesten het vol
gende ter harte nemen: 

'De regering heeft met haar onoverwogen beleid veel Nederlandse jongeren in 
hun jeugd voor onverantwoorde keuzes met betrekking tot de levenspartner 
geplaatst. Dat heeft geleid tot muhi-culturele huwelijken. De regering draagt de 
volle verantwoordelijkheid voor de gevolgen en verleent alle mogelijke facilitei
ten om, op wens van één der partners, de huwelijken te beëindigen en de niet 
Nederlandse partner zo snel mogelijk naar het land van herkomst te laten remi-

De opleving en heroriëntatie van extreem-rechtse en racistische politieke groepen riep 
scherpe tegenreacties op in de vorm van anti-racisme-comités, demonstraties en derge
lijke. Dat was het geval rond de verkiezingen waaraan voor het eerst de Centrumpartij 
meedeed, bij pogingen tot vergaderen van verschillende racistische partijen, en bij inci
denten met racistisch geweld. De multiculturele samenleving was begin jaren tachtig 
meer omstreden dan ooit daarvoor in de naoorlogse periode. In de volgende paragraaf 
kom ik hier op terug. 

De Werkgroep 'Huwelijk en Gezin'. Informatie en ontmoediging voor het 
Nederlandse meisje en de 'trouwlustige gastarbeider' 

De hiervoor beschreven morele verontwaardiging en bezorgdheid over het verschijnsel 
dat Nederlandse meisjes Indische, Molukse of Surinaamse jongens ontmoetten, kreeg 
nooit gestalte in overheidsbeleid of specifieke maatregelen. Deze vroege etnisch 
gemengde paren werden door de overheid met rust gelaten, en vonden als onopge
merkte pioniers hun weg in de Nederlandse samenleving. Dat lag anders voor de huwe
lijken met degenen die in de jaren vijftig en zestig nog 'gastarbeiders' werden genoemd. 
Hierbij was sprake van opmerkelijke problematisering door de overheid. 

Verliefdheden, verhoudingen en huwelijken tussen een Nederlandse vrouw en een 
buitenlandse werknemer, werden al spoedig gezien als probleem. Maatschappelijk wer
kers, en ook verschillende ministeries, bogen zich over wat 'een nieuw verschijnsel' 
genoemd werd. De eerste aanleiding waren vechtpartijen tussen Nederlandse en Itali
aanse jongens in Oldenzaal in 1961. Er waren natuurlijk wel eerder vechtpartijen 
geweest, bijvoorbeeld met Canadezen in 1945.8z En in de jaren vijftig werd flink gevoch
ten tussen Nederlandse en Indische of Molukse jongens, bijvoorbeeld in Den Haag, 
Scheveningen, Zandvoort en Den Helder - zonder dat dat toen overheidsbelangstelling 
opwekte.83 Begin jaren zestig kwam daar verandering in. 
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In Twente gingen Italiaanse jongemannen die daat onder meer in de textielindustrie 
werkzaam waren regelmatig uit dansen in katholieke zaaltjes. Hun populariteit bij 
Nederlandse meisjes werd hen door Nederlandse jongens en door de beheerders van de 
zaaltjes niet in dank afgenomen. Nadat de beheerder van het St.-Jozefgebouw in Olden-
zaal Italianen de toegang weigerde tot de vaste zondagse dansavond, met als motief 
'onvrede over avances van Italianen tegenover jonge meisjes en teruglopend bezoek van 
anderen als gevolg van de aanwezigheid van Italianen', kwamen de Italiaanse arbeiders 
in protest, wat tot vechtpartijen leidde.84 Als gevolg hiervan werd op verzoek van de 
minister van Maatschappelijk Werk en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volks
gezondheid de Interdepartementale Werkgroep Begeleiding Buitenlandse Werknemers 
opgericht. Deze bestond tot 1964,85 en werd toen opgevolgd door de Commissie voor 
Contact en Overleg inzake Bijstand aan Buitenlandse Werknemers. 

De vechtpartijen 'om Nederlandse meisjes' tussen Nederlandse en buitenlandse jon
gemannen vormden dus een belangrijke aanzet tot het formuleren van een Nederlands 
minderhedenbeleid. In datzelfde jaar 1964 werd aan de Commissie voor Contact en 
Overleg inzake Bijstand aan Buitenlandse Werknemers een officiële ambtelijke interde-
partementele werkgroep verbonden. Deze Werkgroep 'Huwelijk en Gezin' werd opge
richt door de ministeries van CRM, Justitie en Sociale Zaken, om wat gezien werd als een 
nieuw sociaal probleem aan te pakken.86 

De Werkgroep Huwelijk en Gezin kwam bijeen in Den Haag en inventariseerde 
problemen bij gemengde huwelijken aan de hand van concrete gevallen die zij aange
reikt kreeg door maatschappelijk werkers uit het hele land. Behalve ambtenaren uit de 
betrokken ministeries werd mevr. M.B. van Hessen, stafmedewerkster van de organisa
tie International Social Services uit Den Haag - een organisatie die juridische hulp ver
leende en informatie gaf aan internationale paren vanaf 1955 - als voorzitster ingescha
keld. 7 Daarnaast waren er Jan Beerenhout, toen werkzaam bij de Turks-Nederlandse 
vriendschapsvereniging in Den Haag, Ad van der Velden, de directeur van de Peregri-
nus-stichting in Beverwijk, die zich bezighield met de eerste opvang van met name Ita
liaanse en Spaanse arbeiders bij Hoogovens, en pater Theo Beusink, die in Amsterdam 
sociaal werk ten behoeve van Spaanssprekenden organiseerde - en nog altijd organi
seert. Van belang waren ook twee ambtenaren: jkvr. mr. J.F.V. Bosch van Rosenthal, 
werkzaam bij de afdeling internationaal privaatrecht van het ministerie van Justitie, en 
mevr. Ph.J.A. Popa-Radix, werkzaam bij het ministerie van CRM, die secretaris van de 
werkgroep was. Het is een opmerkelijke geschiedenis omdat hierbij sprake was van vrij 
directe bemoeienis van de overheid met de partnerkeuze van kleine groepen Nederlan
ders. De werkgroep beschouwde als zijn taak vooral het geven van advies en informatie, 
en was daarmee een exponent van het vroege welzijnswerk. De secretaris: 'De andere 
ministeries hielden zich bezig met toelating en dergelijke, maar wij bij CRM vonden een 
stukje welzijn ook heel belangrijk. Je kunt ze wel binnenlaten, maar ze moeten natuur-
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Een personeelsfeest bij Hoogovens. Bij dit bedrijf leerden veel Italiaans- en Spaans-Nederlandse 

paren elkaar kennen. 

[Foto: Archief Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken, IJmuiden] 

lijk ook opgevangen worden.'88 Een ambtenaar bij het ministerie van maatschappelijk 
werk verwoordde de uitgangspunten van het beleid als volgt: 'Begeleiding spaart leed en 
kosten. De tijd is voorbij dat wij ten aanzien van de migratie Gods water over Gods 
akker laten lopen. 9 

De werkgroep heeft vergaderd tot 1969. Concrete resultaten na enkele jaren waren bro-
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chures over verschillende landen, zoals Spanje en Turkije, die potentiële huwelijkskan
didaten informeren over o.a. land en volk en de juridische situatie bij een huwelijk met 
een inwoner uit die landen. De toon van de publicaties is serieus en bezorgd, de com
missie was zich bewust van een opdracht: 'Het gaat erom te voorkomen dat iemand uit 
onkunde ongelukkig wordt, en hier ligt de taak van de voorlichter.'90 

'Dan zat je met ze te praten, en dan keken ze ondertussen uit het raam' 

Een medewerkster van het eerste uur herinnerde zich de gesprekken met haar cliënten 
nog goed: 

'Het was een heel moeizaam karwei eigenlijk omdat je moest proberen om objec
tieve voorlichting te geven die niet op welke manier dan ook bevooroordeeld was, 
maar natuurlijk ook niet te vrijblijvend.'91 

Conceptversies van de tekst van de brochures maken duidelijk dat er hier en daar flink 
geschaafd werd voordat de tekst voldoende 'onbevooroordeeld' geacht werd. De werk
groep behandelde daarnaast brieven uit het land.92 De concrete behandeling van indi
viduele adviesaanvragen werd meestal door de medewerksters van iss gedaan. Ook 
nadat de Werkgroep al was opgeheven, en de voorlichtingsfunctie was overgeheveld 
naar het nieuwe Nederlands Centrum Buitenlanders, ging iss door met individuele 
adviezen, tot eind jaren zeventig, begin jaren tachtig.93 Vaak kwam het advies van de 
werkgroep aan Nederlandse ouders wier dochter met een buitenlandse man omgaat er 
op neer, te proberen de beslissing te trouwen uit te stellen. Denk er nog eens goed over 
na, ga eens kijken in Spanje of in Turkije, lees er eens iets over: dat was de kern van veel 
brieven. Regelmatig hadden de welgemeende adviezen het karakter van een ontmoedi
ging. Bijvoorbeeld in een brief aan de werkgroep van een maatschappelijk werkster uit 
Utrecht, werkzaam op het Centraal Station, in 1966. Zij had een Nederlandse vrouw 
gesproken, die 30 jaar oud was, en met een Tunesische man wilde trouwen. Haar vader 
accepteerde hem niet, haar moeder was overleden. De maatschappelijk werkster: 

'Ik heb haar voor zover in mijn vermogen ligt, gewezen op alle consequenties, ze 
overziet die ook wel, maar tóch! Heeft 'Ehen mit Ausländer' (een Duitse infor
matiebrochure) gelezen, is daarvan wel geschrokken. Zij staat echter dermate 
onder de invloed van deze man, dat het vooralsnog niet mogelijk is gebleken haar 
een andere beslissing te laten nemen.'94 

Een medewerkster van iss herinnerde zich gesprekken met ouders en dochters over een 
verkering met een buitenlandse man: 
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'De meeste meisjes waren niet zo bar geïnteresseerd. Die gingen omdat hun moe
der dat graag wou of omdat de maatschappelijk werkster het gezegd had, maar 
niet omdat ze zelf gemotiveerd waren. Ze waren in wezen weinig gemotiveerd, 
want ze hadden zich nu eenmaal in hun hoofd gezet dat ze met wie dan ook wil
den trouwen. Nou ja, dan laat je dat door niemand uit je hoofd praten. Dat zou 
ik ook niet doen. (herstelt) Of, uit je hoofd praten, dat was ook allerminst de 
bedoeling. Je probeerde ze op iets van de verschillen te attenderen.' 

Een enkele keer, zegt ze, waren er wel eens meisjes, studentes bijvoorbeeld, die zelf con
tact opnamen omdat ze iets meer over de islam wilden weten. 

'Maar in negen van de tien gevallen werden ze dus toch door een ander gestuurd. 
En dat herinner ik me ook nog wel. Dan zat je met ze te praten, en dan keken ze 
ondertussen uit het raam. Dan kon je duidelijk zien dat ze aan iets anders dach
ten/95 

De brieven kwamen voornamelijk uit gebieden waar buitenlandse arbeiders woonden. 
De meisjes waren 'overwegend wel protestant of katholiek, in alle graderingen vandien.' 
Niet alle moeders waren alleen maar negatief of bezorgd: 

'Wat ook voorkwam, dat was dat soms de moeders het zo mooi vonden. Die von
den het vaak nog wel leuker dan die kinderen. Want nou ja, dan kwam er een of 
andere Middellandse Zee-figuur, met veel charme, en bracht een bloemetje voor 
moeder mee, en die vonden dat vaak enig!'9 

Er kwamen niet veel vaders voor advies. Over de achtergrond van de meisjes die zij sprak: 

'Veel van de meisjes waren natuurlijk van betrekkelijk eenvoudige en onge
schoolde achtergrond. [...] En ook wel eens meisjes die geen Hollandse jongen 
konden krijgen. Dan vonden ze het enig als zo'n jongen dan wel aandacht aan ze 
gaf. Dat kwam er dan ook nog bij. Nou, met die meisjes is het helemaal moei
lijk praten. [...] Ze konden elkaar vaak ook nauwelijks verstaan. Je had geen 
mogelijkheid tot gedachtenwisseling. Het was ook niet moeilijk om vast te stel
len dat de enige taal die ze spraken de taal der liefde was.' 

Uit archiefonderzoek dat Van Biemen deed blijkt echter, in tegenstelling tot het hier 
geschetste beeld, dat aan het einde van de jaren zestig steeds meer vrouwen en meisjes zélf 
advies aanvroegen. Van de enquêteformulieren die de Werkgroep standaard opstuurde, 
werd in de periode 1968-69 bijna de helft door de Nederlandse meisjes zelf ingevuld.97 
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Het lag voor de hand dat de medewerksters van iss niet vaak met 'gewone gelukkige' 
gemengde paren te maken kregen. Zij zagen een deel van de stellen die in de problemen 
kwamen, of waarvan de Nederlandse ouders erg bezorgd waren. De secretaris van de 
Werkgroep merkte op dat de sociale afkomst van de Nederlandse ouders ook invloed kon 
hebben op de mate waarin zij een niet-Nederlandse schoonzoon accepteerden. 

'Deze meisjes kwamen uit een... hoe zal ik het zeggen... minder geschoold milieu. 
Daar vonden veel buitenlandse werknemers warmte en hartelijkheid. Terwijl de 
mensen die meer geschoold waren, ze eerder als tweederangsburgers behandel
den. '^ 

De beperkte blik op nadrukkelijke 'probleemgevallen' die de medewerkers van de werk
groep Huwelijk en Gezin begrijpelijkerwijs hadden, weerhield hen er niet van, om ook 
algemenere uitspraken te doen: 

'Maar in het dagelijks leven komen dan de problemen. En dan vindt zo'n man 
het natuurlijk normaal dat hij samen met z'n vrienden uitgaat en dat zijn vrouw 
thuisblijft. [...] Het is een soort cultuurschok die voor beide partijen vaak teleur
stellend is. En die heel weinig eigenlijk tot een bevredigende en harmonische 
ontwikkeling komt.'99 

Dat dergelijke situaties zich voordeden, wordt duidelijk uit enkele brieven. Een ver
drietige Italiaanse jongen schreef via Ad van der Velden van de Peregrinus Stichting in 
1964/65 negen brieven aan een Nederlands meisje, dat de verkering met hem had uit
gemaakt, nadat ze een tijdje samen in Italië' hadden gewoond. Ze was er erg ongeluk
kig, en haar vader was haar komen ophalen, waarna ze hem schreef: 

' C , Ik voel niks meer voor jou. Vergeet me maar. [...] En dan mijn altijd alleen 
thuis laten of naar je zuster sturen en jij gaat dan met vrienden of met andere 
vrouwen. Dan altijd die grote mond van je. Wat denk je dat ik een hond ben. 
[...] Nee, C , zo is het niks. En dan zal ik je vertellen, ik heb een brief aan mijn 
vader geschreven toen jij weer aan 't kaarten was, en heb gevraagd of mijn vader 
mijn kwam halen, en die is direkt gekomen. Kijk dat is pas liefde. [...] Ik wil dat 
je me niet meer schrijft want 't is afgelopen.' 

De Italiaanse jongen spijt het dat het allemaal zo is gelopen. Hij schreef: 

'Deze is zwaar voor mij. Dank U van alles beste mensen. Ik bewaaren van jou een 
goei souvenir voor altijd. Buona fortuna cara ragazza... Alles mijn schuld, perdo-
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nami. God moet geef aan jou ioo jaar leefen maar ik moet gaan snel dood. Waar
om, voel veel van jou.'100 

Terwijl de werkgroepleden treurige gevallen te horen kregen, moest binnen het kader 
van de Werkgroep steeds gestreefd worden naar objectieve voorlichting. Dat viel niet 
altijd mee. 

'Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je zegt: "daar moet je niet aan beginnen", 
of "zo'n man deugt niet", of iets in die geest. Zo werkt dat niet. [...] Wij hebben 
altijd geprobeerd iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen waardigheid te laten. En 
dat je geen waardeoordeel uitspreekt over dit is beter of dat is minder.'101 

Hoe objectief de bedoelingen van de werkgroep ook waren, de toon van de adviezen was 
toch over het algemeen ontmoedigend en waarschuwend ten opzichte van de trouw
plannen. Meestal waren de adviezen gericht op het in bescherming nemen van de 
Nederlandse vrouw.102 Soms klinkt bevoogding door ten opzichte van de Nederlandse 
vrouwen (overigens wordt steevast geschreven over 'het meisje' en 'de man'). Zo ver
meldde een verslag van een gesprek met een Nederlandse vrouw die een verhouding 
heeft met een Marokkaanse man: 

'Mej. X is een grauw uitziende vrouw die als zij zich enige moeite zou geven er 
jonger dan haar 40 jaar zou kunnen uitzien... Schijnt wel enig gevoel voor reali
teit te hebben.'103 

Dat de Nederlandse maatschappelijk werkers zelf soms bepaald neerkeken op gemeng
de stellen, klinkt door in een verslag van groepswerkers, hulpverleners dus, van de Lim
burgse Immigratie Stichting uit november 1967. 

'Het huwelijk met een Marokkaan werd een 'monsterverbond' genoemd. Men 
acht in negen van de tien gevallen geen enkele redelijke basis aanwezig voor een 
huwelijk tussen een Marokkaan en een Nederlandse.'104 

Niet alleen de Werkgroep Huwelijk en Gezin begon in de jaren zestig Nederlandse 
meisjes te adviseren over een voorgenomen huwelijk met een buitenlander. Er waren 
ook plaatselijk spontane initiatieven in die richting, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. 
Daar werd in 1965 aan Nederlandse vrouwen die zich bij het Bevolkingsregister meld
den wanneer ze wilden gaan trouwen, ongevraagd een tekst gegeven, ondertekend met 
'Burgerlijke Stand Amsterdam'.105 'Aan de bruid, die in het huwelijk gaat treden met 
een Mohammedaan', stond er boven. Op waarschuwende toon stond er in, dat 'in sta-
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ten met gehele of gedeeltelijke Mohammedaanse bevolking, de koran een stempel op 
het gehele huwelijks- en familierecht drukt'. Verder werd uitgelegd: 'De man is het 
absolute hoofd van het gezin; hij beslist in alle zaken. Gelijkgerechtigdheid tussen man 
en vrouw is onbekend. [...] Mohammedaanse mannen mogen vier wettige vrouwen 
bezitten. De man heeft het eenzijdige recht op verstoting der vrouw. [...] Een Moham
medaan kan zijn vrouw elk contact met de buitenwereld verbieden. [...] Over de kin
deren beslist de man met uitsluiting van ieder ander. De vrouw heeft slechts gedurende 
het eerste levensjaar van het kind een beperkt verzorgingsrecht. [...]' Hierna werd als 
concreet advies gegeven, bij een notaris een huwelijksverdrag op te stellen. Het is niet 
bekend of aanstaande paren zich door dit advies lieten beïnvloeden. Een Nederlandse 
vrouw herinnert zich nog goed haar verontwaardiging toen zij het papier kreeg uitge
reikt toen ze zich in 1966, na vijfjaar verkering, meldde om in ondertrouw te gaan met 
haar uit Turkije afkomstige man. 

'Één ding, dat komt nu ook naar boven: toen we in ondertrouw gingen, dat weet 
ik nog goed, toen kreeg ik een papier, waarop stond, eh: oh ja, of ik wel wist wat 
ik deed, om met een, met een buitenlander te trouwen. En of ik het islamitische 
geloof wel kende, en dat er, eh... Wat er precies in stond weet ik niet meer. [...] 
En toen heb ik, dat weet ik nog heel goed, toen heb ik tegen die ambtenaar 
gezegd, als je een speech gaat houden of wat dan ook: ik wil niet dat je het daar 
over hebt! Dat heeft ie ook niet gedaan. [...] Heel raar. Ik denk, wat krijgen we 
nou toch?'IO(5 

'Want voor de radio zeiden ze ook steeds, een meisje moet nóóit daar gaan wonen' 

De werkgroep bewoog zich ook in de publieke opinie. Zo nam zij initiatieven om in 
belangrijke media artikelen te doen verschijnen. Voorbeelden zijn een serie reportages 
uit Libelle in L965, en een VARA-documentaire: 'Trouwen met een Turk: Thuis zijn in 
Turkije?' uit 1968. Beide waren het resultaat van samenwerking en initiatief van de 
werkgroep Huwelijk en Gezin. Libelle maakte reportages in Italië, Spanje, Griekenland 
en Turkije. De titels waren bezorgd: 'Een nieuw probleem: de buitenlandse arbeiders 
zijn trouwlustig. Onze dochter trouwt een buitenlandse arbeider'.107 Onder de kop 
'Wonen in dat Spaanse dorp? Nooit!' werd verslag gedaan van het dorp El Ronquillo, 
waar Hoogovens-arbeider Toni Amador Manfredis uit Heemskerk vandaan komt: 

'Zo'n weggestopt, vaal nest als El Ronquillo [...] Zo'n met oude kranten dicht
geplakt armoedorp, waar de muilezelmest ligt te stinken in de zon [...]' Geen 
Nederlands meisje zou zich er thuisvoelen [...] Het kàn niet. [...] Het is de 
afstand tussen de jaren 1600 en 1965!' 
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De bekende Zz'£<?//<?-commentatrice 'Scheherazade' (mevr. Racké), kwam verbijsterd 
terug uit Turkije, en deed verslag in een vergadering van de Werkgroep Huwelijk en 
Gezin, herinnerde Van der Velden zich.109 Een reportage uit Italië legde de nadruk op 
de verhouding met de Italiaanse schoonmoeder en een oppermachtige man die de 
Nederlandse vrouw van een Italiaan te wachten zou staan: 'Zijn moeders wil is wet'. 

'Zijn ze dan ongelukkig, die Petozzi's? Welnee, beslist niet. Ze weten niet beter 
of het hoort allemaal zo. [...] De vrouw is er weerloos overgeleverd aan de 
machtspositie van de man'. 

In een concluderend artikel gaf de redactrice toe dat het moeilijk was geweest om adres
sen in Turkije en Griekenland te vinden, omdat er bijna niemand uit Nederland terug 
was gegaan. Dat was haar ook met zoveel woorden gezegd toen ze op het Nederlands 
consulaat in Istanbul was: 'U bent te vroeg. U loopt iets op het probleem vooruit. U 
had over zo'n jaar of vier moeten komen. Dan wonen er hier legio van zulke echtpa
ren.'110 

Drie jaar later maakte de jonge Koos Postema voor VARA'S Achter het Nieuws een 
reportage over Nederlandse vrouwen in Turkije. Ook toen was het niet eenvoudig om 
gemengde paren te vinden. Van de vier Turks-Nederlandse paren die werden geïnter
viewd, stond er één op het punt om weer in Nederland te gaan wonen, en een ander 
had gevorderde plannen om naar een ander land dan Turkije te verhuizen.111 Van der 
Velden herinnerde zich dat de Werkgroep naar een vertoning van de film ging: 'In een 
Turks Centrum in Almelo, daar gingen we toen heen.'112 De reportage leidde tot een 
aantal kritische brieven van Nederlandse vrouwen, die zich hadden geërgerd.113 

Een serie radioprogramma's van de KRO door Mia Smelt, Moeders Wil Is Wet, uit 1966, 
benadrukte ook dat gemengde paren vooral in Nederland moesten blijven, zoals bleek 
uit de bezorgde brief van een Nederlandse moeder, wier dochter met een Spaanse man 
uitging: 

'Mijn dochter is 19 jaar en die gaat sinds juli met een Spanjaard oud 24 jaar een 
heel nette jongen ook katholiek nu waren wij er eerst op tegen maar toen beloof
de hij, hij zou nooit in Spanje gaan wonen.' 

Toch blijft de moeder bang dat ze toch naar Spanje zullen gaan: 

'Mijn dochter is nooit van huis af, ze is altijd bij ons. En laatst is ze twee dagen 
naar Duitsland geweest, toen had ze al heimwee laat staan dat ze zoo ver van huis 
gaat. Zou U zoo vriendelijk willen zijn mij te schrijven wat ik nu doen moet, 
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want over de radio zeiden ze ook steeds, een meisje moet nooit daar gaan 

Ook de Peregrinus Stichting in Beverwijk bemiddelde menigmaal tussen ouders en kin
deren. Steeds was de angst groot, dat een Nederlands meisje naar het buitenland zou 
verdwijnen. Een Amsterdamse moeder in 1959, wier dochter een in Duitsland wonen
de Italiaanse jongen heeft leren kennen, tot grote woede van haar man, verzoekt om 
bemiddeling nadat haar man hun dochter de deur heeft gewezen: 

'Mijn man die blijf niet bij 't normalen als die maar wat hoort, en mijn man moet 
aan 't verstand gebracht wordde dat het normale gebeurtenissen zijn. Ik heb geen 
rust als A. [de Italiaanse jongen, DH] over is en I. en A. [het stel, DH] moeten 
mijn huis voorbij loopen en dan weer dag en nacht langs de straat loopen. 
Meneer van de Velde dat U mijn man die rust en kracht bij mogen brengen.' II5 

Een Nederlandse moeder schrijft over de Turkse vriend van haar 20-jarige dochter, en 
over de geringe invloed die ze op haar dochter heeft: 

Al wat ik tegen haar zeg: ik zal mijn eigen boontjes wel doppen. Wij zijn zelf 
Rooms-Katholiek. Wat hij is weet ik niet. Mijn dochter zegt, maar hij gelooft ook 
in een God, moeder. Ik kan hem slecht verstaan. [...] Hij is 26 jaar, een hele 
knappe jongen, zeer intelligent en erg bescheiden maar, heeft hij daar nog geen 
vrouw en kinderen? vraag ik mijn eigen af als je zo knap bent. [...] Nu zit hij in 
een fabriek van 6 tot 6 's avonds, om 7 uur gaat hij per fiets naar B. tot 11 uur om 
daar ook nog wat te verdienen, en zo doet hij dat alle dagen. Dus ja, pit zit er wel 
in. [...] Mijn dochter nog mijn man weet hier niets van af. Ik hoop dat U mijn 
iets wijzer kunt maken.' 

Van der Velden ging bij de ouders op bezoek, die instemden met het huwelijk, mits de 
man ongehuwd is. Hij informeerde bij 'Justitie, politie, burgerlijke stand en werkgever' 
en kon de ouders van het Nederlandse meisje geruststellen dat de jongeman inderdaad 
ongehuwd was."6 In het archief van de Werkgroep Huwelijk en Gezin zijn 109 brieven-
dossiers van een totaal van ongeveer 180 aanvragen om advies of informatie tussen 1964 
en 1969 bewaard gebleven. 

Verlangen naar verandering 

De boodschap van de hulpverleners, deskundigen, ambtenaren en de media in de jaren 
zestig over een huwelijk met een gastarbeider was heel duidelijk: daar kan je maar beter 
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niet aan beginnen! Deze artikelen en reportages laten echter nog meer zien. De felheid 
waarmee de auteurs en programmamakers zich afzetten tegen de 'achterlijkheid' en 
armoedigheid van de levensomstandigheden in Zuid-Europa, en tegen de mogelijke 
invloed van buitenlandse ouders en schoonouders op het dagelijks leven van een 
gemengd paar, is opmerkelijk. De ondertoon was, dat Nederland moderner was, anders, 
en dat niemand toch meer terug wilde naar de tijden waarin dergelijke levensomstan
digheden en familieverhoudingen ook in Nederland vanzelfsprekend waren. Waar deze 
doorgaans vrij conservatieve, voorzichtige damesbladen over de Hollandse familiever
houdingen terughoudendheid betrachtten, lieten de auteurs die teugels varen in de ver
gelijking met andere landen. De confrontatie met het andere, niet-Nederlandse, leidde 
tot een plaatsbepaling over hoe 'wij het hier en nu in Nederland doen en willen'. Daar
in kwam ook een verlangen naar verandering tot uiting."7 Hoe de beeldvorming in de 
damesbladen van de jaren zestig verschilt met die in de jaren negentig, komt in de vol
gende paragrafen aan de orde. 

Reacties op het gemengde huwelijk van prinses Irene 

Naast het feit dat prinses Irene onverwacht overging naar het katholicisme, riep het feit 
dat haar aanstaande man Spaans was veel reacties op. Het is opmerkelijk dat de ophef 
over dit huwelijk, dat in april 1964 werd gesloten, voorzover ik heb kunnen nagaan 
nooit werd aangehaald ter versterking van de ontmoediging van gemengde huwelijken 
tussen Nederlandse vrouwen en Italiaanse, Spaanse of andere buitenlandse arbeiders. 

In de archieven van de Werkgroep Huwelijk en Gezin wordt nooit verwezen naar 
het koninklijke gemengde huwelijk van prinses Irene. De Werkgroep werd actief vanaf 
december 1964; toen was het huwelijk van Irene en Carlos inmiddels een halfjaar oud, 
en werd daar misschien liever niet meer over gesproken. Daarnaast was er uiteraard een 
klasseverschil: prins Carlos was geen buitenlandse arbeider, en prinses Irene geen ver
koopster of kapster. Mogelijk was de kloof in sociale afkomst zo groot, dat in die jaren 
niemand op het idee kwam om deze zaken met elkaar in verband te brengen. Een der
de specifiek aspect aan het huwelijk van Irene en Carlos betrof de politieke aspiraties 
van Carlos en zijn familie. Zij maakten als Carlisten vanuit Frankrijk aanspraak op de 
Spaanse troon, en onderhielden intussen nauwe contacten met Generaal Franco. Wan
neer prinses Irene in een interview met De Telegraaf op 27 januari 1964, een week voor 
de bekendmaking van haar verloving, zegt: 'Het is beslist niet langer zo, dat het regime 
de grootgrondbezitters beschermt, zoals wel eens wordt beweerd', zijn de commentaren 
in andere Nederlandse kranten kritisch: de prinses besteedde geen woord aan het Fran
co-regime. Het Parool noemt het interview 'eenzijdig en naïef'. 
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Op 8 februari komt Irene uit Spanje terug, met Carlos Hugues de Bourbon Parma, 
zoon van prins Xavier, de regent-pretendent van de Carlistische tak van het Spaanse 
koningshuis. Nadat zij 's avonds in Soesterberg aankomen met de door prins Bernhard 
zelf gevlogen Fokker Friendship, rijdt prins Bernhard zelf met koningin Juliana, prinses 
Irene en Carlos naar paleis Soestdijk, waar zij ternauwernood ontzet kunnen worden: 

'Op de Amsterdamse Straatweg mindert de Prins gas en knipt het licht in de auto 
aan. Onmiddellijk wordt de auto ingesloten door duizenden mensen. [...] Petten 
van agenten vliegen door de lucht. Camera's worden beschadigd. De antenne van 
de hofauto breekt af. Mensen proberen de auto op te tillen. Ze bonken op het 
metaal. Er komen deuken in de auto.'1 

In de dagbladverslagen zijn aller ogen gericht op prinses Irene. Zij wordt gekarakteri
seerd als 'koppig', 'trots' en 'triomfantelijk': 

'Prinses Irene zit trots op de achterbank. Ze spreekt met haar Prins. De Prinses 
zwaait naar de mensen. Er speelt een triomfantelijk glimlachje om haar lippen. 
[...] Ze heeft iets koppigs over zich, zoals ze daar voor de deur van haar ouderlijk 
huis de hand vasthoudt van haar verloofde.' 

Hierop volgt de 'Nacht van Soestdijk', waarin de koninklijke familie met minister-pre
sident Marijnen en de ministers Biesheuvel, Scholten en Toxopeus overleg voeren over 
de staatsrechtelijke consequenties van dit huwelijk. Tegen drie uur worden door de 
nieuwslezeres verklaringen voor de radio en televisie (zonder beeld) voorgelezen van 
prinses Irene, van de koningin en de prins, en van de minister-president. Irene verklaart 
dat ze binnen afzienbare tijd zal trouwen. 'Ik zal hier niet blijven wonen.'119 

Koningin en prins feliciteren hun dochter en lijken verheugd. De minister-president 
bevestigt het nieuws van de verloving, maar verklaart ook dat Irene afstand doet van de 
troon. Dat blijkt uit haar verklaring, dat zij geen officiële toestemming voor haar huwe
lijk zal vragen: 'De regering [heeft] besloten de indiening van een wetsontwerp als 
vorenbedoeld niet te bevorderen.' Hiermee werd prinses Irene uitgesloten van de troon; 
dat was de betekenis van het besluit om geen wetsontwerp voor het huwelijk van de 
prinses te bevorderen. Wij weten niet in hoeverre de regering de prinses tot troonsaf
stand dwong: in de verklaring staat slechts, dat zij geen toestemming vroeg.IZO 

Enkele weken later doet zich een probleem voor omtrent de nationaliteit en adellij
ke status van Don Carlos.121 De regering doet er een onderzoek naar, waaruit pas op 13 
april blijkt dat hij allereerst Frans is, de Spaanse nationaliteit niet heeft, en niet als vol
waardige Spaanse troonpretendent gezien kan worden. Eind maart komt de RVD hier
over met een omzichtige verklaring uit, waarin vooral de naam van de prins opvalt: 
'Charles Hugues de Bourbon Parma', en niet langer 'Don Carlos'. 
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Het lijkt erop dat vanaf dit moment, enkele weken voor het huwelijk, de aanvanke
lijke steun die prins Bernhard en koningin Juliana aan hun dochter gaven bevriest. Wel
ke reden daarvoor de doorslag geeft - de staatsrechtelijke kwestie, zijn minder-adellijke 
status, de nationaliteitskwestie, afkeer van het Carlisme, of toch nog religieuze aspecten 
- is niet duidelijk. Wanneer Irene een eerder afgesproken familie-staatsbezoek aan Mexi
co afzegt omdat ze haar aanstaande man wil steunen, wordt dit door minister van Staat 
Drees uitgelegd als een zich 'vereenzelvigen met de carlistische beweging'. Op 8 april 
volgt een scherpe regeringsverklaring: 

'Prinses Irene [dient zich], zolang zij niet gehuwd is, te onthouden van politieke 
activiteiten. De regering betreurt de houding, door de prinses ingenomen, [...] 
en trekt daaruit thans de staatkundige consequenties: Haar woorden en hande
lingen kunnen het kabinet niet meer worden toegerekend. De RVD zal niet meer 
berichten, afkomstig van prinses Irene, aan de pers doorgeven'. 

In een kamerdebat wordt de regeringsverklaring gesteund, en de pers reageert met 'Adi
eu Irene'. Wanneer de vader van de bruidegom de Nederlandse koninklijke familie uit
nodigt voor het huwelijk op 29 april in Rome is het oordeel al geveld: 'Nog tijdens het 
telefoongesprek laten moeder en vader weten, dat zij noch hun dochters Beatrix, Mar
griet en Christina de plechtigheid zullen bijwonen'. 

Wat volgt lijkt nog het meest op een verstoting. De regering verklaart dat de huwe
lijksdag 'geen feestdag' zal zijn. Carlos meldt dat Irene niet alleen afstand heeft gedaan 
van haar recht op de troon, maar bovendien van elk vermogen en elk persoonlijk juweel 
dat van het Nederlandse hof afkomstig is, en dat zij ook geen bruidsschat mee zal krij
gen. De koninklijke familie is niet aanwezig bij het huwelijk. In Den Haag verklaart 
minister president Marijnen direct na het huwelijk, dat 'de staatsrechtelijke positie van 
prinses Irene niet meer bestaat'. Dagblad Trouw had als commentaar 

'Prinses Irene is wel in een vreemde omgeving verzeild geraakt. We hadden haar 
graag wat beters gegund. Laten we er maar over zwijgen verder.'122 

Hierin klinkt het duidelijkst de teleurstelling door, en de mate waarin deze geliefde 
prinses als nationaal bezit was beschouwd, waarvan nu afstand moest worden gedaan. 
Ook de oproep er verder over te zwijgen is tekenend. Daaraan werd, naar het zich laat 
aanzien, spoedig algemeen gehoor gegeven. De affaire-Irene was daarmee in veel opzich
ten karakteristiek voor de Nederlandse omgang met verschil bij gemengde huwelijken. 
De prinses werd gewaarschuwd, maar trouwde toch met een 'ander'. Daarop verloor ze 
de steun van haar directe omgeving en familie, en ook een deel van de goodwill van het 
Nederlandse publiek: zij stond er vervolgens lange tijd alleen voor. 
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Cultureel verschil als probleem 
Hulpverleners over 'buitenlanders' in de jaren zeventig 

In de jaren zeventig werd, met de vestiging van steeds meer verschillende groepen 
migranten, ook de beeldvorming over 'buitenlanders' diversen Typerend voor de kijk op 
Turkse of Marokkaanse migranten in de jaren zeventig was het beeld van de buiten
landse arbeider als een arme man, slecht gehuisvest en ouderwets of goedkoop gekleed, 
die alleen werkte of met enkele lotgenoten op straat liep. De buitenlander werd nu eer
der gezien als slachtoffer van de omstandigheden dan als een bedreiging. Over Marok
kanen bijvoorbeeld schreef Nieuwe Revue in 1970: 

'Ze komen uit een zonnig land vol vriendelijke, hulpvaardige mensen. Ze laten 
hun gezinnen achter en weten niet dat hen hier kou en regen wacht in een duur 
land waar ze volkomen als outcast worden behandeld. [...] Wij als Nederlandse 
samenleving gebruiken deze mensen.'123 

In de jaren hierna werd de buitenlandse arbeider door een groeiende groep van maat
schappelijk werkers, de kerken en actiegroepen als slachtoffer van uitbuiting herkend en 
gesteund. Vaak was het de gebrekkige huisvesting die verontwaardiging en medelijden 
van autochtone Nederlanders opwekten. Linkse jongeren en de sociale advocatuur zet
ten zich in voor verbetering van de levensomstandigheden van de buitenlanders in hun 
buurt.Dit was de tijd waarin werd geageerd tegen de exploitanten van brandgevaarlijke 
pensions. Begin jaren zeventig kwam het tot enkele felle confrontaties tussen Neder
landse en Turkse buurtbewoners en de Rotterdamse politie rond zulke pensions.124 

Anders dan bij de Indische, Molukse en Italiaanse jongemannen was er tussen Turk
se of Marokkaanse en Nederlandse mannen geen sfeer van rivaliteit om Nederlandse 
meisjes of vrouwen. Ik heb geen berichten over vechtpartijen om die reden kunnen vin
den. Wel zijn er aanwijzingen voor uitsluiting bij het uitgaansleven. Aan het begin van 
de jaren tachtig bleken veel discotheken in Amsterdam en Utrecht de toegang te wei
geren aan met name Turkse en Marokkaanse jongens.125 Van seksuele concurrentie tus
sen Hollandse en Turkse of Marokkaanse mannen werd in deze jaren niet gerept, inte
gendeel. Er bestond over het seksuele leven van de migranten eerder bezorgdheid, ver
mengd met wat leedvermaak, getuige een artikel in Nieuwe Revue met als kop: 'Gast
arbeiders hebben het nakijken'. Strekking van het artikel was dat de gastarbeiders geen 
succes hadden bij het versieren van Nederlandse vrouwen of meisjes, eenzaam bleven en 
slechts bij prostituees terecht konden. Het omslag van het weekblad laat een foto zien 
van een knappe langharige blondine die hooghartig langs een groepje vergeefs smach
tende buitenlandse mannen loopt, en de tekst legt uit: 
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'Gastarbeiders hebben de naam hartstochtelijk en opdringerig te zijn, zedenmis-
daden te bedrijven en ziekten te verspreiden. In werkelijkheid zijn het eenzame 
mensen die in seksueel opzicht zijn aangewezen op de gulheid van onze vrouwen 
en meisjes en op de gulzigheid van de prostituees.'126 

Er werden in de jaren zeventig niettemin heel wat huwelijken tussen Nederlandse vrou
wen en Marokkaanse en Turkse mannen gesloten. Gezien de hiervoor geschetste beeld
vorming van het moment hadden deze stellen het opnieuw niet altijd eenvoudig. Ook 
in de jaren zeventig waren zij het object van hulpverlening: ditmaal waren het praat
groepen waarin Nederlandse vrouwen die een verhouding of huwelijk met een buiten
landse man hadden bij elkaar kwamen. Uitgangspunt van de hulpverlening was nu, 
vaker dan in de jaren zestig, het idee dat het paar in Nederland zou blijven. In de beken
de rubriek in het weekblad Margriet 'Margriet weet raad' werd in 1978 een Nederland
se vrouw, samenwonend met een Turkse man maar erg eenzaam, doorverwezen naar de 
Averroes Stichting. Daar zou ze veel kunnen leren 

'omtrent zeden en gewoonten, godsdienstige aspecten, huwelijks- en seksmoraal, 
de positie van de vrouw in de betreffende landen, cultuurverschillen, emancipa
tie, de plaats van de kinderen enzovoort.'127 

De in 1972 opgerichte Averroes Stichting, die zich 'psychologies buro' noemde, richtte 
haar hulpverlening op 'de noodzakelijke aanpassing van de Nederlandse vrouw aan het 
'Mediterraan kultuurpatroon'. Het jaarverslag van 1977 vermeldde dat zich toen '68 
Nederlandse vrouwen van buitenlanders' hadden gemeld als 'kliënten aan wie konsul-
ten of behandeling is gegeven'. Het betrof hier een project, uitgevoerd in opdracht van 
het ministerie van CRM, 'Gezins- en huwelijksmoeilijkheden bij kultureel-gemengde 
gezinnen — Nederlandse moeder, mediterrane vader'.128 In feite werd alleen met de 
vrouwen gesproken. Het was de hulpverleners blijkens het verslag niet gelukt met man
nen te spreken: 

'De mediterrane man is zeer moeilijk te betrekken bij de gezinsproblematiek in 
gemengde huwelijken. De begeleiding is zeer tijdsintensief, vereist grote krachts
inspanning, vooral vanwege de de verschillen in kulturele achtergrond, en moet 
meestal geschieden buiten kantoortijden.' 

Meer in het algemeen vond de stichting dat de oplossing gezocht moest worden bij de 
vrouw, via het in die jaren populaire praatgroepenmodel: 
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'Gedragsmodifikatie van de vrouw lijkt voor het oplossen van relatieproblemen 
in de onderhavige problematiek onontbeerlijk. Daarnaast is onderlinge uitwisse
ling van gedachten tussen vrouwen in een zelfde situatie nodig om die proble
matiek te verwerken.'129 

In de rapporten en artikelen waarin de psychologen en welzijnswerkers verslag doen van 
deze bijeenkomsten, legden zij de nadruk op de problemen. In de verslaglegging klinkt 
nogal wat verontwaardiging door.130 Twintig jaar later klinken de 'concrete problemen 
in interculturele relaties en huwelijken' nogal alarmerend, en ook wat generaliserend.I?I 

Zo is er sprake van vrijheidsbeperking ('Vrouwen mogen niet of zo min mogelijk alleen 
het huis uit. De man bespioneert zijn vrouw voor haar gevoel veelvuldig en probeert 
met bizarre grapjes over de herkomst van haar kinderen de reactie van zijn vrouw te 
toetsen'). En van geweld ('Het geslagen worden. Nederlandse vrouwen klagen erover dat 
zij eens in de zoveel tijd geslagen worden. Enige aanleiding hiertoe is in de ogen van 
deze vrouwen veelal niet aanwezig. Voor de man is dit een acceptabele wijze van 'opvoe
den', omdat de vrouw deze immers constant behoeft'). Van emotionele problemen 
('Het niet mogen huilen of verdriet tonen. De vrouw kan haar verdriet niet tonen, haar 
man heeft niet geleerd om daarop te reageren en raakt snel geïrriteerd en ontvlucht haar 
in zulke gevallen). Van overdreven eisen tot tonen van respect ('Hij eist dat zij voor hem 
rent en zijn opdrachten zonder tegenspraak uitvoert. Zo kan hij om een glas water vra
gen en als ze hem dit brengt zeggen dat het glas niet goed is en zeggen dat ze hem nieuw 
moet brengen'). Gebrek aan compassie ten opzichte van de vrouw ('Het niet ziek mogen 
zijn. Is dit toch het geval, dan zal hij haar dit uiterst kwalijk nemen'). En tenslotte een 
moeizame seksuele relatie ('De mediterrane man vindt dat zijn vrouw te allen tijde 
bereid moet zijn met hem naar bed te gaan. Dit is een van haar plichten. Bovendien 
gaat hij er vanuit dat zij niets liever wil'). 

Het is niet zo moeilijk om elk van deze punten min of meer te relativeren als algemene 
huwelijksproblemen, die zich ook voordoen of voor kunnen doen bij niet-gemengde 
paren. Dat deden deze hulpverleners niet, sterker, het cultuurverschil was nadrukkelijk 
hun uitgangspunt, schrijven ze: 

'Wanneer Nederlandse vrouwen die met mediterrane mannen gehuwd zijn, de 
Stichting benaderen met hun problemen, dan gaan wij in eerste instantie van de 
hypothese uit (althans in de meeste gevallen), dat haar problemen het gevolg zijn 
van verschillen in culturele interpretatie van de wereld.'132 

Cultureel verschil als probleem werd het uitgangspunt voor de hulpverlening, en het 
beeld over de buitenlandse arbeider veranderde. Van het beeld van een Zuid-Europese 
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minnaar als avonturier en gelukszoeker (de Italiaan in de jaren vijftig en zestig), flam
boyant en gepassioneerd, exotisch en aantrekkelijk, bleef weinig over. Wat kwam ervoor 
in de plaats? De in schoolboeken nog wel eens gevonden beeldvorming over de myste
rieuze Arabische man uit de verhalen van Duizend-en-één-nacht, beschikkend over een 
sensuele harem, was in Nederland volkomen afwezig. Wel bleef van de oriëntaalse beel
den een restant over in het idee van de wrede Arabieren, vechters met kromzwaarden en 
dergelijke.133 Veel meer echter overheerste een dubbelzinnig beeld: enerzijds was een 
buitenlandse man arm, en behoefde hij hulp en medelijden; anderzijds zou hij een 
gewelddadige patriarch zijn, ongevoelig en onbereikbaar voor kritiek. Bij dit alles bleef 
de religieuze component, de islam, in deze jaren nog opmerkelijk afwezig. Toen steeds 
meer Nederlanders beseften dat de 'gastarbeiders' in Nederland bleven, en er ook hun 
families vestigden, werd de meest gebruikte term voor niet-Nederlanders 'buitenlanders' 
en 'buitenlandse werknemers': de term weerspiegelde de sociale positie, de afstand, en 
het verschil. 

Gemengde paren in een omstreden multiculturele samenleving 

In de jaren tachtig groeide het aantal gemengde paren gestaag. De meningsvorming was 
volop in beweging. In het politieke landschap vielen in dit verband politiek georganiseerd 
racisme en anti-racisme op, terwijl daarnaast migrantenorganisaties en vrouwenorganisa
ties actief werden. Tot veel gezamenlijke actie tussen die vier soorten bewegingen en orga
nisaties kwam het echter niet. Gemengde paren waren voor geen van deze organisaties een 
doelgroep. Het lijkt er op dat zij politiek gezien wat over het hoofd gezien werden, zowel 
door de vrouwenbeweging, als door de migrantenorganisaties, alsook door de antiracis-
megroepen. Onvrede met deze situatie was één van de motieven voor de initiatiefnemers 
van de vereniging Lawine, 'Landelijke Werkgroep van Nederlandse Immigranten Vrou
wen' in 1984. Zij herkenden zich niet in de aanpak van de praatgroepen voor Nederland
se vrouwen zoals die door de Averroes-Stichting en de toenmalige directeur daarvan, 
Andreas Eppink, waren vormgegeven.134 Er was verder geen platform of spreekbuis voor 
de gemengde huwelijken. Gezien de grote, en snel groeiende diversiteit van de gemeng
de paren was dat ook niet verwonderlijk: welke gemeenschappelijke noemer zou immers 
al die uiteenlopende gemengde paren kunnen binden? Dat er gemeenschappelijke erva
ringen uit te wisselen waren, en dat er behoefte was aan zo'n platform, bleek in 1984. Een 
Nederlandse vrouw, gehuwd met een Portugese man, deed op een anti-racismebijeen-
komst in augustus in Amsterdam een oproep aan andere Nederlandse vrouwen die met 
immigranten getrouwd waren, om daar eens over te praten, en zo ontstond Lawine. Bet
ty de Hart, die zich spoedig aansloot: 'Daar is een kleine groep vrouwen uit voortgeko
men, die wekelijks bij elkaar kwam om informatie en ervaringen uit te wisselen. Ze 
begonnen ook informatie te verzamelen, en waren verbaasd dat er weinig was.'135 Ook in 
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het algemeen maatschappelijk werk werd hier en daar specifieke aandacht aan problemen 
van gemengde paren besteed, waarbij nu gepoogd wordt de 'buitenlandse' partij nadruk
kelijk bij de gesprekken te betrekken.13 

Omstreden onderzoek in jaren van controverse 

Er is nog maar heel weinig onderzoek gedaan naar etnisch gemengde partnerkeuze en 
gemengde huwelijken. In 1981 verscheen de doctoraalscriptie sociologie van Julian S. 
With, 'Rassenvoorkeur bij partnerkeuze.' With was zelf Surinaams, en zijn onderwerp 
was ingegeven door zijn verbazing over de in Nederland gevormde gemengde relaties en 
huwelijken van Nederlanders en Surinamers of Antillianen. Hij vroeg zich af wat er zoal 
veranderd was sinds hij gemengde paren in Suriname had gezien, en besloot zoveel 
mogelijk paren te gaan interviewen, voornamelijk via straatinterviews, maar ook via 
opgestuurde vragenlijsten. Dat het ter discussie stellen van 'rassenvoorkeur' in Neder
land ongebruikelijk was, ondervond With al spoedig. Zijn onderzoek werd zelfs actief 
tegengewerkt door een speciale actiegroep, het 'Anti-fascisme komitee Bijlmermeer', die 
de vraagstelling, en zelfs het hele onderwerp van het onderzoek racistisch achtte. Een 
van de leden van het komitee schreef With een brief, waarin het onderzoek 'een discri
minerende enquête' wordt genoemd, waarvan 'de effecten zeer schadelijk kunnen zijn', 
omdat 'U er belang bij hebt om mensen vooroordelen te ontlokken', die 'racistisch en 
sexistisch' zijn. De briefschrijver liet weten dat er 'een goede kant' aan zit, want: 'Er is 
direkt een anti-fascisme komitee opgericht in de Bijlmermeer.'1^7 De omstredenheid 
van Withs onderzoek, die voor hemzelf kennelijk erg onverwacht was, is te verklaren uit 
de juist in die jaren snel toenemende alertheid en gevoeligheid ten aanzien van anti
semitisme en racisme. Withs onderzoek beperkte zich tot Surinaams en Antilliaans-
gemengde paren. Dat was voor het eerst, en voorzover ik heb kunnen nagaan ook de 
enige keer dat dit type gemengde stellen onderwerp van onderzoek was. 

Vanaf het begin van de jaren tachtig werd de afkeer van wat dan vaak neo-fascisme 
genoemd wordt, regelmatig verbonden met de geschiedenis van de jodenvervolging. Bij 
de incidenten en vechtpartijen in de jaren zeventig was daarvan nog geen sprake. De her
innering aan de slachtoffers van de jodenvervolging werd steeds vaker verbonden met de 
waarschuwing voor antisemitisme en andere vormen van racisme in de hedendaagse 
samenleving. In de loop van de jaren tachtig ontstond op dit gebied een nationale con
sensus in Nederland. Tegen deze strategie van het verbinden van verleden en heden, en 
van het verdiepen en intensiveren van de herinnering aan de vervolging van joden en 
andere minderheden, zijn tot op heden de politiek georganiseerde racistische groeperin
gen in Nederland nauwelijks bestand gebleken. Daar komt bij dat het hen altijd aan kader 
ontbreekt, en aan interne consistentie.13 Lidmaatschap van en sympathiseren met deze 
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partijen blijft omstreden en kan gevolgen hebben voor de loopbaan van bijvoorbeeld 
onderwijzend personeel, politieagenten, taxichauffeurs en dergelijke. Dat neemt niet weg 
dat onderzoek telkens uitwijst dat er meer politieke voedingsbodem voor steun aan racis
tische partijen is dan de tot nu toe beperkt gebleven aanhang laat zien.13? 

De scherpe en (althans van bovenaf) breed gedeelde verontwaardiging over en afwij
zing van elke vorm van racisme kreeg door de verwijzing naar de geschiedenis van de 
jodenvervolging een groot gewicht. Niemand wil voor racist of antisemiet uitgemaakt 
worden. Daarmee verbonden ontstond ook een zekere schroom en een soort onhan
digheid om over verschil te praten. Herman Vuysje noemde deze ontwikkeling 'etnisch 
verschil als Hollands taboe'.I4° De nieuwe onzekerheid en het verscherpte bewustzijn 
uitte zich in de taal, in de opkomst van bedekte termen, zoals 'Joodse mensen', 'Turkse 
mensen' en dergelijke, of een neutrale terminologie waarin elke verwijzing naar de 
etnische, raciale, religieuze herkomst of seksuele voorkeur vermeden of omzeild 
wordt.141 'Etnische minderheden' was een typische jaren-tachtigterm, zoals Jan Rath 
liet zien.142 

In het openbaar debat was niet iedereen gelukkig met de toegenomen omstreden
heid van etnisch verschil en van de benamingen. Columnisten en recensenten van toon
aangevende dag- en weekbladen poogden wat zij als 'taboe' zagen, te doorbreken. De 
suggestie dat een uitlating, een tekst, een uitspraak, iets of iemand antisemitisch of racis
tisch zou kunnen zijn, kon telkens rekenen op scherpe, verontwaardigde, en vaak ook 
verongelijkte afwijzing.143 Voorzover er sprake was van debat, verzandde dat regelmatig 
in statements: over gekwetste groepen enerzijds, en over de vrijheid van meningsuiting 
van columnisten, journalisten of kunstenaars anderzijds. 

Naar een nieuwe balans in een veranderend land 

In de tweede helft van de jaren tachtig stonden gemengde paren en de door hen over
schreden etnische grenzen bij de partnerkeuze regelmatig in de belangstelling. Langza
merhand veranderde de toon waarop hierover geschreven en gesproken werd. Een 
etnisch gemengd huwelijk begon voor bredere lagen van de bevolking tot de mogelijk
heden te behoren, werd 'boeiend', een 'uitdaging', wekte steeds weer nieuwsgierigheid 
op. 'Een verschil als uitdaging' en 'Alles gedijt bij het verschil' waren de koppen bij een 
serie interviews met gemengde paren in Avenue, april 1985. De reportage was in twee 
opzichten opmerkelijk. Ten eerste de keuze van de gemengde paren die aan het woord 
kwamen. Niet alleen Nederlandse vrouwen met 'andere' mannen, maar ook andersom, 
en bovendien ook twee stellen waarvan beide partners tot een 'etnische minderheid' 
behoren (Surinaams-Marokkaans en Marokkaans-Indonesisch). Ten tweede was het 
ontbreken van problematisering en commentaar opmerkelijk.144 
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In 1988 verklaarde ruim de helft van de ondervraagde Nederlanders zich een seksu
ele relatie met een Surinaamse man of vrouw te kunnen voorstellen. De vraag werd 
gesteld in het Eurobarometeronderzoek no. 30, dat in oktober/november 1988 in een aan
tal Europese landen werd gehouden. 

Tabel 4 'Eventueel zou ik wel in overweging kunnen nemen een seksuele relatie te hebben met een Suri

naamse of Turkse man of vrouw.' 

% Nederlanders: Nederlanders: Duitsers: 

Surinamers Turken Turken 

helemaal mee eens 32 19 8 

tot op zekere hoogte mee eens 21 19 17 

tot op zekere hoogte mee oneens 7 7 19 

helemaal oneens 40 55 56 

Bron: Eurobarometer 30, oktober/november 1988, Dekker I ^ I . 1 ^ 

Dekker analyseerde de cijfers en maakte een vergelijking met de antwoorden van Duitse 
lespondenten ten aanzien van een eventuele Turkse partner. In een ander vergelijkend 
onderzoek van Pettigrew en Meertens in 1992 werd deze acceptatie in Nederland vergele
ken met die in Engeland ten aanzien van 'West Indians' (afkomstig uit het Engelstalige 
Caraibisch gebied) en in Duitsland ten aanzien van Turken. Wanneer we de 'tot op zeke
re hoogte' categorie bij de positieve danwei de negatieve antwoorden optellen, blijkt hier
uit dat meer dan de helft van de Nederlanders zich wel een seksuele relatie met een Suri
naamse man of vrouw kan voorstellen, en ruim eenderde met een Turkse man of vrouw. 
Tweederde van de Nederlandse respondenten kan zich (nog) geen relatie met een Turkse 
man of vrouw voorstellen, en dat geldt bij de Duitse respondenten zelfs voor driekwart. 

De sociaal-psychologen Pettigrew en Meertens hebben een belangrijk onderscheid 
gemaakt tussen openlijk en verhuld vooroordeel, of wat zij noemen blatant en subtle 
prejudice. Het meest relevante onderdeel van hun onderzoek is de factor 'intimieme ver
houdingen' {intimacy factor items) die onderdeel zijn van openlijk vooroordeel {blatant 
prejudice). Zij hebben daaronder de instemming danwei afwijzing gemeten op de vol
gende stellingen: 
- Stel dat een kind van u kinderen zou krijgen samen met een persoon met een heel 

andere huidkleur dan de uwe. Denkt u dat het u veel zou kunnen schelen, enigszins 
zou kunnen schelen, of helemaal niet zou kunnen schelen als uw kleinkinderen 
uiterlijk niet op uw familie zouden lijken? 
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- Ik zou bereid zijn een seksuele relatie aan te gaan met een [man of vrouw uit een van 
de 'outgroups']. 

- Ik zou er geen bezwaar tegen hebben wanneer een [man of vrouw uit een van de 
'outgroups'] met dezelfde economische achtergrond als ik met een naast familielid 
van me zou trouwen. 
De antwoorden op deze drie stellingen van Nederlanders ten aanzien van Surina
mers of Turken bleken steeds meer acceptatie te laten zien dan de antwoorden van 
Engelsen ten aanzien van Westindiërs of van Duitsers ten aanzien van Turken.14 

De steeds breder gedeelde, althans nadrukkelijker van bovenaf geformuleerde afwijzing 
en veroordeling van racisme enerzijds, en de toenemende belangstelling voor 'vermen
ging' en multiculturaliteit op allerlei gebied (muziek, eten, dans, festivals, kunst, mode), 
werkten mee aan het ontstaan van een veiligere, minder omstreden omgeving van de 
gemengde paren. Tegelijkertijd met deze nieuwe welwillende, nieuwsgierige belangstel
ling die gemengde paren ten deel viel, bleef anderzijds een veel negatiever beeld bestaan. 
Dat bleek uit een eerste onderzoek begin jaren negentig, een discourse-analyse van 
berichten over biculturele relaties in Nederlandse dagbladen.147 De negatieve bericht
geving betrof vooral de huwelijken van Nederlandse vrouwen met islamitische mannen. 
Steekwoorden waren hier kinderontvoering, schijnhuwelijken, illegaliteit en verblijfs
vergunning. De beeldvorming van de biculturele relatie bestaat vrijwel uitsluitend uit 
het beeld van de autochtone Nederlandse vrouw met een allochtone man. De Neder
landse vrouw wordt volgens Kamminga veelal afgebeeld als machteloos, onervaren, 
onwetend, onkritisch, handelingsbekwaam en enigszins irrationeel. Tegelijkertijd wordt 
volgens Kamminga de Nederlandse cultuur beschreven als een waarin gelijkheid tussen 
de seksen heerst. Het aangaan van een gemengde relatie wordt beschreven als een over
gang, een gedaanteverwisseling, waarbij de Nederlandse vrouw zichzelf en alles wat zij 
aan Nederlandse cultuur heeft, inlevert.148 De artikelen hebben het karakter van een 
waarschuwing aan de Nederlandse vrouw. Daarin lijkt deze berichtgeving in de dagbla
den op die in de damesbladen uit de jaren zestig. 

Daarentegen is de toon in de damesbladen in de jaren negentig beslist veranderd: die 
is veel welwillender geworden. Een gemengd huwelijk of een verhouding met iemand 
van een andere etnische groep of nationaliteit is niet per definitie een probleem, maar 
het is vooral een mogelijkheid. Ook hier zijn de koppen veelzeggend: 'Gemengde lief
des: Hoe is het om met iemand uit een andere cultuur te leven? Heb jij mixed feelings 
over een gemengde relatie? De relatie-uitdaging van nu!'149 Onder de titel 'Gemengd 
dubbel' publiceerde het weekblad Viva een serie interviews met gemengde paren in 
199 5-1996, waarin de eerste ontmoeting, het hoe en wat van het samenwonen/getrouwd 
zijn met een niet Nederlandse man of vrouw, reacties van de familie en eetgewoonten 
aan de orde kwamen, terwijl ook brutaal werd gevraagd naar de frequentie van seksueel 
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verkeer van het stel. In deze interviews klonk vooral nieuwsgierigheid door. Hoe zou het 
zijn? De identificatie met het andere, een gemengde verhouding als mogelijkheid voor 
de schrijvende journalisten zelf: dat is iets nieuws. De afstand tot het onderwerp die de 
reportages uit de jaren zestig kenmerkt, is niet verdwenen, maar wel veel kleiner gewor
den. 

Naast de nieuwsgierigheid is er in de jaren negentig een groot verlangen naar 'goed 
nieuws' over migranten, en een ongeduldige zoektocht naar 'succesvolle' migranten. De 
belangstelling voor gemengde huwelijken moet voor een deel ook uit dit verlangen ver
klaard worden. Zoals een redactrice van het weekblad Viva mij toevertrouwde, op de 
vraag hoe ze zo op het idee gekomen waren om een serie portretten van etnisch gemeng
de stellen te maken: 'We wilden nu wel eens iets positiefs doen over de multiculturele 
samenleving, en dit leek ons leuk.' 
De berichtgeving over gemengde paren in de jaren negentig is nog altijd ambivalent. 
Enerzijds is er de nieuwsgierigheid naar en positieve belangstelling voor gemengde 
paren, maar anderzijds zijn er angstaanjagende verhalen over kinderontvoering, schijn
huwelijken, bedrog en dergelijke. Deze angst betreft eigenlijk uitsluitend - dit lijkt een 
constante - de huwelijken tussen Nederlandse vrouwen en mannen uit islamitische 
landen. De beeldvorming hierover is des te sterker waar het aan informatie en feiten 
ontbreekt. De meest afschrikwekkende verhalen op dit gebied zijn een eigen leven 
gaan leiden. Zo was er in 1991 het boek en de film over Betty Mahmoody, Not Without 
My Daughter, over een Amerikaanse vrouw die met een Iraanse man trouwt, in Iran 
gaat wonen, maar daar vandaan vlucht, waarna een strijd om de kinderen begint. Ook 
in Nederland is de fdm vertoond, en het boek uitgegeven onder de titel 'In een sluier 
gevangen'. Uit de nieuwsbrieven van de organisatie Lawine, en ook uit de interviews 
met gemengde paren bleek dat nagenoeg elke Nederlandse vrouw die een verhouding 
of huwelijk met een islamitische man begint, hiervoor wordt gewaarschuwd. Bij 
gemengde paren kan het besef dat elk huwelijk kan mislopen tot grote twijfel en angst 
leiden. De angst betreft de mogelijkheid dat als het mis gaat, en het tot een scheiding 
komt, de kinderen zullen worden meegenomen naar het land van herkomst van de 
man. 

Er is inderdaad een internationale echtscheidings- en voogdijproblematiek. De orga
nisatie iss (International Social Service) in Den Haag hield zich met individuele zaken 
enkele tientallen jaren bezig. Cijfers en onderzoek hieromtrent ontbreken nog, maar de 
mogelijkheid zelf spreekt al direkt tot de verbeelding. De angst hiervoor kan verlam
mend werken bij paren die kinderen hebben, maar ook bij hen die elkaar nog maar net 
kennen en dat overwegen. Tot de meest recente ontwikkelingen behoren de initiatieven 
van de stichting Lawine op dit gebied. Echtscheidingsbemiddeling, juridische hulp, 
onderzoek naar mogelijke hulpverlening bij kindermeename, een vraagbaak in samen
werking met het ministerie van Justitie en met de Kinderbescherming zijn hiervan enke-
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Ie aspecten. Deze meest recente ontwikkelingen wijzen op het steeds nadrukkelijker 
erkennen van de nieuwe situatie waarin vriendschap, seks, partnerkeuze, huwelijk, 
samenwonen en ook echtscheiding een snelle internationalisering doormaakt. 

De opinieonderzoeken naar de acceptatie van etnisch verschil in de jaren negentig blij
ven een optimistisch beeld vertonen, zeker wanneer we de resultaten vergelijken met die 
in enkele omliggende landen. In de Eurobarometer-onderzoeken van najaar 1989 werd 
in een aantal Europese landen gevraagd om instemming met danwei afwijzing van de 
pessimistische stelling, dat 'Een huwelijk met iemand van een andere nationaliteit en/of 
ras altijd verkeerd afloopt'. Een andere stelling was 'Het geeft altijd problemen als men
sen van een andere nationaliteit en/of ander ras je buren zijn.' 

Tabel 5 'Een huwelijk met iemand van een andere nationaliteit en/of ras loopt altijd verkeerd af.' 

'Het geeft altijd problemen als mensen van een andere nationaliteit en/of ander ras je buren zijn.' 

% 'ja': Ned. Den. Dui. Belg. Fra. Ital. Eng. Ierl. Grie. Spa. Por. 

huw. 

buren 

16 

16 
43 
34 

38 

35 

47 
48 

38 

24 

24 

30 
27 
34 

26 

24 

28 

23 

13 

13 

16 

24 

Bron: Eurobarometer najaar 1989, Dekker en Van Praag 1990.150 

In de hier aangehaalde internationaal vergelijkende onderzoeken - het zijn er maar wei
nig — naar acceptatie van etnisch verschil in de privé-sfeer scoort Nederland relatief 
hoog: er wordt maar weinig directe afwijzing van etnisch verschil gemeten. 

Een meer directe vraag is de volgende: Accepteert u 'iemand van een ander ras' als 
huwelijkspartner voor uw eigen dochter, zoon, broer of zuster? Deze is verschillende 
malen gesteld. 

Tabel 6 Acceptatie van etnisch andere huwelijkspartner voor eigen dochter, zoon, broer of zuster. 

% 1965 1988 Surinaams(e) 1988Turks(e) 1993* 

ja 31 65 50 80 

met moeite 43 27 32 

nee 21 8 17 

overig 5 0 1 

Bron: 1965 Attwood/Bagley, 1988 Eurobarometer Dekker en Van Praag, 1993 Schuyt (* betreft alleen de 

gemeente Sassenheim). 
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Het zijn maar momentopnamen, maar de indruk is dat de publieke acceptatie aanzien
lijk is toegenomen. Verdere specificering van deze gegevens, bijvoorbeeld naar sekse, zou 
interessant zijn. Een belangrijke beperking van deze onderzoeken is ook dat zij kenne
lijk alleen de 'blanke, autochtone' Nederlanders om hun mening over deze zaken heb
ben gevraagd, terwijl de onderzoekers uit de jaren vijftig uitsluitend mannen onder
vraagden. Hier zou uitsplitsing naar etnische herkomst interessant kunnen zijn. 

Hoe denken allochtonen over de keuze voor een Nederlandse huwelijkspartner door 
hun kinderen? In het grote survey 'Sociale Positie en Voorzieningengebruik Allochto
nen 1994' van dat het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek van de Eras
mus Universiteit Rotterdam in opdracht van het Ministerie van Binnelandse Zaken uit
voerde, is de vraag naar de acceptatie van een huwelijkspartner van een andere etnische 
groep aan enkele duizenden allochtonen gesteld (maar niet aan autochtonen), met het 
volgende resultaat: 

Tabel 7 Accepteert U een autochtone partner voor Uw eigen kind? Naar etnische groepering, 1994. 

% Turken Marokkanen Surinamers Antillianen 

(n=791) (n=765) (n=812) n=586 

(heel) bezwaarlijk 46 40 8 2 

(helemaal) niet bezwaarlijk 54 60 92 98 

Bron: spvA-94, ISEO/EUR, E.P. Martens, Minderheden in Beeld, Kerncijfers Survey SPVA, ISEO, Rotterdam 

1995. Tabel 8.13, p. 100. 

Turkse en Marokkaanse ouders hebben aanzienlijk meer bezwaar tegen een autochtone 
partner voor hun eigen kind dan Surinaamse of Antilliaanse ouders. Shadid stelde in 
1979 de acceptatievraag aan enkele honderden Marokkaanse mannen: toen verklaarde 
maar liefst 98 procent bezwaar te zullen maken tegen een Nederlandse man of vrouw 
als schoonzoon of schoondochter.151 In 1994 verklaarde echter de meerderheid van de 
respondenten van alle onderzochte groepen, daartegen geen bezwaar te maken: een 
opmerkelijke verandering. 

Conclusies 

Het verschijnsel van het etnisch gemengde huwelijk in naoorlogs Nederland is door de 
overheid enkele jaren tot sociaal probleem verheven. Dat was in de jaren zestig, toen, 
ondermeer vanuit de verwachting dat de buitenlandse gastarbeiders hier slechts tijdelijk 
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verbleven, een huwelijk met een Nederlandse vrouw zo problematisch werd gevonden 
dat er een speciale overheidscommissie voor werd opgericht. In deze jaren kan wel 
gesproken worden van een 'nationale verlatingsangst' ten aanzien van etnisch gemeng
de paren: de angst dat Nederlandse vrouwen na hun huwelijk met niet-Nederlanders 
zouden emigreren. Ik meen dat deze angst voor verlies ook een rol speelde bij de reac
ties op het huwelijk van prinses Irene in 1964. 

Andere gemengde paren, bijvoorbeeld Nederlanders gehuwd met personen afkom
stig uit de voormalige Nederlandse koloniën, werden nooit onderwerp van overheids
zorg. Daarna werd het stil, en werden alleen nog praatgroepen voor Nederlandse vrou
wen gesubsidieerd. Partnerkeuze en huwelijk werd nadrukkelijk beschouwd als een zaak 
van het individu, waar de overheid zich niet mee bemoeide. Daarbij speelde mee dat er 
zich, in tegenstelling tot de verwachtingen uit de jaren zestig, geen problematiek ont
wikkelde van buiten Nederland woonachtige gemengde paren. Over het algemeen ble
ven gemengde paren in Nederland wonen. Nederlandse ouders met een kind dat een 
verhouding had met een nier-Nederlander gingen door deze ontwikkelingen minder 
automatisch denken dat hun kind uit Nederland weg zou gaan. Deze ontwikkeling 
bevorderde de acceptatie van de niet-Nederlandse partner. Een van de motieven voor 
afwijzing van een gemengde relatie door ouders verdween hierdoor. 

In de jaren zeventig was bij de hulpverleners en adviseurs alle aandacht gericht op de 
Nederlandse vrouw. In de jaren zestig werd nog geprobeerd de buitenlandse mannen er 
bij te betrekken, maar in de jaren zeventig heb ik dergelijke pogingen niet kunnen 
terugvinden. Het is opvallend dat de overheid zich wel heeft druk gemaakt over huwe
lijken met gastarbeiders, maar voor zover ik kan nagaan nooit over huwelijken van 
Nederlanders met Surinamers, Antillianen, Indische Nederlanders of Molukkers. Het 
lijkt erop dat deze gemengde paren niet dezelfde overheidsbemoeienis en -bezorgdheid 
ten deel is gevallen. Indische Nederlanders werden wel uitgebreid opgevangen en onder
worpen aan inburgeringsprogramma's, maar een bepaalde problematisering van hun 
huwelijken met Nederlanders heb ik niet kunnen vinden. Wat dit betreft lijken er 
wezenlijk verschillende verhalen te zijn tussen de arbeidsmigranten uit Zuid-Europese 
en Noord-Afrikaanse landen, en over de migranten uit de voormalige kolonieen. Een 
deel van de verklaring zoek ik in de geringe aantallen Surinamers en Antillianen die met 
Nederlandse vrouwen (of mannen) trouwden in die jaren. Een ander deel in een moge
lijke continuïteit van de langdurige koloniale geschiedenis, waarin vermenging met uit 
deze landen afkomstige mannen en vrouwen — 'Rijksgenoten', 'repatrianten' — wat 
bekender was en minder vreemd werd gevonden. 

Tenslotte zoek ik de verklaring voor dit verschil in problematisering, en vooral voor de 
grote bezorgdheid over de 'gastarbeider-huwelijken' ook in het achterliggende idee van 
ouders en autoriteiten in de jaren zestig. Dat idee was dat de buitenlanders tijdelijk in 
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Nederland waren, en dus terug zouden gaan: en dan zouden ze de betreffende dochter 
(over zonen gaat het nooit) meenemen naar hun verre vaderland. Zowel de leden van 
de Werkgroep Huwelijk en Gezin als de door hen geïnformeerde journalisten gingen op 
zoek naar gemengde paren die zich in Italië, Spanje, Turkije of Marokko gevestigd had
den. En hoewel het duidelijk moeite kostte om zulke paren te vinden, veronderstelde 
iedereen in die tijd dat wie met een niet-Nederlander trouwde, ook spoedig uit Neder
land zou vertrekken. Deze veronderstelling kwam automatisch en vanzelfsprekend, en 
had daardoor veel kracht. Nu, aan het einde van de jaren negentig, wordt opnieuw sub
sidiëring van hulpverlening overwogen: ditmaal in verband met gemengde huwelijken 
die uitlopen op een scheiding, en vooral in verband met de kinderen uit die huwelijken. 

In de naoorlogse periode werd Nederland een meer multiculturele samenleving. Dat 
gegeven drong langzamerhand, eigenlijk pas vanaf de tweede helft van de jaren zeven
tig, verder door. De dagelijkse interactie tussen blank en zwart, autochtonen en nieuw
komers, bleef beperkt. De vergrote contactmogelijkheden vergrootten ook de diversiteit 
van huwelijkspartners. Maar in hun reacties op de ontmoeting met etnisch anderen' 
vertoonden de Nederlandse 'autochtonen' veel onbekendheid en een zekere polarisatie. 
Nieuwsgierigheid, angst en irritatie gingen daarbij gelijk op. Het contact met het ver
schil leidde daarnaast ook tot verwarring en herbezinning over het tot die tijd vanzelf
sprekende, maar nu niet meer eenduidige zelfbeeld. Zo bezien is de langzame multicul-
turalisering van Nederland een ontdekkingsreis die zowel extern (ten aanzien van 'ande
ren') als intern (ten aanzien van het 'eigene') tot veranderingen in perceptie en waarde
ring leidt. 

En wordt er in Nederland nog gevochten om meisjes? De vechtpartijen tussen Indische 
of Italiaanse en 'Hollandse' jongens lijken lang geleden. Dat seksuele concurrentie nog 
niet tot het verleden behoort, klinkt door in de interviews met blanke Nederlandse jon
gens uit de zgn. 'gabberhouse'-scene.152 Nieuw hierin is dat een deel van de tweede of 
derde generatie Marokkanen en Turken nu wel in competitie is met autochtone jongens 
en mannen - dit in tegenstelling tot de generatie van hun vaders in de jaren zeventig. 
In de berichtgeving over vechtpartijen in het weekend wordt soms vermeld dat de aan
leiding 'een meisje' was. Recent onderzoek naar veranderingen in het uitgaansleven ont
breekt echter. In de wetgeving domineert het Nederlands staatsburgerschap. In de prak
tijk zijn de Hollandse reacties op gemengde paren ambivalent gebleven. 

181 





Deel III 

Etnisch gemengde paren aan het woord 

Reacties, ervaringen, strategieën 





7 
Indisch- en Moluks-Nederlandse paren 

'Kun je nou niks anders vinden dan dat? Dat was de gedachte eigenlijk meer.'ï 

Inleiding 

'Ik neem de helft, het beste van alletwee de kanten, en ik maak mijn leven.n 

De volgende vier hoofdstukken zijn gebaseerd op gesprekken met 88 etnisch gemengde 
paren. De interviews hadden raakvlakken met het gehele terrein van studies naar etnische 
minderheden, de multiculturele samenleving, migratiegeschiedenis, studies naar voor
oordelen, integratieprocessen, racisme en internationalisering. De gemengde paren 
komen aan het woord als 'ervaringsdeskundigen'. Ten eerste spraken zij over het accepta
tieproces dat hun huwelijk of verhouding onderging door de reacties van hun wederzijd
se familieleden, vrienden en kennissen. In de tweede plaats vertelden zij over de verande
ringen in etnische identificatie die zij doormaakten in de loop van hun huwelijk: de mate 
waarin zij zelf vonden dat ze meer of minder Nederlands, Indisch, Moluks, Italiaans, 
Spaans, Surinaams, Antilliaans, Turks of Marokkaans waren geworden. In mijn interpre
tatie van de interviews ga ik ook in op een aantal door gemengde paren, en door hun 
ouders, vrienden en bekenden gehanteerde strategieën in de omgang met etnisch verschil. 

Hier is het van belang te wijzen op enkele beperkingen van de interviews, en van de 
geïnterviewde paren. Allereerst komen hier paren aan het woord die een langdurige rela
tie of huwelijk onderhielden: elk paar was tenminste enkele jaren bij elkaar. Voor duur
zame verhoudingen was gekozen omdat deze paren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
kort-verliefden, meer konden vertellen over het acceptatieproces in de loop van de tijd 
dat zij elkaar kenden. 'Verbroken relaties' waren zodoende van de onderzoeksgroep uit
gesloten, terwijl het natuurlijk goed mogelijk is dat er relaties worden verbroken als 
gevolg van een gebrek aan acceptatie. De geïnterviewden waren in hun familie en hun 
omgeving de eersten die een partner buiten hun eigen groep kozen. Dat maakt ze in veel 
opzichten tot pioniers. Gezien de hoge echtscheidingscijfers voor gemengde paren, zoals 
die in hoofdstuk 4 zijn beschreven, zijn de geïnterviewde paren ook volhouders. Ver
schillende van hen vertelden overigens ook over eerdere, eveneens gemengde verhou
dingen die zij hadden gehad.2 
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Een tweede beperking van de interviews is dat slechts de perceptie van de gemeng
de paren zelf wordt weergegeven: aan de orde is de vraag in hoeverre zij vinden dat hun 
verhouding geaccepteerd werd, en hoe zij met die reacties zijn omgegaan. Degenen door 
wie zij al dan niet werden geaccepteerd komen niet aan het woord. 

Een derde beperking is de constatering dat de interviews geen verplicht karakter 
hadden, en dat daardoor alleen paren werden geïnterviewd die bereid waren tot een 
gesprek over hun privé-leven. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat paren die gro
te moeilijkheden hebben minder bereid zijn om te worden geïnterviewd. De non-
respons was gering, en de werving van respondenten kostte niet veel moeite. Relatief de 
meeste weigeringen kwamen van van Indisch-Nederlandse paren. Meestal motiveerden 
paren die een gesprek weigerden dat met een beroep op hun privacy; bij enkele Indisch-
Nederlandse paren werd expliciet gemeld dat de herinneringen aan de eerste reacties op 
hun huwelijk te pijnlijk waren om opgehaald te worden. 

Een vierde beperking betreft de representativiteit van de onderzoeksgroep. De paren 
zijn gevonden door een combinatie van wervingsmethoden die mede als doel had, voor 
elk van de vier gekozen groepen paren te streven naar diversiteit naar oudere en jonge
re, hoger en lager opgeleide paren, woonachtig in grote steden en daarbuiten, en paren 
met zowel Nederlandse als niet-Nederlandse mannen én vrouwen. Hoewel de groepen 
beperkt zijn, kon af en toe toch geconstateerd worden dat bepaalde ervaringen, reacties 
of strategieën vaker, en andere veel minder vaak voorkwamen. 

Tenslotte is de informatie uit de interviews beïnvloed door de interviewers: de auteur 
— een blanke Nederlandse vrouw — en twee Nederlandse jongemannen waarvan er één 
deels Indisch was (stagiaires die elk twintig interviews afnamen). Hoewel geen van de 
interviewers een actief religieus leven leidt, hebben wij ons wel zoveel mogelijk gepro
beerd in te leven en open te stellen voor de diverse levensbeschouwingen van de geïn
terviewden. Van tolken werd geen gebruik gemaakt; de gesprekken werden in het 
Nederlands gevoerd, waarbij een enkele keer naar het Engels werd uitgeweken, of 
bepaalde uitspraken werden verduidelijkt door in huis aanwezige familieleden. In totaal 
werden 88 paren geïnterviewd: 22 Indisch- en Moluks-Nederlandse, 15 Italiaans- en 
Spaans-Nederlandse, 13 Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse, en 38 Marokkaans- en 
Turks-Nederlandse paren. De eerste werving vond plaats via advertenties, contactperso
nen en verenigingen. Volgens de sneeuwbalmethode werden via de geïnterviewde paren 
weer andere paren gevonden. In een bijlage ga ik hier nader op in. De keuze voor deze 
vier groepen etnisch gemengde paren werd ingegeven door de gedachte dat deze groe
pen samen karakteristiek zijn voor de naoorlogse migratiegeschiedenis in Nederland. 
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Drie maten van acceptatie 

De vragen naar de acceptatie van de gemengde paren vormden een belangrijk deel van 
de interviews. Gevraagd werd naar reacties in het eerste begin, bij kennismaking met de 
wederzijdse ouders en andere familieleden, naar reacties van vrienden, kennissen en col
lega's, en naar veranderingen van al deze reacties in de loop van de tijd. Op grond van 
deze antwoorden onderscheid ik drie maten van acceptatie, 
i Probleemloze acceptatie: hierbij waren er geen noemenswaardige negatieve reacties. 

Het 'gemengde' van het stel werd niet als probleem (of juist als iets positiefs) gezien 
in hun omgeving. 

2 Acceptatie met moeite, ondanks weerstand. Hier gaat het om negatieve reacties die 
later zijn herzien of verminderd, waarbij gemengde paren en mensen in hun omge
ving allerlei strategieën hanteren. 

3 Breuk door gebrek aan acceptatie. Dit betreft de paren waarbij het voor (een voor 
het paar belangrijk deel van) de directe familie of vrienden niet mogelijk is gebleken 
het verschil te accepteren. 

De antwoorden van de gemengde paren waren bepalend. De informatie heeft betrek
king op hun perceptie van het aanvaardingsproces van hun huwelijk of verhouding. Zij 
hebben tijdens het interview gekozen voor het verwoorden en aan de interviewer pre
senteren van een aantal ervaringen, herinneringen, anekdotes: scènes uit een huwelijk. 
Wij kunnen op grond hiervan niet concluderen dat de betreffende ouders, broers, zus
sen of vriendinnen hun reacties allemaal evenzeer bedoeld of bewust geuit hebben. Het 
is heel wel mogelijk dat deze, wanneer zij ook zouden zijn ondervraagd, bepaalde 
gebeurtenissen anders zouden interpreteren. Het gaat hier dus alleen om de perceptie 
van de gemengde paren: hoe zij de acceptatie danwei weerstand ten aanzien van hun 
huwelijk ervaren hebben. Wellicht ten overvloede: deze indeling wil niets zeggen over 
de kwaliteit van de huwelijken of verhoudingen. Probleemloos geaccepteerde paren 
kunnen onderling grote moeilijkheden hebben, terwijl paren die met een deel van hun 
familie of kennissen nadrukkelijk gebroken hebben onderling in grote harmonie kun
nen samenleven. Het gaat hier slechts om de acceptatie van buitenaf. 

Uit Nederlands-Inië: een heterogene groep 

De eerste grote groep migranten die zich in de naoorlogse periode in Nederland vestigde, 
waren de Indische Nederlanders. Zij zijn de nakomelingen van gemengd Nederlands-
Indonesische ouders en voorouders. Onderscheiden worden onder hen de 'repatrianten' 
en de 'spijtoptanten'. Kenmerkend voor de repatrianten was de Nederlandse nationali
teit. De spijtoptanten kozen aanvankelijk voor de Indonesische nationaliteit, maar kwa-
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men daar in de loop van de jaren vijftig op terug, voornamelijk uit overwegingen van per
soonlijke veiligheid. Na 1957 vertrokken zij alsnog naar Nederland, en de mogelijkheid 
tot vestiging hield op te bestaan na 31 maart 1964. Aan die datum werd strikt de hand 
gehouden. Een deel van degenen die Indonesië verlieten vestigde zich daarop niet in 
Nederland, maar in Australië en vooral in Californie in de Verenigde Staten.4 

Ellemers en Vaillant hebben in totaal zes migratiestromen tussen 1945 en 1981 van
uit Nederlands-Indië en Indonesië naar Nederland onderscheiden. Verreweg de groot
ste groep kwam tussen 1945 en 1964. Globaal kan worden aangehouden dat 'ruim een 
kwart miljoen' Indische Nederlanders zich in deze twee decennia in Nederland vestig
den.5 Het was daarmee een omvangrijke groep, en een groep die voor een belangrijk 
deel zichtbaar anders was dan de blanke meerderheid. Op grond van zelfgeconstrueer-
de categorieën brachten onderzoekers in 1957 de partnerkeuze van deze groepen in 
kaart.7 Hieruit bleek dat de Indo-Europeanen het vaakst gemengd huwden: slechts 46 
procent daarvan was met iemand van de eigen groep gehuwd. Van de Europeanen was 
slechts 57 procent binnen de eigen groep gehuwd. Een gemengd Indisch-Nederlands 
huwelijk was voor de repatrianten dus heel gewoon. 

De onderzoekers stelden ook een percentage samen van zichtbaar gemengde paren, 
waarmee zij bedoelden 'een combinatie van meer-en-minder blank: 30 procent van de 
geïnterviewde families viel hier onder. Het betrof huwelijken van totoks (blanken) met 
Indische Nederlanders en Indonesiërs, en van Indische Nederlanders met totoks, Indo
nesische vrouwen en niet-gerepatrieerden. De auteurs merkten op dat eenmaal in 
Nederland veel meer gemengde huwelijken werden gesloten. Onder de respondenten 
uit dit onderzoek had 60 procent van de kinderen van de repatrianten zelf ook een 
gemengd huwelijk gesloten. De zich nieuw vestigende migranten waren zelf voor meer 
dan de helft gemengde paren, en de trend naar verdere vermenging met blanke Neder
landers leek zich in Nederland spoedig voort te zetten.9 

Beets wijst er op dat Indische Nederlanders steeds een heterogene groep geweest zijn. 
In Nederlands-Indië was van groot belang of een kind uit een gemengd huwelijk tussen 
een Nederlandse man en een Indonesische vrouw door de Nederlandse vader erkend werd 
of niet. Alleen erkende kinderen werden juridisch tot de Europeanen gerekend. Daar
naast waren er kinderen geboren uit concubinaat, die hun vader al dan niet kenden: zij 
werden gerekend tot de 'inlandse' bevolkingsgroep.10 In de loop van de jaren tachtig en 
negentig is de vraag naar de ontwikkeling van een Indische identiteit opgekomen en 
onderwerp geworden van verschillende bijeenkomsten, conferenties en onderzoek. Ver
schillende Indisch-Nederlandse paren vertelden over de belangstelling die (een of meer 
van) hun kinderen of kleinkinderen bleken te hebben voor Indië en Indonesië, India of 
China. Door de vragen en de belangstelling van hun (klein)kinderen komen veel 
gemengde paren er op latere leeftijd toe zich in hun familiegeschiedenis te verdiepen en 
in het huidige Indonesië op onderzoek uit te gaan - variërend van vakantiereizen vol nos
talgie tot uitgebreid genealogisch onderzoek. 
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De moeizame vestiging en erkenning van een specifieke groep Nederlanders 

De vestiging in Nederland van de Indische Nederlanders was niet onomstreden. Wil
lems en Lucassen, Ramakers en anderen hebben het overheidsbeleid ten aanzien van de 
repatriëring gekarakteriseerd als een 'ontmoedigingsbeleid'. De vestiging werd gezien als 
'ongewenst', en de Nederlandse overheid meende dat de Indische Nederlanders thuis 
hoorden in Indië.11 Juridisch hadden de meeste Indische Nederlanders daar tot de gepri-
viligieerde groep van de Europeanen behoord, maar van maatschappelijke gelijkheid 
was, zoals Heijs beschrijft, daarmee nog geen sprake geweest. Hij noemt de Indische 
Nederlanders een 'tussencategorie': 'Zij werden door de Indonesische overheid niet tot 
de Indonesische natie gerekend, en door de Nederlandse overheid niet tot de Neder
landse natie.'12 

In 1950 erkende de Nederlandse overheid, onder aanzienlijke politieke druk, dat zij 
een expliciete taak had in de opvang en ondersteuning van deze specifieke groep. Die 
erkenning begon met een door KVP-minister Teulings van Binnenlandse Zaken ont
worpen bijzondere, tijdelijke voorziening 'ter bevordering van de huisvesting van gere-
patrieerden'. De regeling hield in dat repatrianten gemakkelijker een woonvergunning 
kregen, dat door de Dienst Maatschappelijke Zorg woningen gevorderd konden wor
den, en dat deze daarbij ook de gemeentelijke autoriteit konden passeren. Dit maakte 
een spreidingsbeleid van Indische repatrianten mogelijk. De Wet Huisvesting Gerepa-
trieerden trad op 1 januari 1951 in werking. Daarbij wijst Ramakers er terecht op dat dit 
alles zich afspeelde in een periode van grote woningnood.13 

Dit moment van erkenning is naar mijn overtuiging van grote betekenis in het licht 
van de ervaringen van andere specifieke groepen die de overheid om hulp vroegen van
af de jaren dertig tot vlak na de bevrijding.14 Gedurende de gehele periode van de 
opkomst van de nationaal-socialisten in Duitsland en de oorlogsperiode in Nederland, 
alsmede tijdens de terugkeer van de overlevenden, hield de Nederlandse regering vast 
aan een consequent beleid van afwijzing van hulp aan specifieke groepen, althans van 
de joden.15 Wanneer joden hulp behoefden, was het de taak van andere joden om die 
hulp te verlenen, zo was de redenering. Dit beleid, de weigering onderscheid te maken 
tussen verschillende bevolkingsgroepen in verschillende omstandigheden, werd voor het 
eerst doorbroken ten aanzien van de repatriëring van Indische Nederlanders. 

Waren de meeste Indische Nederlanders in Nederlands-Indië formeel gerekend tot 
de dominante groep van de Europeanen, bij aankomst in Nederland ondervonden zij 
niet zelden een schokkend statusverlies. De in Indië geldende categorieën bleken in 
Nederland veel minder krachtig te zijn. In Nederland bestond geen formele classificatie 
op grond van blanke vaderlijke erkenning of gemengde afkomst. Alleen nationaliteit en 
geboorteland werden geregistreerd; daarnaast was er een wel uitgebreide registratie van 
kerkelijke gezindte. Voorts overheersten onbewuste, vanzelfsprekende gevoelens van 
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Echtpaar in Salatiga, Midden-Java, omstreeks 1930. 

[Foto Jonson & CO./KIT Amsterdam] 
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blanke superioriteit, van christelijke superioriteit, en was de positie van vader als wettig 
hoofd van het gezin, die de status van vrouwen en kinderen bepaalde al even onbetwist. 

Willems wijst erop dat de Indische Nederlanders in korte tijd achtereenvolgens een 
oorlog, een revolutie en ook nog een ingrijpend migratieproces doormaakten.17 Hun 
ontvangst en opvang door Nederlanders werd getypeerd door een zekere bevoogding en 
paternalisme. De Indische gezinnen werden 'onder de arm genomen' door maatschap
pelijk werksters, begeleid bij het Hollandse huishouden in pensions en nieuwe wonin
gen. Rath heeft dit inpassingsproces gekarakteriseerd als een 'omvangrijk paternalistisch 
project gericht op het conformeren van de nieuwkomers aan de Nederlandse dominan
te levenswijze.' Rath stelt dat er sprake was van continuïteit en parallellie vergeleken met 
de aanpak van 'onmaatschappelijken' in de periode voor de Tweede Wereldoorlog, een 
proces dat hij 'minorisering' heeft genoemd. Waar de 'onmaatschappelijken' in aanmer
king kwamen voor 'heropvoeding', werd bij repatrianten de term 'assimilatie' 
gebruikt.1 De toon van de hulpverleners werd soms als neerbuigend ervaren. Willems, 
Cottaar en Van Aken karakteriseren op grond van een studie naar de beeldvorming over 
Indische Nederlanders in de literatuur, de pers en bij de overheid een tweeslachtige hou
ding: 

'Is bij de beschrijving van het uiterlijk in zekere zin sprake van positieve stereo
typering, alle karaktereigenschappen die in de literatuur aan Indo's worden toe
geschreven zijn negatief gekleurd. [...] In het perspectief van Nederlandse auteurs 
zijn de positieve eigenschappen van Indo's overwegend aan hun Europese 
afkomst, en de negatieve eigenschappen aan hun inlandse afkomst te danken. 
Met als grote uitzondering de exotische schoonheid, ingebracht door de oosterse 
moeder.'19 

Er is door de Indische Nederlanders in deze eerste jaren in Nederland veel onverwacht 
onbehagen weggeslikt. De ontvangst en vestiging van de andere groep migranten uit 
voormalig Nederlands-Indië, de Molukkers of Ambonezen, heeft een andere geschiede
nis, maar kent veel overeenkomsten in de reacties van Nederlanders op hun komst. Het 
grootste deel van de Molukse mannen was militair in het in 1830 opgerichte Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Na de onafhankelijkheid van Indonesië werd het 
KNIL in 1950 opgeheven. De dienende inheemse soldaten werden voor de keus gesteld 
om te demobiliseren, of dienst te nemen in het Indonesische leger. Ongeveer 4000 
Molukse soldaten weigerden beide opties. Zij hadden tijdens de politionele acties in het 
KNIL tegen de Indonesische nationalisten gevochten, waardoor ze onder Indonesiërs als 
verraders gezien werden, getuige ook de term 'anjing belanda': 'hond van Nederland'.20 

De angst voor vergelding was een van de drijfveren voor de beweging voor een eigen 
onafhankelijke Molukse staat, de Republik Maluku Selatan. De Nederlandse overheid 
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heeft hen uiteindelijk met hun gezinnen, in totaal ongeveer 12.500 mensen, onder 
dienstbevel naar Nederland laten overkomen en vervolgens ontslagen. Ook heeft 
Nederland zich niet actief ingezet voor de erkenning van een Molukse staat. 

Een en ander leidde tot diepe gevoelens van wrok en rancune onder Molukkers in 
Nederland. Zij voelden zich verraden door de Nederlandse overheid, en deze gevoelens 
zijn weer een stimulans gebleken voor de langdurige beweging voor een onafhankelijke 
Zuid-Molukse republiek, en voor het beschouwen van het verblijf in Nederland als een 
tijdelijke zaak, in afwachting van terugkeer. De huisvesting in kampen en later in min 
of meer aparte woonwijken in kleinere gemeenten, alsmede de aanvankelijke uitsluiting 
van Molukkers op de arbeidsmarkt en de aparte overheidszorg voor Ambonezen vanaf 
1970, zijn factoren die de relatief sterke scheiding tussen Molukkers en Hollanders lan
ge tijd in stand hebben gehouden.21 

Anders dan de Indische Nederlanders waren de Molukkers die zich in Nederland 
vestigden minder vaak afkomstig uit gemengde huwelijken. Eenmaal in Nederland ble
ven gemengde huwelijken tussen Molukkers en Nederlanders eerder uitzondering dan 
regel; dit in tegenstelling tot de situatie onder Indische Nederlanders. Pas vanaf de jaren 
zeventig veranderde die situatie. 

Van grote invloed op de gehele Molukse gemeenschap in Nederland zijn de harde 
acties van Molukse jongeren in de jaren zeventig geweest.22 Van Wijk beschreef de situ
atie van de Molukse gemeenschap in Woerden in detail. Het is een van de zeer weinige 
studies waarin aan gemengde paren aandacht wordt besteed. In Woerden was in 1982 
ruim 50 procent van de huwelijken van Molukkers volgens hem interetnisch of 
gemengd, en van de jongere generatie zelfs circa driekwart.23 Van Wijk benadrukt ten 
aanzien van de gemengde paren vooral de grote inpassingsbereidheid van de Neder
landse partners aan de Molukse regels en gebruiken. In een vergelijkend onderzoek naar 
Moluks-Nederlandse gemengde paren en hun kinderen in Woerden en Culemborg, 
merkten Siwabessy en Van Wijk op dat de meeste gemengde paren jong waren. In bei
de plaatsen viel hen op dat 'veel Nederlandse huwelijkspartners zich in hoge mate op de 
Molukse samenleving oriënteren', en zich ook Molukse gewoonten eigen maken. 'Hun 
belangstellende houding vergemakkelijkt in elk geval hun acceptatie in Molukse krin
gen en wordt vanaf die kant ook vaak verwacht.' Anders dan in Indische families wer
den in de door hen geïnterviewde Molukse families de kinderen uit gemengde huwelij
ken nadrukkelijk als Molukkers, 'één van ons', beschouwd. Het verschil met het Hol
landse werd positief gewaardeerd en benadrukt. Dat gold voor het verstaan en spreken 
van Maleis, voor de herkenbaarheid door een Molukse achternaam, en ook voor uiter
lijk verschil, aldus Siwabessy en Van Wijk. 'Soms wordt er wel eens onderscheid 
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gemaakt naar huidskleur. Hoe donkerder, hoe beter.'24 

Een dergelijke positieve uitspraak over een donkerder huidkleur door Indische 
Nederlanders heb ik tot nu toe niet gevonden. Het tekent de verschillen tussen beide 
groepen. Overigens kan volgens Van Wijk de Nederlandse partner in een hedendaags 
Moluks-Nederlands huwelijk ook 'te ver' gaan in de aanpassing aan het Molukse; wan
neer dat gebeurt, wordt dat niet gewaardeerd: 

'Men moet het ook niet overdrijven. Als een Nederlandse partner zich 'te 
Moluks' gedraagt, stuit dat op afkeuring en afwijzing bij Molukkers, hetgeen op 
zijn beurt frustraties bij de betrokkene teweeg kan brengen. Velen hebben op 
deze of andere gronden moeite gehad geaccepteerd te worden, met name in krin
gen waar (nog) een sterk anti-Nederlands gevoel heerst. Dit heeft echter zelden 
geleid tot verbreking van hun contacten met de gemeenschap of van de huwe
lijksrelatie zelf.'25 

In hoofdstuk 9 zullen vergelijkbare ervaringen van Nederlandse partners in Surinaams-
Nederlandse huwelijken worden beschreven. 

Dansen met Hollandse meisjes, vechten met Hollandse jongens 
Confrontaties en concurrentie 

De Indische Nederlanders en de Molukkers vonden hun weg in Nederland, onder toe
ziend oog van zich soms nadrukkelijk in het gezinsleven inmengende hulpverleners. De 
vestiging van Indische Nederlanders leidde niet tot opmerkelijke weerstand van de blan
ke autochtonen. Helemaal rustig bleef het niet, zoals al in hoofdstuk 6 werd beschre
ven. De kinderen van de repatrianten kwamen terecht in gevechten op straat, die nog 
niet goed onderzocht zijn, en meer aandacht verdienen. Sommige gemengde paren her
inneren zich die vechtpartijen nog goed. Een Indische man, die in 1953 zijn Hollandse 
vrouw leerde kennen, vertelde over Deventer: 

'Daar kreeg je de bekende spanningen tussen de inheemse jongens, de blanke 
jongens en de Indische jongens om de meisjes, want de Indische jongens hadden 
meer succes bij meisjes. Dat is geen cliché, dat heb ik ook werkelijk gezien dat 
daar ook ruzies over waren. [...] Daar werd niet gevochten, maar dat gebeurde 
wel in Den Haag. Bij een bepaald café, 'De Gouden Paraplu', op de hoek van de 
Goudenregenstraat/Laan van Meerdervoort, daar zijn hele vechtpartijen geweest. 
Dat waren raciale rellen. [...] Die verschillen in wezen niet van andere gevechten 
in Den Haag hoor, maar tóen had dat een raciale achtergrond.'26 
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Den Haag kende in de jaren vijftig een actief straatleven met vele honderden buiten spe
lende en soms vechtende kinderen en jongeren. Lutgard Mutsaers heeft in haar publi
caties over de geschiedenis van de popmuziek in Nederland gewezen op het grote suc
ces van Indische en Molukse muziekgroepen in die jaren. Krontjong, Hawaiian en Indo-
rock waren uit Nederlands-Indië afkomstige muzieksoorten die elk weer vermengingen 
waren van verschillende andere stijlen. In Indonesië hadden ook Amerikaanse radio
zenders uit de Filippijnen, Singapore en Australië invloed: country, rhythm and blues, 
rock and rollen wat later ook soul bereikten een groot deel van het Nederlandse publiek 
op die manier via Indië, Indonesië en de Molukken via de naar Nederland verhuisde 
jonge muzikanten.27 Indische en Molukse jongens (en enkele meisjes) met 'trendy, 
flamboyante kleding en grote gitzwarte kuiven brachten zo kleur en schwung in het 
Nederlandse uitgaansleven', aldus Hélène Vossen. Zij stelt ter verklaring van de vecht
partijen dat Hollandse meisjes zichzelf en elkaar eerder dan jongens die nieuwe muziek-
en dansstijlen toeëigenden en aanleerden. 

'De witte Hollandse jongens begrepen 'hun' meisjes niet en bewogen zich des
tijds nog vaak als stijve harken of houten klazen. Zij zagen met lede ogen aan hoe 
witte meisjes zich snel de nieuwe danstrend eigen maakten en zich meer aange
trokken voelden tot die beweeglijke en muzikale zwarte jongens.' 

Verschillende geïnterviewden bevestigden dit beeld, zoals een Nederlandse vrouw, die 
haar Indische man in 1953 leerde kennen: 'Nou heb ik donkere jongens altijd héél mooi 
en heel interessant gevonden. Ik vond ze fascinerend, het is het type waar je op valt.'29 

Een andere Nederlandse vrouw, sinds 1953 getrouwd met een Molukse man: 'De man
nen uit het oosten dat waren heel romantische mannen! Hè? Werd er altijd gezegd. [-...] 
Dus ja, proberen!'30 En nog een, gehuwd met een Indische man sinds 1955: 'Indische 
jongens kunnen veel beter dansen. [...] Ja, ik hou niet van blonde jongens. Eh ja, ik 
vond die interessanter. Ik hou van bruine ogen, ik kan er niks aan doen. Het is nu een
maal gewoon zo. [...] Het is maar net wat je wenst. Nou, en ik wou een donkere, dus 
ja.'31 Die voorkeur was wederzijds, zoals haar man vertelt. Hij kwam veel Hollandse 
meisjes tegen: 

'Je wordt verliefd op een bepaald type. En nou ja goed, en in feite val ik altijd, 
altijd al geweest, op blanke vrouwen. [...] In een wijkgebouw hadden die Indi
schen zondag een dansavond of dansmiddag. D'r kwam een band, die bandjes, 
dat waren allemaal Indische jongens. Dan had je dus in die tijd de 'Kinky Indo-
Rock'. En dat was dansen! [...] En het overgrote deel van die loslopende meisjes 
die je daar zag rondlopen waren allemaal Hollandse meisjes.'32 

194 



INDISCH- EN MOLUKS-NEDERLANDSE PAREN 

Ook Molukse jongens raakten in vechtpartijen met Hollandse jongens verwikkeld, ver
telde een Molukse man, voormalig KNlL-militair, sinds 1952 getrouwd met een Hol
landse vrouw. 

'In Steenwijk werd gevochten. Dat wij met een paar Hollandse meisjes gaan en 
de jongens die nemen het niet! (lacht) Ja, en dan krijg je een vechtpartij hè? Dan 
ga je naar de stad toe, en dan ga je zo met een meisje om, en dan zijn die buurt-
jongens jaloers dat je met die meisjes omgaat.'33 

In Friesland waren ook veel meisjes wel geïnteresseerd in een Ambonese jongen. Een 
Molukse man, sinds 1953 gehuwd met een Friese vrouw: 'Al die meisjes! Wij waren als 
stroop voor die meisjes in het begin!'34 

Een van de Nederlandse mannen, inmiddels getrouwd met een Indonesische vrouw, 
vocht zelf in de jaren zeventig in Haarlem mee. 

'Dat speelde zich hoofdzakelijk af bij discotheken en dat soort dingen. Had mede 
te maken met meisjes. [...] Toendertijd waren de Indische jongens erg in trek bij 
de meisjes. Ja, eh ze zijn soepel, meestal zijn ze muzikaal, en ze zien er goed uit 
en ja. Eerlijk is eerlijk. [...] Dat was in Haarlem rondom "The Sound", aan de 
Botermarkt.'35 

Vrijwel alle geïnterviewden hadden van dichtbij gehoord over, en soms meegedaan aan 
vechtpartijen. Over de aanleiding waren zij duidelijk: de wederzijdse aantrekkings
kracht tussen Indische en Molukse jongens en Hollandse meisjes, die Hollandse jon
gens irriteerde. De Indische en Molukse mannen ontleenden aan deze herinnering vele 
jaren later nog een zekere trots. Terwijl er ook wel aantrekkingskracht andersom 
bestond, tussen Hollandse jongens en Indische meisjes, leidde die voorzover ik heb 
kunnen nagaan niet tot dergelijke conflicten. In de volgende hoofdstukken zullen we 
zien dat ook Italiaanse en Surinaamse mannen verklaarden dat zij verbaasd stonden 
over Nederlandse vrouwen die spontaan op hen afkwamen toen ze nog maar pas in 
Nederland waren. 

Variaties in acceptatie. Reacties op gemengde paren 

'Ze zeiden: er zijn zoveel leukere Indische meisjes, wat moet je met die Hollandse 

Trient 

Op grond van de in de inleiding geïntroduceerde typologie van de mate van acceptatie 
kunnen de antwoorden van de Indisch- en Moluks-Nederlandse paren als volgt worden 
ingedeeld. 
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Tabel i Indisch- en Moluks-Nederlandse paren: mate van acceptatie. 

probleemloze met moeite geen acceptatie: 

acceptatie geaccepteerd breuk 

Totaal = 22 5 13 4 

Indische of Molukse man met Ned. vrouw (11) 3 5 3 

Indische of Molukse vrouw met Ned. man ( 1 1 ) 2 8 1 

Bron: Interviews met 22 Indisch-Nederlandse en Moluks-Nederlandse paren in 1996, door Mathijs Tuyn-

man, Sander Kelderman en Dienke Hondius. 

Ruim driekwart van de Indisch- of Moluks-Nederlandse paren, 17 van de 22, kregen te 
maken met negatieve reacties van hun families, en bijna een kwart, 5 paren, ondervon
den geen enkele hindernis. Van de paren die problemen ondervonden, bleken die in de 
meeste gevallen overkomelijk: bij niet meer dan 4 paren kwam het tot een breuk met 
een belangrijk deel van de familie; dat was in al deze gevallen de Hollandse familie. De 
geïnterviewden benadrukten dat het andere uiterlijk de reden voor de afwijzing was 
geweest. 

Bij de andere 13 was er moeizame acceptatie van verschillende kanten, en om meer
dere redenen. Acceptatie met moeite was daarmee het meest voorkomende proces voor 
deze gemengde paren. Maakte het voor de acceptatie uit of de Indische of Molukse part
ner een man of vrouw was? Nederlandse vrouwen met Indische of Molukse mannen zijn 
wat vaker tot een breuk met de familie gekomen, terwijl Nederlandse mannen met Indi
sche of Molukse vrouwen wat vaker moeizaam geaccepteerd werden. 

De paren die in hun omgeving zonder problemen geaccepteerd werden, hadden 
hierover zoals te verwachten weinig te vertellen in de interviews. Vaak was het zo dat de 
omgang met Hollanders, Indische Nederlanders of Molukkers thuis en in de vrienden
kring al zo gewoon was dat het 'gemengde' paar eigenlijk niet als zodanig werd herkend. 
De paren die wel met weerstand te maken kregen zijn nader onder te verdelen. Wie 
kreeg met weerstand van wie te maken? En wat was de kern van de afwijzing: huidkleur? 
Godsdienst? Leeftijd? Klasse? Taalverschil? Eerst bekijken we degenen die tot een breuk 
met hun directe omgeving kwamen.37 

De niet-geaccepteerden 

Radicale afwijzing van de Indische of Molukse partner op grond van het andere uiter
lijk, de huidkleur, door de Hollandse familie was in al deze gevallen een hoofdmotief. 
In één geval was de leeftijd van de Hollandse vrouw (jong) een groot bezwaar voor haar 
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ouders - wat uiteraard geen specifiek aspect van gemengde huwelijken is. In een ander 
geval was klasseverschil voor de Indonesische familie (die van veel hogere afkomst was), 
en het ontbreken van een gemeenschappelijke taal voor de Hollandse familie een 
belangrijk punt. Deze paren hebben gebroken met een deel van hun Hollandse 
(schoon)familie. Met de Indische of Molukse (schoon)familie is het contact in stand 
gebleven. Verschil in kerkelijke gezindte of godsdienst is bij geen van deze paren een 
struikelblok geweest. In de sekse van degenen die het huwelijk het felst afwezen (vader 
of moeder, broer of zus, vriend of vriendin) was geen duidelijk patroon te onderkennen: 
in deze gevallen waren dat even vaak vrouwen als mannen. Ter illustratie van deze gege
vens enkele citaten van gemengde paren die met hevige weerstand te maken kregen. Een 
Nederlandse vrouw (geboren 1927), die haar Molukse man in 1948 bij een dansavond 
leerde kennen, kreeg moeilijkheden met haar pleegouders, die hun verhouding tegen
gingen. 

'Want eerst hadden we toen vreselijke strubbelingen hè. Wat moet je met die 
man? Wat voor toekomst ga je tegemoet? En noem het maar op! Het was natuur
lijk een verschrikking dat ik met zo'n zwarte ging hè? [...] Vreselijk. Maar ja, ik 
heb doorgezet. [...] Ik zeg, ik gâ met hem trouwen, al zal ik móeten trouwen. Ja, 
en toen hebben we het erop aan laten komen.' 

Zij woonde in een dorp in Friesland, waar ook een opvangcentrum voor Molukkers 
was. In het dorp voelden zij zich erg bekeken door anderen: 

'Door het dorp heen voel je gewoon dat ze met een paar pijlen achter je rug staan 
te kijken hoor. Je wordt dan als meisje voor van alles uit gemaakt ook hè? Ja. 
(knikt, stil). Het leven op zich (als pleegkind, dh) was voor mij ook niet prettig 
geweest. En toen ging je dan ook nog eens met een zwarte - want zo werden ze 
genoemd gewoon. Andere namen waren er niet. Dus ja, de appel komt niet ver 
van de boom, en, er komt ook van jou niets terecht, en: ja, noem het maar 0p.'38 

Zij ging met haar man de eerste jaren in Molukse woonoorden wonen. Ook haar man 
kreeg negatieve reacties: 

'Je trouwt met een blanke, ja; waarom moet je met een blanke trouwen? Je bent 
een - vooral met dat politieke, met die Ambonese of die Molukse politiek met 
Ambon vrij enzo, en dan voelen ze (zich) verraden. [...] Ineens beschouwen ze 
jou als verrader, je hebt je gemeenschap verlaten, en aan de andere kant: ja, ik 
moet zelf leven! '39 
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Het lijkt erop dat zij beide buitenstaandets waten. Uiteindelijk vethuisden ze naat een 
grote stad, waat het hen veel betet bleek te bevallen. Niet alleen in een klein dotp, en 
niet alleen ondet läget opgeleiden kwam schetpe afwijzing voot. Dat ondervond een 
Nedetlandse vrouw, dochtet van een huisarts, die haat Indische man, toen student rech
ten, in 1953 leetde kennen. De afwijzing was zo uitgesproken, dat die haat man niet kon 
ontgaan. Hij vetwootdt het zo: 'Kun je nou niks andets vinden dan dat? Dat was de 
gedachte eigenlijk meer'4 0 De kern van de afwijzing lag volgens hen in het kleurver
schil: daar begon het mee, en dat werd hardnekkig volgehouden, zegt haat man: 'De 
crux was, die andere huidskleur. Ze vonden mij waarschijnlijk als persoon niet zo ver
velend, maar als fenomeen. Dat deed je niet.'41 Zijn vrouw vertelt over de eerste reactie 
van haar moeder: 

'Ja, er waren dingen bij die echt heel heel erg waren. De eerste keer dat ik samen 
ben gaan wandelen [zei ze]: 'oh je wordt straks vermoord met een mes, dan word 
je in de duinen gevonden enzo, dat doen die lui!' Er zijn dingen bij geweest die 
héél etg waren. De eerste Sinterklaas kreeg ik een banaan met een zwart poppet
je en een wit poppetje d'r op, met een mooi gedicht dat, eh ook bloemetjes die 
schikken, en dat bepaalde soorten niet kruisen.'42 

Voor dit paar kwam de afwijzing als een grote schok. De banden met de Nederlandse 
familie zijn erdoor verbroken, en latere pogingen om nader tot elkaar te komen zijn tel
kens mislukt. De schok voor de Indische man was ook groot, omdat het voor het eerst 
was dat hij zo botweg op zijn uiterlijk veroordeeld werd. Hoe onverwachter de negatie
ve reactie, hoe gtotet de schok. 'Ik was stomvetbaasd. Dat was voor het eerst. Toen was 
ik drieëntwintig, dat was voor het éérst dat ik me realiseerde, je bent kennelijk anders!' 
Later zegt hij, dat hij het was vergeten, maar er op dat zo onverwachte moment ineens 
weet aan herinnerd werd. Toen kwamen ook herinneringen op aan vroegere ervaringen. 

'Dat was ik vergeten. Toen wij pas in Nederland kwamen, dat zijn die verhalen 
die ik nu zelf niet meer weet, in Amstetdam, werden we ook uitgescholden van 
"Dat benne Sinese": maar ach, dat ben je vergeten. Door mijn hele leven in 
Nederland en ook door de contacten was je gewoon vergeten dat je anders 

Het kwam spoedig tot een breuk met de Hollandse familie, vertelde de vrouw: 'Ik laat 
mijn man niet blijvend steeds maar weer beledigen. Hier komt geen vetandering meer 
in.' Toch heeft ze ettelijke pogingen ondernomen om het contact te herstellen, steeds 
weet tevetgeefs. Toen het paar kinderen kreeg, kwam haar moeder niet kijken: 
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'Zij heeft mijn kinderen nooit als haar kleinkinderen gezien. [...] De begrafenis 
van mijn moeder, ben ik niet naartoe gegaan. Ik had er geen zin meer in.'44 

De moeizaam geaccepteerden 

Hoe verging het de moeizaam geaccepteerde paren? Dertien andere Indisch- of Moluks-
Nederlandse paren zijn na enige weerstand van hun omgeving wel geaccepteerd. Eerst 
gaan we na, met welke soorten weerstand deze paren te maken kregen.45 Het vaakst, 
zeven maal, kwam afwijzing vanwege de donkerdere huidkleur voor, van de kant van 
Hollandse familie, vrienden, kennissen, collega's of anderen in de directe omgeving. Dit 
motief werd gevolgd door een — nogmaals, niet specifiek voor gemengde paren - afwij
zing om een te groot gevonden leeftijdverschil (drie vrouwen die te jong geacht werden, 
één man die te oud gevonden werd: tweemaal kwam het bezwaar van Hollandse fami
lie, tweemaal van Indische of Molukse familie). Klassenverschil werd tweemaal als 
motief gegeven, in beide gevallen betrof het weerstand van Indische familieleden van 
Indische vrouwen die met een Nederlandse man trouwden. 

Andere motieven voor weerstand kwamen slechts eenmaal voor. Ik noem ze toch 
kort. Eenmaal was sprake van taalverschil (Indonesische vrouw die met haar Hollandse 
schoonmoeder, bij wie ze inwoonde, moeilijk kon praten). Bij een ander paar, een 
Molukse man met Hollandse vrouw, was de vrouw gehandicapt, wat door de weder
zijdse familie als belangrijkere hindernis gezien werd dan het verschil tussen Moluks en 
Hollands. Bij een Indisch-Nederlands paar was hun eigen huwelijk goed geaccepteerd, 
maar kregen hun kinderen te maken met botte afwijzing en negatieve reacties tijdens 
hun lagere-schoolperiode. Tenslotte was er ook een afwijzing op grond van een verschil 
in kerkelijke gezindte (katholiek/protestant); de weerstand kwam van de Indische, 
rooms-katholieke vader van de vrouw. Voor deze paren gold dat de bezwaren in de loop 
van de jaren overkomelijk zijn gebleken, althans: er viel mee te leven. 

In de weerstand tegen deze paren springt het aspect van uiterlijk verschil, het sim
pele feit dat de Indische of Molukse partner er anders uitziet, er het duidelijkst uit. Alle 
overige motieven voor afwijzing van deze gemengde paren kwamen veel minder vaak 
voor. Ook is duidelijk dat de afwijzing veel vaker van de Nederlandse dan van de Indi
sche of Molukse kant kwam. Welke strategieën voor de omgang met weerstand kunnen 
worden onderscheiden? 

Strategieën in de omgang met negatieve reacties: 
aanpassen, contact minimaliseren, niet op de voorgrond treden 

Hoe gaan deze gemengde paren om met de afwijzing van hun verhouding of huwelijk 
door de omgeving — een (belangrijk deel van) hun familie, vrienden of kennissen? Ik 
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onderscheid degenen die elk contact hebben verbroken, degenen die het contact sterk 
teruggebracht hebben, en degenen die in de loop van de tijd een betere verhouding heb
ben kunnen opbouwen. De paren die gebroken hebben met een deel van hun familie 
zijn het scherpst over hun beslissing. In alle gevallen was het een weloverwogen besluit, 
genomen na veel pogingen om de familiebanden in stand te houden. Een Nederlandse 

vrouw: 

'Nou, ik ben iemand die zegt: 'jullie kunnen doodvallen.' Ik stelde me voor dat 
ik tachtig was, en ik terug zou kijken op mijn leven (lacht): en ik zou denken dat 
ik er stom aan heb gedaan dat ik dat uit heb gemaakt. En toen dacht ik: ik ga 
ermee door, uit. [...] Ik kies mijn leven, en daarmee uit.'4 

De eerste negatieve reacties hebben het leven van sommige gemengde paren sterk beïn
vloed. Het klinkt alsof zij zich voor het leven gewapend had, wanneer een Nederlandse 
vrouw, sinds 1953 getrouwd met een Molukse man, terugblikt. 

'Maar ik heb het heel goed gedaan, vind ik het zelf. Ik heb altijd gezegd, ze zul
len van mij nooit ook maar iets kunnen zeggen. Dat heb ik mijn leven lang vol 
gehouden.'47 

Een veelgekozen strategie was het beperken van de omgang met diegenen die het huwe
lijk afwijzen. Er vonden geen vechtpartijen of andere harde confrontaties plaats. Liever 
minimaliseerde men het contact. Hieruit sprak een zekere gelatenheid. Dieper gaande 
gesprekken werden gemeden. Een Nederlandse vrouw, over de omgang van haar Hol
landse pleegouders met haar Molukse man (getrouwd sinds 1953): 'Er werd nooit eh 
echt een gesprek met hem gevoerd ofzo, van eh over zijn vader en moeder, ik noem maar 
iets. Hè? [...] Tot nu toe.' Haar man: 'Ik weet niet of dat een kwaaie bedoeling in zit, 
maar ik geloof het niet. Ja, ik laat hun gewoon zitten. Ze mogen in vrede leven.'4 

Paren die wel in contact bleven met hun familie en vrienden, pasten hun houding en 
gedrag aan aan de omgeving. Geen aanstoot geven. Zij probeerden zich onzichtbaar en 
onopvallend te maken. Voor de situaties waarin dat niet lukte, ontwikkelden zij een soort 
pantser, 'olifantshuid' noemden enkelen het, om zich onkwetsbaar te maken ten opzich
te van degenen die zich negatief hebben uitgelaten. Veel Indisch- en Moluks-Nederland-
se paren hadden uitgesproken opvattingen over de noodzaak van integratie en assimilatie 
in de Nederlandse samenleving. Pas je aan, pas je in, stel je niet aan, ken je plaats, gedraag 
je: dit waren typerende uitspraken. Een Molukse man, sinds 1943 getrouwd met een 
Nederlandse vrouw: 'Je moet je gedragen naar de Nederlandse normen, dacht ik hoor. En 
dat heb ik, hebben wij ook altijd gedaan. Dat is nou eenmaal zo.'49 
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Een Nederlandse man, sinds 1945 gehuwd met een Indische vrouw, vond dat aanpassing 
een norm is, en ergerde zich aan degenen die zich daar in zijn ogen niet aan houden: 

'Als ik naar Amsterdam ga, en ik zie daar allemaal mensen met woestijnkleding 
langs de Amstel wandelen, dan denk ik, ja: dat is niet goed. Want dat lokt toch 
reacties uit. Laat ik zeggen: ik vind het een mooie oplossing, die schuilkerken, 
zoals Onze Lieve Heer Op Zolder.' 

Zijn vrouw wees waarderend op de terughoudendheid van Chinezen in Nederland: 

'Je hebt geen eisen te stellen. Dat hoort er ook bij. Dat je niet zegt, 'ik heb récht 
op dit, of ik heb recht op dat, want in de Chinese samenleving hoort dat zo.' 
Nee. Als ze wat willen, dan doen ze het gewoon: in eigen beheer. Je eigen boon
tjes doppen, ja.' 

De beste oplossing tegen afwijzing was volgens dit paar om alles wat behoort tot de 
eigen cultuur alleen binnenskamers, in het eigen huis, te uiten. 

'Zonder je op te dringen aan anderen kun je alles doen wat je zelf vindt, binnen 
de grenzen van het huis. Maar dat huis is dan ook heilig! Ik bedoel, dat, daar 
moet niemand zich mee bemoeien.'50 

Rustig blijven, zich inhouden, niet op de voorgrond treden, zich op de vlakte houden: 
deze strategie bleek niet voorbehouden aan de oudere respondenten. Een Molukse 
vrouw, sinds 1993 gehuwd met een Nederlandse man, over haar houding: 

'Ik ben altijd heel voorzichtig geweest en ontzettend beleefd en heel netjes. Nie
mand voor de voeten lopen enzo, hè? Dat niemand maar last van me had. Het 
scheelt ook dat ik een meisje was natuurlijk, en zo opgevoed, dus ze vonden mij 
een heel makkelijk iemand, over het algemeen, in het sociale, op school en later 
ook.'?1 

Er zijn ook paren die een wat weerbaardere opstelling kozen. Zij wilden zich bewust 
niets aantrekken van mogelijke afwijzing. Een Molukse man, nadrukkelijk, over hoe hij 
reageerde op afkeurende blikken van onbekenden: 'Dat hebben we gewoon naast ons 
neergezet. Als ik haar meenam ergens naar toe, dan gingen we samen dansen, (vrouw: 
Ja, we gingen gewoon onze eigen gang ja. Ik ben natuurlijk ook hard geworden door 
bepaalde omstandigheden.) Als we naar de mensen moeten luisteren dan hébben we 
geen leven!' 
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Een Nederlandse vrouw, sinds 1956 gehuwd met een Molukse man, liet het er niet bij 
zitten: 'Ik liet me door niemand wat zeggen.' In Amsterdam stond ze op een tram te 
wachten, en twee "dametjes, nogal erg deftig uitziend" zeggen tegen elkaar - zo hard dat 
zij het goed kan horen: "Goh wat jammer he, van zo'n meisje met zo'n donkere vent! 
Zonde he?" - Ik draai me om en ik zeg, "Ach mevrouw, ik had U eigenlijk een beetje 
meer intelligentie toegewenst."'52 

Zo'n felle uitspraak was in de 22 interviews echter een uitzondering. Geen andere 
respondent maakte melding van het aangaan van confrontaties. Vanaf de jaren tachtig 
is de strategie van het zich zoveel mogelijk aanpassen wat minder vanzelfsprekend 
geworden. Een Indische man, sinds 1955 gehuwd met een Nederlandse vrouw keek kri
tisch terug: 

'Indische mensen, die hebben met de paplepel ingegoten gekregen "doe zo blank 
mogelijk. Maak je onzichtbaar." En die deden alles om niet op te vallen. "Wees 
zo Hollands mogelijk," dat was je devies. Onzichtbaar blijven. En als men dan 
nu zegt, ja de integratie van de Indische mensen is zo goed gelukt: Ja, die wilden 
onderduiken!'53 

De dominante strategie in de omgang met afwijzing was steeds een vorm van ontwij
king en het uit de weg gaan van contacten die mogelijk tot problemen zouden kunnen 
leiden. 

'Die Hollanders zien het verschil niet!' Reacties in verband met zichtbaar verschil 

Het wekt geen verwondering dat degenen die zo nadrukkelijk voor een strategie van 
inpassen en plooien gekozen hebben, er moeite mee hebben wanneer zij door onbe
kenden worden aangesproken op een bepaald uiterlijk verschil. In Nederlands-Indië was 
verschil in kleur en variatie in kleur van groot belang, en werd daarom niet snel over het 
hoofd gezien. Blanke Nederlanders blijken echter weinig oog te hebben voor de onder
linge verschillen tussen 'anderen'. Indische Nederlanders worden nogal eens voor 'iets 
anders' aangezien of uitgescholden. Voor Chinees bijvoorbeeld: 'blauwtje', 'Chinezen, 
'poepchinezen', 'pindamannetje', 'pindarotsje'. Voor Tamil: 'In één keer was ik ook een 
Tamil bijvoorbeeld!'54 En vooral vaak voor 'Molukkers'. Dat speelde een rol tijdens de 
kapingen in de jaren zeventig. Nederlanders zagen veelal het verschil niet tussen Moluk
kers en Indische Nederlanders. De kinderen van een Moluks-Nederlands echtpaar wer
den uitgescholden: 

'Die jongste van ons werd van z'n fiets getrokken door een stel jongetjes van een 
jaar of veertien vijftien. "Vuile Zuid-Molukker! Ga naar Suriname terug!" had
den ze tegen hem gezegd.'55 
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Molukkers worden ook wel voor Turken aangezien, bij voorbeeld door op elkaar lij
kende achternamen, of uiterlijk. 'Hee mevrouw, praat U Turks?' 'Het is wel vriendelijk 
bedoeld zo, maar ja, ze schatten je in voor iets anders', zegt een Molukse vrouw, die dit 
overkwam.56 Een Chinees-Indische vrouw vertelde dat ze regelmatig, maar altijd op 
onverwachte momenten door onbekende Hollanders in het Javaans werd aangesproken, 
hetgeen zij als erg hinderlijk ervaarde: 

'Mensen die je zien, en dan opeens Javaans gaan spreken tegen je! Rampzalig is 
dat, echt waar. Die dan opeens uitbarsten in een paar, enkele woorden die ze ken
nen, en die dan tegenover je bezigen. Met welk doel is mij niet helemaal duide
lijk, maar dat irriteert me grenzeloos. Soms heb ik het gevoel: nou, dat apentaal-
tje van jou ken ik ook! Het hangt er vanaf. Soms is het vriendelijk bedoeld. Maar 
het klinkt altijd agressief.'57 

Zij kiest er in die gevallen voor, de betreffende persoon zoveel mogelijk te negeren. Ver
schillende paren vertelden dat zij zich de laatste jaren meer en nadrukkelijker bekeken 
voelen op straat dan vroeger. Dat komt, denken ze, omdat er meer migranten zijn, ter
wijl de Hollanders de onderlinge verschillen daar tussen niet zien. 'Het enige wat me 
opvalt, als wij lopen en (er wordt gekeken) van hé, een blanke met een bruine! Hè, en 
dat is pas van de laatste tijd. [...] Want dat is het probleem hier, van de Hollanders. Die 
weten het verschil niet.' (zijn vrouw: Ze kijken niet goed. Dat zien ze niet.)58 Intelli
gentie of opleidingsniveau van de Nederlanders maakt daarbij niet altijd wat uit, ver
telden zij. Ook hoog opgeleiden maken domme fouten. Zulke situaties zijn altijd onver
wacht, en wekken dan irritatie, zoals bij een Indische man: 

'Een baas van mij, ingenieur, vergiste zich tussen Indië, Nederlands-Indië, en 
West-Indië, Suriname! [...] En ik kwam bij een cardioloog, een jonge man ook, 
en die had over mij 'negroïde' gezegd. Over mij! Ik zeg man, daar heb ik niks mee 
te maken! Weet u waar die vandaan komen? Stond mij zó verbaasd aan te kijken! 
Kijk en dan zeg ik, zijn die universiteiten tegenwoordig nog wel goed?'59 

Een andere Indische man: 'Buiten de Randstad wordt er gek naar gekeken. Nu nog. Als 
ik het in de gaten heb kijk ik terug. Maar ik ben er niet op verdacht. Ik reken er niet 
o p . ° Een Indisch-Nederlands paar herinnert zich discriminatie op de woningmarkt. 
'In 1970 is ons de huur van een huis geweigerd in Den Haag. Die verhuurder [zag] eerst 
mijn zus, een Indisch meisje dus, en toen mij. En toen zei die, nee dat eh gaat niet door. 
En daar was ik zeer verbaasd over, ontsteld.' (Zijn vrouw vult aan:) 'Ik moest tekenen 
dat ik nooit nasi-goreng zou koken, dat ik nooit Indisch eten zou maken! Dat heb ik 
geweigerd. Zij gingen toen een huis kopen; omdat dat niet zomaar geweigerd kan 
worden. 
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Weer valt op hoezeer gekozen wordt voor praktische, en meestal passievere, terughou
dende strategieën. Ook tegenover deze gevallen van botheid, domheid en soms duide
lijke kwaadwilligheid prefereerden deze paren meestal een houding van negeren in 
plaats van zich te laten provoceren tot bijvoorbeeld een woedende reactie. In de hoofd
stukken 9 en io komen nog meer van deze reacties naar voren, in de interviews met 
Surinaams-Nederlandse en ook die met Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren. 

Veranderingen in etnische identificatie 
Op zoek naar evenwicht in twee werelden 

In hoeverre waren de Nederlandse partners in deze gemengde huwelijken 'Indischer' of 
'Molukser' geworden, en in hoeverre zijn de Indische en de Molukse partners Verne
derlandst'? Is er sprake van dominantie van de ene of de andere kant? Van erkenning of 
ontkenning van het verschil? Van integratie, balans of segregatie? Een eerste aanwijzing 
voor de keuze die de paren in dit opzicht hebben gemaakt, is de buurt of plaats waar zij 
wonen. Geen van de geïnterviewden woonde ten tijde van het gesprek in een buurt of 
plaats met een nadrukkelijke concentratie van Indische of Molukse Nederlanders. Ook 
de paren die in Den Haag wonen, beschouwden hun directe omgeving niet meer als 
bepaald Indisch. Enkele paren hebben nadrukkelijk gekozen voor een grotere afstand 
van het milieu van herkomst, zoals een Moluks-Nederlands paar, dat aanvankelijk in 
verschillende provinciale woonoorden voor Molukkers woonde, en zich uiteindelijk in 
Amsterdam vestigde. De keuze voor de woonplaats is een keuze voor een individueel, 
zelfstandig leven, eerder gericht op het 'Hollandse' dan op het Indische of Molukse 
milieu. 

De Indische en Molukse partners beschrijven zichzelf, en worden ook door hun 
Hollandse partners omschreven, als sterk vernederlandst. De Nederlandse partners 
beschrijven juist een sterke positieve toenadering naar de Indische of Molukse schoon
familie, het eten, het familieleven, leukere verjaardagen en dergelijke. Aan deze 22 paren 
werd gevraagd of zij veranderd of gelijkgebleven waren voor wat betreft hun etnische 
identificatie, met andere woorden of zij zich in de loop der tijd overwegend als Neder
lander of Nederlandse, Indisch danwei Indische, Molukker danwei Molukse waren gaan 
beschouwen. De categorie 'half-half' werd alleen gekozen wanneer de geïnterviewden 
nadrukkelijk aangaven evenveel aan beide groepen of identiteiten te hechten. 2 

In totaal verklaarden precies de helft, 22 van de 44 personen, trouw te zijn gebleven 
aan zijn etnische identiteit. De andere helft verklaarde van oriëntatie te zijn veranderd. 

Van de Indische mannen en vrouwen was de helft zich overwegend gaan identifice
ren met het 'Nederlandse'. De Indische partners waren het vaakst 'overgegaan'. Van de 
Molukse mannen en vrouwen gold dat slechts voor één van de vijf. Van de Nederland
se vrouwen was eveneens slechts minder dan een vijfde zich voornamelijk 'Indisch' gaan 
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oriënteren, en van de Nederlandse mannen wat meer: ruim een derde daarvan is zich
zelf voornamelijk als 'Indisch' gaan beschouwen. 

Bewuste terughoudendheid 

Twee van de Nederlandse partners vertelden dat zij aanvankelijk zeer sterk op het Indi
sche, respectievelijk Molukse milieu georiënteerd waren, maar daar naderhand op terug 
waren gekomen. Zij hebben het 'overgaan' naar de andere oriëntatie als mogelijkheid 
gekend, maar pleitten nu voor de erkenning van een bepaalde afstand. Een Nederland
se vrouw, sinds 1955 gehuwd met een Indische man, adviseerde niet helemaal 'over te 
gaan' naar de kant van de partner, maar evenwicht te zoeken: 

'Dat is een raad die ik zou willen geven. Ik was nog Indischer dan Indisch. Als ze 
zeggen nog roomser dan rooms: als ik het over "wij" had, dan had ik het over 
Indische mensen. En ik was op een gegeven moment mezelf kwijt. En toen kwam 
ik ineens tot de conclusie, dit is krankzinnig. Ik ben ik, ik ben niet Indisch. [...] 
Ik liep nog net niet in sarong en kabaya! (lacht)'"3 

Een Nederlandse man, voor de tweede maal getrouwd met een Molukse vrouw en goed 
bekend in de Molukse gemeenschap, houdt bewust een bepaalde afstand, waarover hij 
zegt: 

'Ik zelf geloof wat dit betreft het meest in een stelling van Margaret Mead, die zei 
je moet "geaccepteerd vreemdeling" zijn. En dat is denk ik de enige juiste hou
ding. Je mag nooit net doen alsof je een Molukker bent, want dat ben ik niet. 
Net zomin als zij ooit honderd procent Nederlandse zal worden, want ze wordt 
zo niet bekeken; dus ben je het nooit honderd procent. Zo kan ik dus ook moei
lijk doen alsof ik Molukker ben. Maar je moet wel zorgen, dat je zó geaccepteerd 
bent dat je je kunt bewegen. Dat je niemand stoort. 4 

Voor de oudere Indisch-Nederlandse, Moluks-Nederlandse en Chinees-Indisch-Neder-
landse paren geldt dat zij recent, vanaf de jaren tachtig, meer geïnteresseerd geraakt zijn 
in het Indische of Molukse aspect van de familiegeschiedenis. Die belangstelling werd 
steeds gevoed doordat een van de kinderen zich er meer in was gaan verdiepen. Hier kan 
wel van een trend gesproken worden. Vrijwel alle paren die wij spraken waren hier in 
meerdere of mindere mate mee bezig: velen hadden Indonesië al bezocht, anderen wil
den dat gaan doen zodra ze er financieel toe in staat zouden zijn. Een en ander is teke
nend voor een veranderende houding ten opzichte van de Indische afkomst en huidige 
identiteit. 
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Tenslotte een korte opmerking over de tweede huwelijken uit deze groep geïnter
viewde paren. Van degenen die een tweede huwelijk hebben was de eerste partner in 
meer dan de helft van de gevallen van dezelfde etnische groep als de huidige. In totaal 
was bij 6 huwelijken sprake van een tweede huwelijk voor tenminste een van de part
ners: 9 van deze 12 partners sloten een tweede huwelijk. De overige 16 huwelijken uit 
deze groep waren dus voor beide partners eerste huwelijken. Van de bewuste 9 perso
nen trouwden tenminste 5 personen met iemand van dezelfde etnische groep als bij hun 
eerste huwelijk. Dit kan een aanwijzing zijn voor het bestaan van een zekere voorkeur 
voor een bepaald 'type' partner. Het is ook een aanwijzing dat de eerste, dus eveneens 
'gemengde' huwelijken van deze partners niet aan onoverkomelijk 'cultuurverschil' ten 
onder waren gegaan: anders zouden zij vermoedelijk niet opnieuw voor een vergelijk
bare partner hebben gekozen. 

Driekwart van de Indisch-Nederlandse en Moluks-Nederlandse paren had te maken 
gehad met enige mate van weerstand bij de acceptatie van hun huwelijk. Moeizame 
acceptatie bleek de meest voorkomende situatie te zijn. De weerstand kwam vaker van 
de Hollandse dan van de Indische of Molukse kant. Voor 4 van de 22 paren leidde die 
weerstand tot het verbreken van contact met een belangrijk deel van de Hollandse 
(schoon)familie, vrienden of kennissen. Degenen die er wel in slaagden de contacten in 
stand te houden, deden dat door confrontaties met de omgeving zoveel mogelijk te 
voorkomen. Aanpassing aan de Hollandse wensen of levensstijl was een veelgekozen 
strategie, zij het meestal door Indische mannen en vrouwen, en minder door Molukse 
mannen en vrouwen. Andersom waren ook Nederlandse mannen, zich vaker en meer 
uitgesproken dan Nederlandse vrouwen in de loop van hun huwelijk als Indisch of 
Moluks gaan gedragen of beschouwen. Zeer bewust spraken verschillende Nederlandse 
partners uit dat terughoudendheid ten aanzien van het meer 'Indisch' of'Moluks' wor
den geboden was. 

206 



8 
Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren in Noord-Holland 

'Verdorie, een buitenlander!' Ja, daar hadden mijn ouders best wat moeite mee} 

De Italiaanse en Spaanse migranten 

Uit Italië vertrokken tussen 1876 en 1976, in totaal naar schatting 2.6 miljoen migranten 
- waarschijnlijk wel meer dan uit enig ander land in die periode. Een klein deel van hen 
vestigde zich in enkele perioden vanaf het begin van de twintigste eeuw en tussen 1956 
en 1970 in Nederland. Nederland was in die jaren niet de eerste bestemming van de 
meeste Italiaanse migranten. Van 1946 tot 1976 kwam tweederde van hen terecht in 
Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en de Benelux - in die volgorde. Karakteristiek voor 
de Italiaanse migratie was dat deze voornamelijk ongeschoolde arbeiders betrof, en in 
principe tijdelijk was. Van de vijf miljoen Italianen die in deze periode naar andere 
Europese landen trokken, keerden meer dan 3,5 miljoen weer terug naar Italië.2 De 
recessie van de jaren zeventig enerzijds, en de snelle economische groei in Midden- en 
Noord-Italië in de jaren zestig en zeventig anderzijds maakten voorlopig een einde aan 
de emigratie. Sinds 1973 waren er meer repatrianten dan emigranten, en werd Italië zelf 
weer immigratieland, waar zich onder meer Tunesische en andere (Noord)Afrikaanse 
migranten vestigden.3 

De Italiaanse ijsverkopers, makers van terracotta-voorwerpen en schoorsteenvegers 
waren de eerste Zuid-Europese migranten in Nederland.4 In de kolenmijnen in Lim
burg waren Slovenen, Polen en Italianen al vanaf het begin van deze eeuw werkzaam. 
De economische crisis in de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog brachten voor veel 
mijnwerkers werkloosheid: de meesten van hen vertrokken in die jaren. In de jaren vijf
tig begon een nieuwe migratieperiode.5 De mijnen waren de eerste bedrijven die 
opnieuw actief Italiaanse arbeiders wierven.6 De grote staalindustrieën, met name 
Hoogovens, en de Oost-Nederlandse textielindustrie vormden de tweede groep werk
gevers die vanaf 1956 Italianen en Spanjaarden naar Nederland haalden. Andere Zuid-
Europeanen vonden onder meer werk in de scheepsbouw in Rotterdam en Amster
dam.7 
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De arbeidsmigranten waren aanvankelijk alleen ongehuwde en ongeschoolde man
nen. De situatie was verschillend voor de verschillende nationaliteiten. Enkele grote 
werkgevers namen aanvankelijk uitsluitend ongehuwden in dienst. Dit was het geval 
voor de meeste Italianen: gehuwden konden aanvankelijk geen werkvergunning krij
gen. De Spaanse migranten daarentegen waren meestal wat ouder, wel getrouwd en 
ook wat meer geschoold dan de Italianen. Ook de Joegoslavische arbeiders, mannen en 
vrouwen, waren ongeschoold. De restrictieve voorwaarde ten opzichte van gehuwde 
mannen werd in de jaren zestig opgeheven. Toen gaf de grote behoefte aan arbeids
krachten op korte termijn de doorslag. 

In 1968 bleek bij een steekproef ongeveer 60% van de Italiaanse en Spaanse mannen 
inmiddels getrouwd te zijn, waarvan de Italianen voor de helft met Nederlandse vrou
wen.9 Van alle Zuid-Europese migranten trouwden Italiaanse mannen het vaakst met 
een Nederlandse vrouw.10 Daarnaast zijn er nogal wat met Nederlandse mannen trou
wende Joegoslavische vrouwen: een direct gevolg van het feit dat zij niet getrouwd 
mochten zijn, en hoogstens 'gescheiden zonder kinderen'. Aan geen enkele andere 
migrantengroep werd deze voorwaarde gesteld.11 De geschiedenis van de vestiging van 
Zuid-Europese migranten per stad of dorp, afhankelijk van de wervingsactiviteiten van 
bepaalde bedrijven, leidde ertoe dat er van het ene op het andere jaar plotseling enkele 
honderden Spanjaarden, Italianen of Turken in een bepaalde gemeente vestigden.12 In 
1991 was bijna 80% van de gehuwde Italianen in Nederland gehuwd met een Neder
lander: 86 procent van de Italiaanse mannen, en 39 procent van de Italiaanse vrouwen.13 

Reacties op Italiaanse en Spaanse arbeiders bij Hoogovens 

In februari 1956 kwamen de eerste Italianen naar Beverwijk. Zij waren geworven door 
Hoogovens, en werden gehuisvest in pensions en bij particulieren in kosthuizen. Eén 
van de eersten herinnert zich dat dat een hele verandering was: 

'Toen ik bij de Hoogovens kwam, werden wij in groepjes van twee verdeeld. Twee 
ergens in Driehuis, een paar in Santpoort, drie in IJmuiden, Beverwijk. Je werd 
verspreid overal. [Wij waren] op eten gesteld. Goed eten. Een goeie pan, zeg 
maar, witte bonen met vlees. Maar die kostvrouw kon dat niet maken. Het was 
altijd: aardappelen. Aardappelen met spinazie. Vijf, zes aardappelen met bloem
kool.'^ 

De eerste organisatie die zich inzette voor de begeleiding van de arbeidsmigranten was 
de Peregrinus Stichting in Beverwijk, opgericht in 1957. Het initiatief werd genomen 
door katholieke maatschappelijk werkers, verbonden aan het Bedrijfsapostolaat en het 
bisdom Haarlem. Aanvankelijk was de Stichting onderworpen aan de bepalingen van 
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het algemeen en diocesaan kerkelijk recht. In de eerste doelstelling klonk het katholie
ke karakter duidelijk door: 'Het bevorderen en het behartigen van de maatschappelijke 
belangen in de ruimste zin des woords van de rooms-katholieke buitenlanders, werk
zaam en/of woonachtig in het IJmondgebied.'15 Vanaf 1965 werd het bestuur uitgebreid 
en was de Peregrinus Stichting niet langer uitsluitend katholiek. 

Eén van de oprichters en jarenlang een drijvende kracht was Ad van der Velden, die 
later directeur werd. Als student bij een Amsterdamse sociale academie was hij in 
november 1956 voor een stage in Beverwijk terechtgekomen bij het Bedrij fsapostolaat. 
Van der Velden besloot zich in te gaan zetten voor de Italianen, omdat die, zegt hij, nog
al aan zichzelf overgeleverd waren, vergeleken met bijvoorbeeld de Hongaarse vluchte
lingen in die jaren: 'Ik vond de positie van de Italianen in ons land schrijnender. [...] In 
de stationsrestauratie, daar zaten de buitenlanders.' Op eigen initiatief begon hij Itali
aans te leren. 'Ik kon al gauw beter met ze praten dan degenen bij wie ze in het pension 
zaten'. Hij kwam bij Italianen in de pensions, bezocht ze in het ziekenhuis, en ging in 
zijn zomervakantie in Italië op bezoek bij families van Italiaanse arbeiders die hij had 
leren kennen. Aan het einde van 1956 schreef hij zijn scriptie over de Italianen in de 
IJmond, en stuurde deze aan de minister van Maatschappelijk Werk, Marga Klompé. 
Op 28 december werd hij door haar ontvangen in Den Haag: de problematiek interes
seerde de minister bijzonder. Hij herinnert zich dat ze bij die gelegenheid zei: 'Aan de 
dageraad zie ik een groot vraagstuk'.16 

Na twee jaar stemde Hoogovens ermee in, een belangrijk deel van de huisvesting van de 
organisatie, personeelskosten en allerlei andere kosten over te nemen. Tot de activitei
ten behoorde onder andere het houden van een open huis voor de gastarbeiders in het 
eigen pand in Beverwijk, aanvankelijk 'Casa Nostra' en later, bij de komst van grote 
groepen Spanjaarden, 'Nuestra Casa Nostra' genoemd. Hier kon men eind jaren vijftig 
al terecht voor toen nog zeer exotische en onbekende consumpties als espresso, cappuc
cino, harde broodjes salami en tapas. Voor de zielszorg waren er vanaf i960 bij het aan
grenzende bedrij fsapostolaat een Italiaanse en een Spaanssprekende priester in dienst. 
Deze priesters nebben veel gemengde huwelijken met Nederlandse vrouwen ingeze
gend, en ook vaak bemiddeld bij conflicten tussen de buitenlandse werknemers en hun 
Nederlandse aanstaande schoonfamilie. Dat laatste deed ook Ad van der Velden, zoals 
al in hoofdstuk 6 werd beschreven. Hij ging op bezoek bij families waarvan het (Neder
landse) meisje een verhouding met een Italiaan had. Zijn uitgangspunt was: nooit over 
de telefoon afhandelen, maar altijd een gesprek organiseren. 

'Zo'n meisje zei dan: "Ik mag niet meer thuiskomen." Dan zei ik tegen haar 
ouders, "Het is toch een heel aardige jongen"... Je had begrip voor béide kanten. 
Ik ging in Terni (Italiaanse plaats waar veel arbeiders vandaan kwamen) met de 
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ouders praten. Die ouders waren net zo bezorgd als de Nederlandse ouders waar
van de jongens in Indië waren over hun kinderen.'17 

Veel van deze stellen woonden in bij de Nederlandse familie, en dat leverde spanningen 
op. Daarom zette de Peregrinus Stichting zich in voor zelfstandige huisvesting voor 
gehuwde paren, bij Hoogovens en bij de afdeling Huisvesting van de omliggende 
gemeenten. Hoogovens had zich volgens de wervingsovereenkomst verplicht tot het 
aanbieden van woonruimte, maar het ging alleen om tijdelijke huisvesting. Buitenlan
ders konden volgens die redenering geen aanspraak maken op reguliere huisvesting, 
zoals die voor Nederlandse arbeiders gold. Dit beleid kwam spoedig onder druk te 
staan. De Italiaanse en Spaanse jongemannen vonden onderdak bij tientallen pensions 
en gastgezinnen in Beverwijk, Velsen en Heemskerk. Deze kregen hiervoor een vergoe
ding. De arbeidscontracten die de migranten van Hoogovens kregen waren meestal 
voor niet langer dan twee jaar. De jonge maatschappelijk werker Van der Velden merk
te op dat de Italianen vaak van kosthuis veranderden: 'Ik wilde aantonen dat die men
sen verhuisden; dan ben je niet op je plaats, dan voel je je niet prettig. Er was er één die 
zeventien keer verhuisd was!' Per maand verhuisde ongeveer een kwart. Eind 1956 waren 
van de zeventig Italianen er vier aan hun vierde kosthuis toe, acht aan hun derde en 28 
aan hun tweede. 

Het pleidooi voor gemeenschappelijke huisvesting in woonoorden had succes. Ook 
pleitte Van der Velden voor individuele huisvesting van gehuwde paren. Aanvankelijk 
waren buitenlandse arbeiders hiervan door Hoogovens uitgesloten, terwijl het bedrijf 
beschikte over een aanzienlijk woningbezit. Soms maakte hij hierbij gebruik van zijn 
contact met minister Klompé, om haar te overtuigen van de onredelijkheid van de situ
atie. Een Italiaanse arbeiders verzocht tevergeefs om een woning van Hoogovens toen 
hij in 1957 als één van de eersten met een Nederlands meisje was getrouwd. Zijn baas 
bij Hoogovens vond het goed dat hij met haar trouwde: 

'Dat was goed, want dat was zogenaamd integratie. Dat werd ook goedgekeurd. 
Maar ik wilde een huis hebben! En Hoogovens zegt tegen mij, het ministerie 
staat niet toe dat wij een huis aan buitenlanders verhuren. Toen heb ik gezegd: 
als jullie geen huis hebben, dan ben ik weg! Nou, toen zei die man (van Hoog
ovens, dh) tegen me, dan gâ je weg. [...] Toen hebben we alle paperassen op een 
schip geladen, en zijn we naar Italie gegaan. [...] Maar Hoogovens, die vonden 
mij een goeie kracht, en die wilden mij niet kwijt, zo denk ik. En toen, na drie 
weken hebben ze een brief geschreven, in het Nederlands en het Italiaans, en dat 
stond er in: als je terug wilt komen, dan kun je een huis krijgen. Toen heb ik een 
huis van Hoogovens gekregen.'19 
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De maatschappelijk werkers, actieve katholieken, vonden de situatie in de pensions al 
spoedig ongewenst.20 Zij noemen in hun rapporten en aanbevelingen vooral de verve
ling en de eenzaamheid van de Italianen en Spanjaarden. 

'Meerdere keren trof ik zo Italianen in hun kosthuis aan, terwijl ze mij vertelden 
hoezeer ze zich verveelden. Hun kamer(tje) is vaak de enige plaats waar zij zich
zelf kunnen zijn. [...] Een diep gevoel van eenzaamheid speelt bij menig Italiaan 
een grote rol. In zijn kosthuis voelt hij zich niet thuis. Hij gaat de straat op in de 
hoop daar zijn makkers te vinden.'21 

Hoogovens nam een aantal woonoorden in gebruik, onder andere op twee grote sche
pen, en aan de wal. Eerst in Velsen, Beverwijk en Heemskerk, later ook in Heerhugo-
waard en Alkmaar. Niet verwonderlijk zijn dit ook nu nog de gemeentes waar zich veel 
gemengde paren bevinden. Van der Velden vermeldde de eerste met Nederlandse vrou
wen gehuwde Italianen in zijn rapport uit i960, waarin hij de ontwikkelingen sinds 1956 
schetste.22 Van de in totaal 316 bij Hoogovens werkzame Italianen waren er in i960 11 
gehuwd met een Nederlandse vrouw.23 

Onrust in de kosthuizen: de kat op het spek 

'Het gezin in Nederland gaat door deze omgang met de Italiaan (al of niet kostgan
ger) ten onder. '24 

Uit de rapporten en uit de interviews blijkt echter, dat er ook heel andere redenen voor 
de maatschappelijk en kerkelijk werkers waren om te pleiten voor het afschaffen van de 
pensions: de geconstateerde buitenechtelijke verhoudingen van pensionhoudsters met 
pensiongasten, en van pensiongasten met de dochters van de pensionhouders. In de 
pensions was sprake van het bekende 'de kat op het spek binden', meenden de priesters; 
daar moest een einde aan komen. Er waren buitenechtelijke kinderen, en de vaders 
daarvan waren niet zelden in eigen land gehuwde arbeiders, die het huwelijksleven niet 
meer konden missen. Hoe langer ze van huis waren, hoe moeilijker zij het volhielden, 
constateerden de hulpverleners al in 1957: 

'Bij alle gewone aantrekkingskracht van het vrouwelijk schoon en het vrouwelij
ke op zich, komt nog de warmbloedigheid van de Italiaan, zijn impulsief meege
sleept worden. Als anderzijds nog de ontembare verliefdheid van de Hollandse, 
die getroffen is door de charme en grazie, waarmee de Italiaan zich beweegt, in 
het spel komt, waartegen de Hollandse boerenzoon of fabrieksarbeider het moe
ten afleggen, is het met Italiaan en Hollandse afgedaan. Wat de kosthuisplaatsing 
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Italiaanse arbeider bij Neder lands gezin in de kost, 1961. 

[Spaarnestad fotoarchief] 

betreft: als men de kat bij het spek zet, kan men het de kat niet verwijten, als hij 
bij alle regels zijn lust tot proeven niet weerstaan kan. Er zijn reeds verscheidene 
echtscheidingsprocedures van Nederlandse vrouwen met de man als eiser 
opgang. Andere zijn, hoewel de grond er is, niet zo ver.'25 

Een Italiaanse man herinnerde zich hoe anders voor hem indertijd de omgang tussen 
man en vrouw in Nederland was, vergeleken met de situatie in Zuid-Italië, waar hij was 
opgegroeid, en hoe verwonderd hij daarover was. Vooral het initiatief en de voortva
rendheid van de Hollandse vrouwen was voor hem een grote verandering. In zijn eerste 
kosthuis ontstond al snel een soort spanning. 

'Om een lang verhaal kort te maken: toen zijn we op een bepaald moment, eh, 
gaan spelen. De kostvrouw en ik. Gaan spelen, dat zij is sterker dan ik. Zij 
beweerde dat ze sterker was dan ik. En toen moesten wij vechten. Nou, ik vond 
het raar. Want voor ons is het, wij waren nooit aan een vrouw aangekomen. Dus 
laat staan een vechtpartij. Maar de bedoeling van de vechtpartij, van de kostbaas, 
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was dat zij sterker was dan mij, door mij op de grond te krijgen. Zo sterk was zijn 
vrouw. Hij zegt: mijn vader doet dat ook met mij. Dus ja... Maar ik was 28, en 
dat was een prachtig lijf, ietsje langer dan mij, prachtbenen... Ik zag haar iedere 
avond, iedere avond moesten we vechten! En zij moest mij op de grond krijgen. 
En hij klapte als ik op de grond lag, en zij op mij: hij klapte in zijn handen, klap
te dat zijn vrouw gewonnen had.'2 

Met deze vrouw kreeg hij niet veel later een verhouding die tot veel complicaties leid
de, waaronder verhuizingen naar andere kosthuizen, echtscheiding van deze vrouw, en 
uiteindelijk zijn 'vlucht' naar een andere stad, om haar te ontlopen.27 Een andere Itali
aanse man woonde eind jaren vijftig in Haarlem op kamers met drie andere Italiaanse 
jongens: 

'Nou, vergeleken met Italie was het voor ons hier vrij gezellig, leuk, jonge jon
gens nog, hele knappe leuke meisjes natuurlijk, leuk: voor ons was net als een 
paradijs! Ja! Eerlijk. Daar, bij ons, was dat niet. Dat was moeilijk hoor! Jongens 
en meisjes mogen niet zomaar met elkaar praten, of met elkaar vrijen zeg maar, 
of uit; hier was dat helemaal anders. Dus voor ons natuurlijk, was het ideaal.' 

Daar dacht niet iedereen zo over. In 1957 schreven priester G.EA. Geraets van het 
bedrijfsapostolaat en G.J. Doornkate, assistent maatschappelijk werker bij de Peregrinus 
Stichting een 'Memorandum betreffende de positie van de Italiaanse arbeiders in het 
IJmondgebied'. Dit was een openhartig verslag van de stand van zaken, uitmondend in 
een fel pleidooi voor gemeenschappelijke huisvesting van de gastarbeiders. De situatie 
in de kosthuizen kon zo niet langer doorgaan, meenden de schrijvers. De Peregrinus 
Stichting deed niet langer mee aan de bemiddeling van gastgezinnen en kosthuizen, 

'Om verschillende redenen, waarvan de belangrijkste is dat het ons, in de 
momentele situatie die hier in de IJmond gegroeid is, op zijn zachtst gezegd 
gevaarlijk toelijkt om goede gezinnen te wagen aan de practijken die vele Italia
nen er op nahouden.'29 

Met 'practijken' werden seksuele verhoudingen bedoeld, blijkt uit het memorandum: 

'Bij de gehuwden speelt het gewend zijn aan de huwelijksgemeenschap een gro
te rol. Het zonder vrouw in Nederland zijn heeft grote gevolgen en is langza
merhand uitgegroeid tot een noodsituatie die om een oplossing schreeuwt!'^0 

De wisselende ploegendiensten bij Hoogovens hadden tot gevolg dat de buitenlandse 
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pensiongasten de pensionhouder, vaak ook arbeider bij de staalfabrieken, in het pension 
meestal niet aantroffen, maar de pensionhoudster en eventuele dochters juist wel. Die 
situatie schiep de gelegenheid tot overspel en het opbouwen van een verhouding. Een 
Italiaanse man: 

'Ik liep toen ploegendienst. Dat wil zeggen dat die kostbaas, zes uur 's morgens 
op de fiets weg ging, naar zijn werk. En als ik om zes uur uit de Hoogovens 
kwam, kwam ik half acht, bij het kosthuis. Zij was dan dus al op. [...] Ik had 
slaap, maar zij wou praten. [En dan] kwam zij mij wakker maken. Ik zeg, sst, ik 
wil nog slapen! Maar zij: nee, kom op! Nou.. Ik.. Nou... Eerlijk zijn, he? Je bent 
achtentwintig. Zit in de bloei van je leven. En je zit te slapen. En dan word je 
wakker. Die kamer was twee meter bij drie, zo klein. Ik had naast mijn bed een 
stoel, waar ik mijn broek klaar hing. Daar zat zij op, op de stoel. Toen ik wakker 
werd, zat ze zo (wijst op zijn benen): je zag het hele panorama, he? (gelach) Ik 
denk... En dat ging i, z, 3 keer. Toen begon ik te denken: zij wil wat. Ja, ik ook. 
Vanzelf. Maar hoe moet ik duidelijk maken, dat ik wil wel, maar kan niet? Want 
zij waren getrouwd, hadden een kind. (zucht) De dagen gingen voorbij. Week in, 
week uit. En, eh, op een bepaalde dag, zei ik tegen mezelf: als ze morgenochtend, 
ook zo in de dezelfde pose staat, dan grijp ik haar. Ja hoor. Zo gezegd, zo gedaan. 
De volgende ochtend stond zij daar, en... 't bed was al warm... en: (handgebaar: 
voor mekaar).'31 

De schrijvers van het memorandum weten situaties als deze, die kennelijk in veel ande
re kosthuizen en pensions ook voorkwamen, aan het 'Italiaanse temperament': 

'In de verhouding van de [...] Italiaan t.a.v. hun kostvrouwen en andere vrouwen 
ligt het gehele Italiaanse temperament opgesloten. [...] Hij is een meester op het 
gebied van de hoffelijke benadering van de vrouw. Het is dan ook niet onbegrij
pelijk dat vele Nederlandse vrouwen die een dergelijke houding niet (of niet 
meer) gewend zijn, deze wijze van benaderen niet aankunnen en op sexuele wij
ze dit optreden beantwoorden. Het aantal gezinnen dat op deze wijze ten gron
de wordt gericht zijn er dan ook niet een of twee. [...] Dit is een toestand die zeer 
snel een oplossing behoeft. Door deze immorele toestand gaan niet alleen Itali
aan maar ook Nederlandse gezinnen ten onder.'52 

De geïnterviewde paren herinnerden zich de gezelligheid in de pensions, hoewel ze voor 
het Nederlandse eten meestal weinig goede woorden over hadden. Het was allemaal 
nieuw voor iedereen. Veel Nederlanders waren wel nieuwsgierig naar hun nieuwe buren 
of collega's. Met handen en voeten probeerden de nieuwe arbeiders en hun hospita's met 
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elkaar te praten. Van het een kwam het ander, zoals een Italiaanse man vertelde over een 
van de pensions waar hij woonde. De pensionhoudster, een Nederlandse vrouw, werd 
verliefd op zijn collega, een Italiaanse kostganger. Maar zij was getrouwd. 

'Zij zegt (tegen haar man): ga jij maar vast naar bed, ik kom zo wel. Die Italiaan 
die zij in de kost had, was iemand uit La Spezia. En die kon gitaar spelen! Mooie 
liedjes. En zij was helemaal in de wolken, door die prachtige, romantische lied
jes. En toen heeft haar man stiekum, boven hun kamer een gat gemaakt in de 
vloer. En toen hij zei, ik ga vast naar boven, toen heeft hij uit die gat gezien, dat 
er werd geknuffeld met z'n twee! Toen ging hij naar beneden, en begon er een 
vechtpartij daar! Dat het niet mooi was.'33 

De politie kwam er bij, het was een bloedige toestand. De Italianen moesten verhuizen. 
Deze confrontaties bleven niet onopgemerkt, en de nieuwe maatschappelijk werkers 
maakten er al spoedig rapporten over. 

'De tragiek van de buitenlandse werknemer': ambivalentie in de beeldvorming 

Niet alleen de Italiaan, maar ook de wat later gekomen Spanjaarden waren het onder
werp van rapporten. Enkele jaren later, in 1965, constateerde pater Theo Beusink van de 
Mision Catolica Espanola in Amsterdam dat er sprake was van seksuele nood van de 
Spaanse mannen: 

'Ik kom steeds meer getrouwde Spanjaarden tegen die relaties hebben met een 
Nederlandse vrouw. Ze vertoeven al meerdere jaren in Nederland, mogen hun 
eigen vrouw niet naar Nederland laten komen, ook al worden hun kinderen in 
Spanje redelijk goed verzorgd, en kunnen de situatie niet langer aan. De ene keer 
ontstaat de relatie met een Nederlandse vrouw uit sexuele nood, de andere keer 
uit behoefte aan huiselijkheid en gezelligheid.'34 

Deze 'sexuele nood' werd een gevleugelde term, die in de jaren zestig tot bezorgdheid 
en bemoeienis leidde. Er werd, in de geest van de tijd, in Amsterdam menige 'hearing' 
aan gewijd.35 De Zuid-Europeanen wekten bij de Nederlanders verwondering en fasci
natie. Uit de verslagen is duidelijk dat hun uiterlijk en hun doen en laten als heel anders 
dan gebruikelijk werden beschouwd in die jaren. Zo schreef een van de eerste Neder
landse maatschappelijk werkers van het Casa Italiana in zijn verslag in 1961: 

'Wat ons bij ieder contact met Italianen telkens weer opvalt is zijn levendigheid. 
[...] Dikwijls krijgt men de indruk, dat twee Italianen hevige ruzie hebben, ter-
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wijl ze in feite gewoon met elkaar praten. [...] Hij leeft bij het ogenblik en [...] 
kan zich door zijn natuurlijke soepelheid veel vlugger aanpassen aan de omstan
digheden. Hierdoor wordt hij de levenskunstenaar, die van elk ogenblik en van 
iedere omstandigheid kan genieten.'36 

Opmerkelijk is vooral de ambivalentie in de beeldvorming. Aan de ene kant werd de 
Italiaan gezien als aantrekkelijk, vrolijk, vriendelijk, charmant; aan de andere kant als 
treurig, eenzaam, arm, maar ook onbetrouwbaar, gevaarlijk. De Italiaan is anders, schre
ven medewerkers van de Staatsmijnen in Limburg, die al langer met Italiaanse gastar
beiders werkten, waarschuwend: 

'Klimaat, eten, sfeer, alles beleven zij anders dan wij. Er zijn streken in Zuid-Ita-
lië waar het uitnodigen in je huis van een ongehuwde Italiaan inhoudt, dat hij 
een acceptabele levenspartner voor de huwbare dochter des huizes is.'37 

In de mijnstreek was de angst voor gemengde verhoudingen zo groot, dat volgens Tin-
nemans 'pastoors vanaf de preekstoel adviseerden in de mijnwerkersdorpen jonge doch
ters uit de buurt van de Italiaanse gezellenhuizen te houden'.38 De katholiciteit was wel
iswaar een gemeenschappelijk aspect voor deze maatschappelijk werkers, maar ook hier
in zagen zij wel verschillen bij de Italianen, die zij vreemd en verwarrend vonden: 

'De katholiciteit van deze mensen is verschillend van de onze. Formeel ligt het 
bij hen niet zo zwaar. Ze zijn in bepaalde opzichten wat onnozel, ja zelfs onschul
dig. Ze hebben een voorkeur voor grote, dikke kaarsen. Ze steken die b.v. op bij 
de geboorte van een kind, maar ook bij daden, die bepaald niet door de christe
lijke beugel kunnen.'39 

De katholieke maatschappelijk werkers die zich inzetten voor de begeleiding van bui
tenlandse werknemers kwamen in de jaren zestig regelmatig bij elkaar in landelijke ver
gaderingen.40 

In de loop van de jaren zestig ontstond ook een ander beeld van de buitenlandse 
arbeider: dat van de uitgebuite, onderdrukte, machteloze vreemdeling die het vuile werk 
opknapt en ondanks zijn harde werk vaak met de nek aangekeken wordt. Van het beeld 
van de vrolijke, avontuurlijke, goedverzorgde gelukszoeker bleef weinig over; dat werd 
verdrongen door het beeld van het slachtoffer, de zielige buitenlander. Soms werd dat 
beeld bewust opgeroepen om medelijden en medeleven van de Nederlanders te stimu
leren. Wat de ene Nederlander nieuwsgierig maakte en aantrekkelijk vond, vond de 
andere zorgwekkend en schrijnend. Deze dubbele, tegenstrijdige beeldvorming roept de 
vraag op, in hoeverre er sprake was van door de betreffende groep zelf verwoorde en 
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ervaren problemen, missranden en ellende, en in hoeverre het de interpretatie van 
goedbedoelende hulpverleners was. Onder de kenmerkende titel De tragiek van de bui
tenlandse werknemers schreef pater Nijenhuis uit Dordrecht over de Italianen in zijn stad 
(ongeveer ioo in 1962) met grote nuchterheid dat zij voor 'Het overgrootste deel beslist 
geen avonturiers' waren: die negatieve verhalen zag hij als 'misverstand'. Wat betreft ver
houdingen met Nederlandse meisjes, meende hij dat de meisjes zichzelf moeilijkheden 
op de hals haalden. 

'De Italianen blijken erg in trek te zijn bij de Nederlandse meisjes (het is dus in 
eerste instantie niet andersom!), de Nederlandse jongens (en "mannen") worden 
jaloers. [...] (Zij) hebben overigens ook weinig gelegenheid tot ontspanning, 
behalve het dure bezoek aan cafees en de (in velerlei zin) gevaarlijke omgang met 
meisjes die als een niet nader aan te duiden soort vliegen op hen afkomen.' 

Deze interpretatie sluit aan bij mijn gesprekken met Italiaans- en Spaans-Nederlandse 
paren, die ook de nadruk legden op de positieve interesse van Nederlandse meisjes voor 
Italiaanse, en bijvoorbeeld ook voor Indische jongens.41 In alle grote industriegebieden 
en grotere steden ontstonden verhoudingen en huwelijken tussen Italiaanse en Spaanse 
gastarbeiders en Nederlandse vrouwen. In de gemeente Enschede waren in 1963 al 20 
Italiaans-Nederlandse huwelijken en 1 Spaans-Nederlands paar, op een totaal van ruim 
1200 buitenlandse werknemers in de stad.42 In Rotterdam werd het aantal Italiaans-
Nederlandse huwelijken in juni 1963 geschat op 60, in Amsterdam begin 1964 op 130.43 

De Casas. 'Espresso, wijn en zielzorg' 

De migranten werden in de loop van de jaren zestig gehuisvest in speciale woonoorden. 
Daarvan waren er volgens een sociaal-culturele commissie voor werknemerswoonoor
den in 1969 niet minder dan 98.44 Aan de verhoudingen met Nederlandse vrouwen en 
meisjes kwam door de huisvesting in de woonoorden geen einde, ook al was bezoek van 
vrouwen niet toegestaan. Er waren wel andere ontmoetingsplaatsen, de zogenaamde 
'casa's'. Daar mochten de Italianen en Spanjaarden hun Nederlandse vriendinnen wel 
mee naar toe nemen. Een Nederlandse vrouw, die haar Italiaanse man in 1959 bij Hoog
ovens leerde kennen: 'Wij gingen veel naar die Casa Nostra dan, en naar de bioscoop, 
en dansen.'45 Een andere Nederlandse vrouw kwam daar ook vaak met haar Italiaanse 
man, die ze had leren kennen op de Arosa Sun, het schip dat Hoogovens had gekocht 
om buitenlandse arbeiders te huisvesten. Zij werkte daar in het restaurant. De gemeng
de stellen hadden ook steun aan elkaar, vertelde zij: 

'We kwamen bij die Casa Nostra en daar zaten al die gemengde stellen. Die kwa-
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men daar want die mochten niet thuiskomen omdat ze met een buitenlander... 
dus ze zochten elkaar toch op. [...] Je wilt toch een houvast hebben, 't Zelfde als 
mensen een speciale ziekte hebben, dat ze dan mensen opzoeken die dat ook heb
ben. Zo is dit ook.'4" 

Typerend voor de casa's was de gecombineerde opzet voor religieuze en sociale zaken. 
De bedoeling was: 'Een eenvoudig, gezellig zaaltje; tegen billijke prijs espressokoffie en 
Italiaanse wijn; een gelegenheid voor zielzorg en maatschappelijk werk.'47 Er waren, bij
voorbeeld rondom het Casa in Haarlem, echter ook problemen: 

'De onwettige kinderen nemen toe in tal en last. Het is te betwijfelen of huwe
lijken hier dé oplossing bieden. [...] Er zijn echter ook wel werkelijke liefdesver
houdingen, maar ook hier is de heer Schoonhoven (coördinator, DH) niet gepor
teerd om dan maar onmiddellijk een huwelijk te sluiten nadat zwangerschap is 
gebleken. Wél staat hij erop, dat de vader bij de bevalling aanwezig is.'4 

De betrokkenheid van de maatschappelijk werkers bij de gemengde paren die in hun 
omgeving werden gevormd bleek ook uit de jaarverslagen. Zo gaf het bestuur in Alk
maar, in 1964 en 1965 viermaal acte de présence bij huwelijksvoltrekkingen, 'alle met een 
Nederlands meisje'.49 In Noord-Holland zijn de woonoorden alleen in gebruik geweest 
voor Italianen en Spanjaarden, en soms ook voor Nederlandse migranten, bijvoorbeeld 
uit het noorden des lands. Turken en Marokkanen in de IJmond werden niet in de 
woonoorden van Hoogovens gehuisvest. Een goede uitleg voor dit onderscheid heb ik 
niet gevonden, of het zou moeten zijn dat alleen zij voor huisvesting in de woonoorden 
in aanmerking kwamen die via werving aan een baan bij Hoogovens gekomen waren.50 

De anderen, 'spontanen' of'aanlopers' genoemd, hadden bijna allemaal eerder bij ande
re bedrijven gewerkt, en in 1970 was vrijwel geen van hen met een Nederlandse 
gehuwd.51 

Knoflook en King Corn 
Verandering van smaak in en rond de woonoorden 

De woonoorden bleven bestaan tot halverwege de jaren zeventig. Vergeleken met de eer
ste jaren, waarin de buitenlandse arbeiders geacht werden zich in alle opzichten te voe
gen naar Nederlandse gewoonten, was er wel iets veranderd. In 1961 was er nog een sta
king geweest onder Italianen bij Hoogovens, omdat ze zeer ontevreden waren over het 
eten. Daar werden zelfs vijftien Italianen om ontslagen. De Volkskrant noemde het het 
'spaghetti-oproer'.52 Niet lang daarna werd er meer rekening gehouden met de Itali
aanse en Spaanse wensen, en koks aangesteld. Tien jaar later waren er nog veel verga-
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deringen tussen vertegenwoordigers van de bewoners en de directie van de woonoorden 
in een 'Contactcommissie'. Niet zelden gingen de vergaderingen over de kwaliteit van 
het in de woonoorden geboden voedsel, zoals blijkt uit de notulen.'De tortilla is wel lek
ker, maar nog niet helemaal goed.' Behalve naar betere tortilla verlangden de bewoners 
van de Arosa Sun sterk naar stokbrood. Meer stokbrood! Maar tot hun verdriet kregen 
ze het in 1970 populaire zachte fabrieksbrood 'King Corn, voor de weekenden, omdat 
King Corn veel langer vers blijft'.53 

De heer Soriano Beltran was vanaf 1964 de eerste Spaanse kok bij Eurocasa en de Aro
sa Sun, de woonschepen van Hoogovens, vanaf 1964. Hij merkte op dat de smaak in de 
eerste tien jaar dat hij daar werkte, flink veranderde. 

'Dat was wel zo met bepaalde Nederlanders; als ze komen met hun bordje, en ze 
vragen; zit er knoflook in? En je zei ja, dan hoefden ze het niet. [...] Als er knof
look in zat, en ze vroegen het niet, dan moest je zeggen: meneer, er zit knoflook 
in die soep! Als hij graag wil, mag hij het meenemen. Als hij het niet wil, dan 
niet. [...] Later, gingen ze meer eten, eten, eten! En niet meer vragen. Nee, eten 
het gewoon, en vinden het hartstikke lekker die soep, en de paella; vinden het 
hartstikke goed. En in paella zit knoflook!' 

In de Franco-tijd waren er allerlei restricties op de export van voedingswaren. Daarom 
droogde de heer Soriano Beltran zelf Spaanse hammen, Jamon Serrano. Hij bestelde een 
paar hammen, en hing die in een kast in de gang van zijn huis te drogen. In de loop van 
enkele jaren bleek niet alleen de Nederlandse smaak te veranderen, maar ook de Spaan
se smaak: 'Ze pakten eikaars smaak', zegt hij: 

'De Spanjaarden wilden eerst alleen Spaanse worst en Spaanse ham, geen Hol
landse vleeswaren. Later begonnen ze dat ook allemaal zonder problemen te eten. 
En andersom ook.'54 

De smaak veranderde zozeer dat hij gevraagd werd om Spaanse kookcursussen te geven 
in buurthuizen, aan Nederlandse vrouwen. Op mijn veronderstelling dat die Neder
landse vrouwen met Spanjaarden waren getrouwd, antwoordde Beltran: 'Die bij de les? 
Nee! Nee. Nee. Ik weet er niet één! Niet een was met een Spaanse man getrouwd.' Die 
vrouwen waren gewoon geïnteresseerd in anders eten. 'Er was meer interesse voor het 
Spaanse eten als voor het Italiaanse. Ja. Moet je horen; pasta, iedereen maakt dat.'55 

Voor de Italiaanse kookcursus was minder belangstelling. In tien jaar was pasta al 
'gewoon' geworden, waar het eerst nog zo anders was.5 Deze normalisering en gewen
ning bij het eten had zich ook voorgedaan tussen Nederlanders, Spanjaarden en Italianen. 
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Na 1973 kwam er een vrij abrupt einde aan de werving van buitenlandse arbeiders bij 
Hoogovens. In 1975,1976 en 1977 werd drie of vier keer per jaar werktijdverkorting aan
gevraagd. Veel Italianen keerden terug naar Italië. Het grootste woonoord, Eurocasa, 
werd in 1977 gesloten. Aan de georganiseerde opvang van indertijd geworven migran
ten kwam hiermee een einde.57 Gehuwde paren konden toen al jaren een woning via 
Hoogovens krijgen: tussen Nederlandse en buitenlandse arbeiders werd wat dit betreft 
geen onderscheid meer gemaakt. De aanwezigheid van Zuid-Europese migranten in de 
IJmond was in de loop van ruim vijftien jaar onomstreden en vanzelfsprekend gewor
den. 

Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren: werving van respondenten 

De vijftien Italiaans- of Spaans-Nederlandse paren die zijn geïnterviewd, werden gewor
ven via advertenties in provinciale en plaatselijke kranten in Noord-Holland, en verder 
volgens de sneeuwbalmethode.5 

1 Samenstelling onderzoeksgroep 15 Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren. 

Italiaanse man + Nederl.vrouw 5 

Italiaanse vrouw + Nederl.man 1 

Spaanse man + Nederl.vrouw 5 

Spaanse vrouw + Nederl.man 4 

Bron: Interviews met 15 Italiaans- en Spaans-Nedetlandse paren door Dienke Hondius en Sander Kelder

man, 1995-1996. 

Net als bij de Indische en Molukse gemengde paren was het ook bij de Italiaans- en 
Spaans-Nederlandse paren belangrijk, een naam van een bekende te kunnen noemen, 
om medewerking aan het onderzoek te verkrijgen. Weigeringen waren er niet. De Itali-
aans-Nederlandse en Spaans-Nederlandse paren zijn vrijwel allemaal eerste huwelijken. 
Een van de geïnterviewde Italiaanse mannen was eerst 23 jaar met een Nederlandse 
vrouw getrouwd, gescheiden, en inmiddels al 16 jaar samenwonend met een andere 
Nederlandse vrouw. Een Nederlandse man, nu getrouwd met een Spaanse vrouw, was 
eerder getrouwd geweest met een Nederlandse vrouw. 
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Eerste kennismaking: confrontaties en concurrentie 

'Ik zeg, je bent toch geen Italiaan, he?! Maar ja. ' 

De oudste Italiaans-Nederlandse paren, inmiddels rond de veertig jaar getrouwd, leer
den elkaar, evenals de Indisch-Nederlandse paren, nogal eens tijdens het dansen ken
nen. Andere ontmoetingsplaatsen waren het werk, de bedrijfskantine, de pensions, en 
ook de straat of de bioscoop. Vanaf de jaren zeventig vonden de eerste ontmoetingen 
vaak plaats tijdens een vakantie in Italië of Spanje. Een Nederlandse vrouw, die haar Ita
liaanse man in 1958 leerde kennen op een dansavond in een katholiek Patronaatsgebouw 
in Zuid-Limburg, vertelde dat zij destijds bang was voor Italianen. 

'Alles wat Italiaan was, daar was je toch een beetje bang voor. Want die eerste Ita
lianen, dat waren niet zo'n lieverdjes. Die trokken de getrouwde vrouwen van de 

Italiaans-Nederlandse dansavond, vermoedelijk in Noord-Holland, 1962. 

[Spaarnestad Fotoarchief] 
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fietsen af, en zo wat. Als ik die tegen kwam, dan maakte ik een hele grote bocht. 
Dat waren gewoon hele enge, enge mannetjes!' 

Ze maakte een groot onderscheid tussen eerder en later gekomen Italianen. 'Ja, hand-
tastelijk! Heel erg. (naar haar man, die aan het gesprek deelneemt:) Hun niet. Niet die 
tweede - hij was bij de tweede groep. Maar die eerste groep. Daar was je echt bang 
van.'59 Haar man had ze niet als Italiaan herkend, en dat was dan ook nogal een schok. 
Na een paar dansen raakten ze in gesprek. 

'Toen zeg ik tegen hem van goh, wat ken jij goed dansen! Toen zegt ie, ja! En toen 
zeg ik: Je bent toch geen Italiaan, he?! Ja, zegt ie. Ik zeg, nou nee! (stilte) Maar ik 
was wel, ja, al helemaal stapelverliefd op hem. [...] Nou ja, ik denk, daar begin ik 
niet aan, want dat mag niet, van thuis niet. Mijn vader zei altijd, als jij met een 
Italiaan thuiskomt stoppen we je in een gesticht!'60 

Toen haar vader er achter kwam dat ze verkering had met een Italiaanse jongen, kreeg 
zij inderdaad grote moeilijkheden. 'Ik heb ontzettend veel slaag gehad, voor hem te 
kunnen krijgen. Ja, echt geslagen hoor! Echt geslagen.'61 In de buurt waar zij woonden, 
bleken nogal wat Nederlandse meisjes zwanger te zijn geraakt na avonturen met Itali
aanse jongens. Dat was ook de grote angst van haar vader. 

'Waarom? Dat waren Don Giovanni's: dikke buiken maken en wegwezen! Bij mij 
tegenover woonde een meisje, die was zeventien jaar, toen had ze al twee kinde
ren van twee verschillende Italianen. En nog niet ermee getrouwd. Ja, een hele 
hoop meisjes! Bij ons waren er drie, vier meisjes in de straat die kinderen van, bij 
een Italiaan hadden en nooit getrouwd z i j n . 2 

De reactie van deze vader was een uitzondering in de vijftien geïnterviewde paren. En 
ook deze vader draaide later bij. De Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren die uit Lim
burg en Gelderland naar Noord-Holland kwamen, merkten op dat er in Noord-Hol
land minder weerstand tegen hen was. Een Nederlandse vrouw: 

'Ja, hier was het leuk! Ik vroeg aan mijn buurvrouw, toen ik hier kwam wonen: 
goh, vindt U dat niet erg, dat U naast een Italiaan komt te wonen? "Ach, meid," 
zegt ze, "Mijn buurmeisje is ook met een Italiaan getrouwd!"3 

De jongere paren, die Italiaanse of Spaanse mannen of vrouwen op vakantie hebben 
leren kennen, kenden in Nederland vaak ook al Italianen of Spanjaarden, van school of 
van hun werk. In de jaren zeventig was het 'vreemde' er wel voor het grootste deel af, 



ITALIAANS- EN SPAANS-NEDERLANDSE PAREN IN NOORD-HOLLAND 

althans voor de Nederlanders. Voor de Spaanse en Italiaanse families waar deze huwe
lijkspartners uit afkomstig waren, gold die bekendheid niet. Waar Nederland lag, en hoe 
het leven hier was, was daar gewoonlijk onbekend - of er was een eenzijdig beeld van 
Nederland. Een Nederlandse jongen, die op vakantie een Spaans meisje leerde kennen, 
merkte dat haar familie bij Nederland alleen maar aan 'losbandige toestanden' dacht. 
Zijn schoonvader veranderde zijn opvattingen drastisch, nadat zij hem voor een vakan
tie naar Nederland uitnodigden: 

'We zijn met hen toen diverse plaatsen van Nederland heen geweest. Een beetje 
toeristisch, wat laten zien. De bekende zaken, windmolen, Alkmaar, Volendam. 
De Afsluitdijk natuurlijk, dat soort bekende vaste dingen; dat je hier onder het 
water woont en niet boven het water. Een rondvaart door de grachten heen: en 
toen ook de walletjes laten zien hoor! Ja hoor!' 

Dergelijke praktische strategieën om bestaande vooroordelen of weerstanden tegen te 
gaan, konden door de oudere paren meestal niet worden toegepast. Dat was te duur, en 
het contact met de Italiaanse of Spaanse schoonfamilie bleef meestal beperkt tot vakan
ties. 

Uitgestelde reacties 

'Later hoorden we: "We hadden eigenlijk nooit gedacht dat dat huwelijk zo lang 
stand zou houden".^ 

Uit enkele van deze interviews bleek dat wat een gemengd paar zélf aan gebrekkige 
acceptatie opmerkt, beperkt kan zijn. Dat komt omdat er soms sprake is van grote 
terughoudendheid in de reacties. Een Nederlandse vrouw, sinds 1963 getrouwd met een 
Spaanse man, hoorde pas jaren later dat er aanvankelijk twijfel over hun huwelijk was 
geweest: 

'Dat was een behoorlijke tijd later. Omdat er in de familie al mensen zijn die na 
ons getrouwd zijn en die bijvoorbeeld nu gescheiden zijn. En dan zeiden ze: "We 
hadden eigenlijk veel eerder gedacht dat dat huwelijk van jullie - doordat je met 
een buitenlander ging trouwen niet zo lang stand zou houden".'Ö5 

Een Spaanse man, sinds 1974 getrouwd met een Nederlandse vrouw, kreeg ook pas 
onlangs meer te horen over de twijfels van zijn Hollandse schoonouders. 

'Pas geleden sprak ik mijn schoonmoeder. Die had nooit gedacht dat wij zouden 
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lang trouw blijven en het zou nooit goed gaan met ons. Maar ik ben altijd goed 
geaccepteerd door de familie. Mijn schoonvader is overleden en nu praat je meer 
over vroeger met mijn schoonmoeder, omdat zij alleen is. Zo ben ik er ook ach
ter gekomen, anders had ik het nooit geweten.'66 

Deze uitgestelde, ingehouden uitingen van twijfel, weerstand of reserve ten aanzien van 
het gemengde paar heb ik van Indisch- en Moluks-Nederlandse paren niet gehoord. 
Ook voor de Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren bleek dat de meesten van hen, 9 
van de 15 paren, met moeite geaccepteerd waren. Probleemloos geaccepteerd waren 4 
van de 15 paren, en in 2 gevallen was het tot een breuk met de familie gekomen.7 

De niet-geaccepteerden 

Elf van de vijftien paren hebben weerstand ondervonden van hun omgeving. Bij twee 
paren is het tot een breuk gekomen. Het betrof een Spaanse man en een Nederlandse 
vrouw, die het contact met hun Spaanse (schoon)familie tot het uiterste beperkt heb
ben; en een Spaanse vrouw met een Nederlandse man, die datzelfde met de Hollandse 
(schoon)familie hebben gedaan. In deze beide gevallen bleek de meest 'afgewezene' van 
het paar (Nederlandse vrouw, resp. Spaanse vrouw) door hun man weinig gesteund zijn. 
De Spaanse man, over zijn familie: 

'Zij groeten mij en de kinderen maar haar groeten ze niet eens. Vreemd, maar ja. 
Ik heb het nooit gevraagd van waarom ze zo raar doen. Dan kunnen we mis
schien meer problemen krijgen. Ik ga daar een maand op vakantie en dan zien 
we ze vijfjaar niet meer, dus ik probeer een beetje vrienden te blijven altijd. 

En de Spaanse vrouw zei over haar Nederlandse schoonmoeder: 

'Mijn schoonmoeder was ontzettend negatief tegen mij. Stoken, weetjewei? Weet 
je wel goed wat je gaat doen? Hebben ze geen jongens in Spanje? [...] Wat ik deed 
was niet goed. En hij (haar man) was altijd stil. Hij heeft nooit gezegd, tegen 
haar, bijvoorbeeld, ja wat is er? Waarom doe je altijd zo kil tegen haar? Dat heeft 
hij nooit gezegd. Ik heb geen contact.'69 

In beide gevallen was er sprake van impulsieve radikale afwijzing in eerste instantie, die 
nooit herzien of herroepen is. 
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Met moeite geaccepteerde Italiaans- of Spaans-Nederlandse paren 

Negen van de vijftien paren werden na enige moeite wel geaccepteerd. Deze zijn hier 
onderverdeeld in het motief voor de afwijzing. Uiterlijk, zoals huidkleur, is geen aspect 
van betekenis bij deze paren. Nationaliteit daarentegen wel, en dit is het meest genoem
de motief bij afwijzing. Spanjaarden en Italianen werden meestal 'buitenlanders' 
genoemd. Onder de afwijzing op nationaliteit heb ik hier dan ook verstaan: negatieve 
reacties tegen een (huwelijks)partner op grond van diens nationaliteit of land van her
komst, met andere woorden het 'buitenlander'-zijn. Daaronder viel ook de angst om 
een kind te 'verliezen' als dat door een gemengd huwelijk zou gaan verhuizen naar een 
ander land. Ook generaliserende negatieve reacties over de groep waartoe de partner 
behoort, zoals 'al die Italianen zijn...', of'De Hollanders zijn altijd...', heb ik onder deze 
categorie 'nationaliteit' gerubriceerd.70 Er was kortstondige en langdurige weerstand. 

Nationaliteit 

Voor al deze gemengde paren gold, dat een deel van de weerstand waarmee zij te maken 
kregen, gebaseerd was op de afwijzing of afkeer van de verschillende nationaliteit of land 
van herkomst van de partners. Hierbij is het opmerkelijk dat de weerstand in de mees
te gevallen maar heel kort duurde: een paar dagen, een week, of een paar maanden — tot 
de volgende ontmoeting. Het ging om de allereerste, meestal impulsieve reactie van de 
(schoon)ouders, toen die hoorden dat hun zoon of dochter met een 'buitenlander' ging. 
Een Nederlandse vrouw, sinds 1964 getrouwd met een Italiaanse man, over haar moe
der: 

'Ze vond 'm gewoon in eerste instantie niet leuk omdat hij een buitenlander was, 
dat vond ze helemaal niet leuk. Maar dat is misschien twee, drie keer geweest en 
toen was het over. Verder nooit geen moeite mee gehad, niets.'71 

Een Nederlandse vrouw, sinds 1963 getrouwd met een Spaanse man, over haar ouders: 

'"Verdorie, een buitenlander!" Ja, daar hadden ze best wat moeite mee. Toen heb
ben ze 'm leren kennen en toen is het uiteindelijk de grootste vriend van m'n 
vader geworden. [...] Toen kwam hij op een dag en toen ging hij weg en toen zei
den ze: "Hartstikke leuke jongen". En zo is het ook gebleven.'72 

Dergelijke weerstanden bleken door kennismakingsgesprekken spoedig grotendeels te 
verdwijnen. Het is ook mogelijk dat verdere negatieve reacties werden ingeslikt. 

Langdurigere weerstand boden de ouders en andere familieleden van Spaanse vrou-
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wen en mannen die door hun huwelijk in Nederland gingen wonen. Hier was meer het 
verdriet over de emigratie van het kind de oorzaak van de afwijzing, dan het feit dat de 
partner Nederlands was. Een Spaanse vrouw die haar man in 1981 leerde kennen: 

'Mijn vader was hartstikke kwaad. Hij zegt: die jongen komt niet binnen. Want 
ik ken die jongen niet. Die jongen moet gewoon naar het hotel. Ik wil die jon
gen niet. [...] Mijn vader wou gewoon dat ik bij hun in Spanje bleef. Hij was niet 
boos op mijn man, maar meer op mij. Ik heb hem achtergelaten.'73 

Langzamerhand mocht hij thuis komen, en na enkele jaren, rond het huwelijk, vond 
een verbroedering plaats. Ook een andere Nederlandse man beschreef de acceptatie van 
zijn Spaanse schoonvader als een proces, dat zich stap voor stap voltrok. 

'Nou ja, je moet natuurlijk ook gekeurd worden. Eerst mocht ik wel in huis 
komen, maar niet eten. Nou, toen mocht ik eten, en niet slapen. Dan werd ik 
ergens anders ondergebracht. En zo van lieverlee in het huwelijk.'74 

Voor hen gold, dat hun geduld, en de aandacht die zij aan hun schoonouders besteedden, 
uiteindelijk gewaardeerd en beloond werd. De Spaanse schoonvader, die tijdens het inter
view aanwezig was, zei over zijn Nederlandse schoonzoon: 'Hij toonde interesse voor alles 
wat er is in Spanje. In het dorp. Méér dan de man van mijn andere dochter! Terwijl dat 
een Spanjaard is. En dat hij meeging, met kaarten, koffiedrinken enzo. (de man vult aan: 
Dat ik hielp, met oogsten enzo. Ik ben met pa op jacht geweest daar, ook. Dat soort din
gen). '75 Deze wat jongere Spaans/Nederlandse paren (leeftijd tijdens het interview tussen 
30 en 50 jaar) hadden ook allemaal serieus overwogen om in Spanje te gaan wonen en wer
ken, en concrete mogelijkheden daartoe onderzocht. Zij beschouwden in meerderheid 
Nederland niet als meest vanzelfsprekende woonplaats. De meeste paren streefden naar 
een evenwicht tussen twee landen, waarbij zij, bijvoorbeeld na hun pensionering, in bei
de landen langere perioden per jaar zouden kunnen wonen. 

Klasse 

Driemaal was sprake van afwijzing van de partner omdat deze uit een lagere sociale klas
se afkomstig was. Tweemaal werd dit door Hollandse schoonfamilies van een Spaanse 
man en van een Italiaanse man naar voren gebracht. De Italiaanse man, over zijn 
schoonvader: 

'Mijn schoonvader was iemand, die had een minderwaardigheidscomplex. Zijn 
familie, dat waren allemaal hoog gesitueerde mensen. En hij was maar een melk-
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boer, met een kruidenierszaak, zeg maar. En die familie van hem, de een was mis
sionaris in de Filippijnen, de ander was architect. Hij was bang. En toen moest 
hij vertellen dat zijn dochter ging trouwen met een buitenlander!'7" 

Het derde geval betrof de Nederlandse mannelijke collega's van een Spaanse vrouw, die 
met een Nederlandse man ging trouwen: zij werkten op het kantoor van het bedrijf, en 
de man in de fabriek. Daarom vonden zij hem niet goed genoeg voor haar, en dat lie
ten ze merken. Het was ook een kwestie van jaloezie, zegt hij: 'Er is een heel slordig 
woord voor, maar ik gebruik het toch maar, dan begrijp je het gelijk: kutnijd. Van, waar
om hij wel en ik niet? Dat merkte je ook.'77 

Godsdienst 

Van tien van de vijftien paren, tweederde, waren zowel man als vrouw van huis uit 
katholiek. Verschil in kerkelijke gezindte is slechts in twee interviews genoemd als een 
van de redenen voor problematische reacties van de omgeving. In één geval betrof het 
een van huis uit katholieke Spaanse man die met een van huis uit hervormde Neder
landse vrouw ging trouwen, waarbij beiden ook overgingen tot de Baptistische kerk, en 
ook als volwassenen gedoopt werden. Deze overstap was voor de wederzijdse familie 
moeilijk te accepteren. De vrouw zegt over haar familie: 

'Dat hebben ze dus in feite ergens nooit helemaal kunnen accepteren, en zeker 
niet begrijpen. Maar we hebben daar in het begin best discussies over gehad. Ik 
kon hen niet overtuigen. Ik heb ze duidelijk gemaakt dat ik niet hun serieusheid 
in twijfel trok, en toen heb ik gewoon gezegd van: laten we dat maar laten rus
ten, want daar denken we verschillend over, en dat moet kunnen.'78 

Het andere geval was een katholiek-protestants paar van Spaanse vrouw met Neder
landse man, waarbij dit even een verschilpunt was, dat echter na enkele gesprekken met 
de familie verdween. Voor de overige paren ging het om katholiek-katholieke huwelij
ken, terwijl vier katholiek-protestantse paren geen hinder van dit verschil ondervonden. 

Gemengde paren in confrontatie met hun ouders 

Bij de antwoorden op de vraag hoe deze paren omgingen met de weerstand van hun 
omgeving, viel op dat ze vaker dan de Indisch- of Moluks-Nederlandse paren een dui
delijke grens trokken, zonder dat dit tot een volledige breuk met de familie leidde. Een 
Nederlandse vrouw, wier ouders haar Spaanse man aanvankelijk niet wilden ontmoeten, 
hield vol, en haar ouders bonden in. 
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'Op een bepaalde manier liet ik ze ook merken; ik ben heel meegaand, en ik kan 
heel lang iets doen terwille van de ander, maar als er een bepaalde grens is bereikt 
waarin ik denk: hier is 't voor mij principieel, nou, dan houdt 't op. En dan ga ik 
echt volledig door. En dat merkten ze ook aan me.' [...] 

Zij sprak haar ouders ook op hun christelijke overtuiging aan: 

'Ik zei: 'Wat willen jullie nou?! We buigen samen onze knieën voor de Heer, en 
we weten dat het goed is.' En dat erkenden ze. Daarom hebben ze ook hun, laat 
ik maar zeggen weerstand, opgegeven.'7? 

Een Italiaanse man ging de confrontatie aan met zijn agressieve Nederlandse schoonva
der. Daarmee oogstte hij uiteindelijk veel respect, zegt zijn vrouw. Het staat haar nog 
helder voor de geest: 

'En ja, daar komt ie binnen, en toen zegt mijn vader: (woedend) "En jij!" Ik zie 
het nog gebeuren. "En jij!" zegt ie, "De deur uit!! Je blijft met je poten van mijn 
dochter af!" Toen zegt hij (ze wijst naar haar man): (rustig) "Nee". Hij zegt, "Ik 
ga niet weg. Ik wil praten met U. En mocht ik haar niet via het praten krijgen, 
dan neem ik haar zó mee". Ja. En daar was mijn vader wel een beetje van 
geschrokken. En hij ging naast mijn vader zitten. Het was niet direkt koek en ei 
hoor! Maar ja, mijn vader heeft naderhand wel verteld dat ie, érg respect gehad 
had dat ie daar toen bleef zitten. Toen had ie gedacht van: hij meent het.' 

Vanaf dat moment werd het veel beter. 'Ach! Op handen werd ie gedragen! Mijn vader 
heeft ook zijn verontschuldiging tegenover hem aangeboden. Van, jongen, ik heb jou 
verkeerd beoordeeld. 

Ook een Nederlandse man, getrouwd met een Spaanse vrouw, ging een confronta
tie met zijn ouders aan. Na jaren: op het moment dat zijn vrouw aangaf, liever niet meer 
naar zijn ouders op bezoek te gaan: 

'Wij gingen van ons af bijten. Dus in het begin, ja, ik had nog een ouderwetse 
opvoeding, dus ik had best respect voor mijn ouders. Maar op een gegeven 
moment, na jaren, zeg je: Dat pik ik niet meer, dat jullie je zo opstellen. Nou 
moeten jullie eens ophouden met die omweggetjes. Ik ben gewoon getrouwd met 
een vrouw, daar ben ik heel erg gek op, en een zoon, we hebben het goed. Uit
eindelijk hebben ze het maar gezegd: Ja, je moet niet denken dat we je niet accep
teren omdat je een Spaanse bent, want we accepteren je, je bent goed voor onze 
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Sindsdien is de verhouding sterk verbeterd, vertelden zij. 
In vergelijking met de hiervoor beschreven Indisch- en Moluks-Nederlandse paren 

hebben deze Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren dus veel meer openlijke ruzies, 
conflicten, en zelfs vechtpartijen gehad met hun ouders. Deze conflicten waren in de 
meeste gevallen van erg korte duur, waarna de acceptatie toenam. 

Veranderingen in etnische identificatie 

In de loop van hun huwelijk zijn de partners in deze gemengde huwelijken op verschil
lende manieren naar elkaar toegegroeid. 

Tabel 2 Voornaamste etnische identificatie van partners uit Italiaans- en Spaans-Nederlandse gemengde 

huwelijken. 

Nederlands Italiaans Spaans half-half 

Italiaanse mannen (5) 2 3 

Spaanse mannen (5) 3 1 1 

Nederl. vrouwen (10) 9 1 

Italiaanse vrouwen (1) 1 

Spaanse vrouwen (4) 4 

Nederl. mannen (5) 2 1 2 

Totaal (30) 17 3 6 4 

Bron: Interviews met 15 Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren door Dienke Hondius en Sander Kelder

man, 1995-1996. 

Meer mannen dan vrouwen hebben verklaard dat zij veranderd zijn van etnische iden
tificatie in de loop van hun huwelijk: 2 vrouwen en 9 mannen. 19 mannen en vrouwen 
veranderden niet. De meeste 'onveranderde' partners waren Nederlandse en Spaanse 
vrouwen, en Italiaanse mannen. Spaanse en Nederlandse mannen, en één Italiaanse 
vrouw waren degenen die zich vaker waren gaan beschouwen als behorend tot de groep 
van hun partner. Mannen volgden in dit opzicht vaker hun vrouw, dan andersom. 
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Een kwestie van opvolging. Zuid-Europeanen positiever gewaardeerd na de 
komst van Turken en Marokkanen 

'Als het een Turk zou zijn dan zou het waarschijnlijk niet goed zijn. Dat heb ik wel 
door hoor, de laatste jaren. 

Spanje en Italië hebben sinds de jaren vijftig een snelle industrialisering doorgemaakt. 
Werd er in 1965 in de Nederlandse damesbladen nog wat neergekeken op deze als ach
terlijk beschouwde zuidelijke landen, vanaf de jaren zeventig was dat beeld al sterk ver
anderd. Steeds meer Nederlanders leerden Spanje en Italië als vakantielanden kennen. 
Vanaf de jaren zeventig kwamen in dezelfde Nederlandse gebieden waar zich eerst Ita
lianen en Spanjaarden hadden gevestigd, ook Turken en Marokkanen werken. Die 
opvolging van nieuwe, andere migranten had ook gevolgen voor hoe er tegen hun voor
gangers werd aangekeken. De Italianen, en nog sterker gold dit voor de Spanjaarden, 
werden plotseling beschouwd als Europeanen. En de Nederlanders beschouwden zich
zelf ook steeds vaker als Europeanen. Dat maakte dat er van de vreemdheid en het gro
te verschil tussen Nederlanders, Italianen en Spanjaarden veel minder over bleef. In de 
jaren tachtig en negentig wonen er in Noord-Holland nog maar weinig Italianen. Er 
zijn naar verhouding veel meer Spanjaarden blijven wonen. Deze Zuid-Europeanen 
worden soms voor iets anders aangezien. Verschillende respondenten merkten op dat de 
opvattingen over 'buitenlanders' sterk gepolariseerd zijn, en zij uitten hierover hun 
gemengde gevoelens. Een Nederlandse vrouw, sinds 1974 getrouwd met een Spaanse 
man, wordt in de jaren negentig veel vaker dan daarvoor aangesproken over het feit dat 
haar man 'buitenlands' is. 

'De laatste vijfjaar, als ik dan echt zeg: "ik ben met een buitenlander getrouwd" 
dan schrikken de mensen. Maar zodra ik zeg dat het een Spanjaard is dan is het 
goed. Maar zou ik zeggen het is een Turk, dat is niet goed. [...] Je kan aan hem 
niet zien of het nu een Spanjaard, een Italiaan, een Turk of een Marokkaan of wat 
dan ook is. Maar, nieuwe collega's of zo die het dus nog niet weten, die zeggen 
dan: "Goh, heb jij een buitenlandse man, is dat een Turk?", "Nee, het is een 
Spanjaard". Dan lijkt er wel een hele opluchting vanuit te gaan. Als het een Turk 
zou zijn dan zou het waarschijnlijk niet goed zijn. Dat heb ik wel door hoor de 
laatste jaren. Wat dat betreft denk ik dat hij geluk heeft, geluk tussen aanha
lingstekens, dat hij Spanjaard is. 3 

Ook ondervond deze vrouw af en toe hinder van het feit dat zij de Spaanse achternaam 
van haar man heeft aangenomen. 
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'Ze staan vaak toch wel een beetje raar te kijken. En vreemden door de telefoon 
die alleen mijn naam horen, kunnen soms wel heel vervelend overkomen omdat 
ze denken dat ze een Spaanse vrouw aan de telefoon krijgen. Begrijp je? Met 
Nederlandse instanties heb ik het ook wel gehad: ze denken nou zeker dat ik 
helemaal achterlijk ben! Als ik dan opbel en ze hebben dan door dat ze eigenlijk 
met een Nederlandse vrouw te maken hebben, dan draait het gesprek eigenlijk 
gelijk om. Ik heb altijd gezegd: "Hoe dan ook, ik word gediscrimineerd op mijn 

Een andere Nederlandse vrouw met de Spaanse achternaam van haar man merkte dat 
zij zelf ook als 'buitenlandse' beschouwd werd, op een onverwacht moment. Ze had zich 
aangemeld als vrijwilligster om tijdens de verkiezingen in een stemlokaal te zitten. Plot
seling was haar hulp niet meer nodig. 

'Het feit dat ik een Spaanse naam had, daarom mocht ik dus niet in dat 
stemlokaal zitten! Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nou ja, uiteindelijk, 
toen ik me daar boos over ging maken en riep: Wat krijgen we nu? Ik ben 
Nederlands! Ik heb de Nederlandse nationaliteit! Toen zei ze, "oh ja, maar, dat 
had er niks mee te maken: het was het feit dat ze voldoende mensen hadden voor 
die stemlokalen". Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo! Maar toen kon ik 
niks meer. 5 

Sommige Spaanse of Italiaanse mannen zijn geërgerd wanneer zij voor een Turk worden 
aangezien. Wanneer er door Nederlanders onderling negatief over buitenlanders gespro
ken wordt, voelen zij zich apart gezet. Een Spaanse man had daar zijn eigen oplossing 
voor gevonden: gewoon meepraten over Turken en Marokkanen: 

'Ze moeten gewoon aanpassen zoals wij doen, klaar, over. Dat is waar ik wel eens 
problemen mee heb, met dat verschil. Want ze krijgen alles voor elkaar. En wij 
maar werken!' 

Ook op de verjaardagsfeestjes praat hij gewoon mee als er op 'buitenlanders' gescholden 
wordt. 

'Als ik op een verjaardag kom, dan gaan we vaak over buitenlanders, dan gaan we 
erover in discussie. Ik begrijp wel wat ze allemaal bedoelen. Ik praat er ook met 
hen over. Maar niet gericht op mij. Over de toestanden met Turken... meestal 
gaat het over Turken. 
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Een andere typerende ergernis van de Nederlandse partners van Spaanse en Italiaanse 
mannen en vrouwen, is dat de laatsten door Hollanders nogal eens automatisch worden 
aangezien voor schoonmakers of arbeiders. Een Nederlandse man, over de reacties waar
mee zijn Spaanse vrouw — beleidsmedewerker bij een gemeente — te maken krijgt: 'Men
sen kunnen vreselijk onnozel doen. (doet anderen na) Oh, bent U Spaanse? Ja, ik ben 
Spaanse. Oh, en werkt U ook? Ja, ik werk ook. En waar? Bij de gemeente. Oh, bij de 
gemeente, oh, maakt U daar schoon? Nee, op kantoor. Er zijn er die hebben zelfs gecon
troleerd of dat waar was! 7 

Een Nederlandse vrouw, over de reacties op haar Spaanse man, universitair docent: 
'Laatst nog gehad, een nieuwe collega, die dan direct aanneemt dat hij bijvoorbeeld bij 
de Hoogovens werkt! Tja... Ik verbeter dat niet. Meestal doen andere mensen dat wel 
voor me. Maar, ja, dat soort dingen overkomt je. 

Deskundig in twee werelden 

Behalve deze typerende ergernissen zijn er voor deze gemengde paren ook speciale 
genoegens. Met veel plezier en goede herinneringen wordt gesproken over reizen naar 
Italië en Spanje, over het feit dat men in de loop van de jaren specialist op het gebied 
van twee landen wordt. Een Spaanse man, sinds 1967 getrouwd met een Nederlandse 
vrouw: 'Ik houd van Nederland. Ik ben trots, ik voel me ambassadeur van Nederland
kennis in Spanje. 9 

Enkele Nederlandse vrouwen gingen in op de verschillen in opvoeding van kleine 
kinderen, zoals zij die in Italië of Spanje ervaren hadden. Zij kregen te maken met 
Spaanse of Italiaanse schoonmoeders en schoonzussen, die soms maar vreemd aankeken 
tegen de Nederlandse gewoonten. Met name de vraag, wat de beste tijd is om een kind 
's avonds naar bed te sturen, leverde discussies op. Uiteindelijk, vertelden zij, waren hun 
Spaanse of Italiaanse schoonfamilieleden meestal erg geïnteresseerd in de Nederlandse 
manieren, zoals een Nederlandse vrouw, sinds 1963 met een Spaanse man getrouwd, ver
telt: 

'Die Spaanse kinderen zijn tot een uur of twaalf's avonds op. Het barst daar van 
de kinderwagens 's nachts om twaalf uur! Dat wilde ik niet en ik zei om acht uur: 
"Naar bed!" en dat vonden ze zó raar! Want dat was de gewoonte niet. [...] Maar 
mijn schoonzuster was daar wel in geïnteresseerd: "Ik wou dat wij dat had
den".'?0 

Alle Nederlandse partners noemen de andere Italiaanse en Spaanse eetgewoonten, en 
behalve de andere keuken vooral ook de vanzelfsprekendere gastvrijheid, als aanwinst in 
hun leven. Zij hebben daardoor ook een bepaalde schaamte ontwikkeld over de Neder-
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landse gewoonten, waarmee ze waren opgevoed. Een Nederlandse vrouw, getrouwd met 
een Spaanse man, over de typische Nederlandse verjaardagsgewoonten: 

'Dat gebeurt nog! 'n Stukje worst wordt mee rondgegaan en het gaat de ijskast 
weer in. Dat is wel waar. Dat is bij Spanjaarden niet zo, of niet dan? Daar wordt 
worst en jamon en alles afgesneden en dat komt op tafel. En dat blijft staan. 
Maar hier is het: de worst, een rondje, bordje weer naar de keuken toe. (lacht)'91 

Een andere Nederlandse vrouw, getrouwd met een Italiaanse man vertelde deskundig en 
trots over de specifieke Italiaanse keuken, en over het eten in gangen. Wanneer er 
Nederlanders komen eten hebben haar man en zij er erg veel plezier in om ze te pesten 
wanneer ze het niet precies op de 'juiste' Italiaanse manier opeten: 

'Wij hebben altijd heel veel eters. Dan geven we ze speciale hele lange pasta — we 
houden erg van pesten (lacht), en dan mogen ze van ons niet snijden! Dan moe
ten ze 't op hun bord draaien, en dan zitten ze soms te hannessen — en als het ze 
dan niet lukt en ze willen gaan snijden roepen we, oh! Wat doe je nou?! 
(gelach)'92 

Ook voor adviezen aan Nederlanders, Spanjaarden en Italianen die op vakantie gaan, of 
elders willen gaan werken, worden de gemengde paren vaak geraadpleegd. Dat geldt 
zelfs voor het adviseren bij partnerkeuze. Een Nederlandse man, gelukkig getrouwd met 
een Spaanse vrouw, heeft een vriend intensief geholpen met het zoeken en vinden van 
een Portugese vrouw.93 Zo worden de gemengde paren op verschillende terreinen des
kundig geacht, en de positieve waardering daarvoor vormt als het ware een tegenwicht 
voor de negatieve of, zoals velen het eerder noemden, 'domme' reacties waarmee zij ook 
te maken krijgen. 

De Spaans-Nederlandse en Italiaans-Nederlandse paren in dit onderzoek hebben in 
meerderheid het huwen met een 'buitenlander' of'buitenlandse' als een hindernis erva
ren voor wat betreft de reacties van hun naaste omgeving. In de meeste gevallen was die 
hindernis snel overwonnen, meestal al na een eerste nadere kennismaking. Bij langdu
rigere of hardnekkigere weerstand viel bij deze paren op dat ze vaker en eerder de con
frontatie met hun (schoon)ouders aangingen dan de Indisch- en Moluks-Nederlandse 
paren. Zij legden zich vaker niet neer bij een negatieve reactie, eisten respect voor hun 
beslissing en erkenning van het recht op vrije partnerkeuze als volwassenen. Tenslotte 
bleek voor de acceptatie van deze paren het feit dat er na de Italianen en Spanjaarden 
inmiddels veel Turken en ook Marokkanen gekomen waren, positief, in die zin dat hun 
partnerkeuze als 'in elk geval minder erg' beoordeeld kon worden. Dit is in overeen-
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stemming met de in hoofdstuk i besproken successiethese. In hoofdstuk 10 komen de 
Turks- en Marokkaans-Nederlandse paren aan het woord over de keerzijde van deze 
zelfde kwestie van opvolging en volgorde in de vestiging van verschillende groepen 
migranten. 
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Huidkleur onbelangrijk? 

Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse paren over de omzichtige omgang met 

zichtbaar verschil 

'Hollanders zijn nieuwsgierig, ze willen alles weten! Dus je houdt je op de vlakte, in 
het begin. Je kijkt de kat uit de boom. ' 

De dubbelzinnige omgang met kleurverschil in Nederland en 
het Caraïbisch gebied 

Tussen Surinamers en Nederlanders vinden sinds de jaren zeventig steeds meer huwe
lijken plaats. Voor die tijd was zo'n gemengd huwelijk een uitzondering, zowel in Suri
name of de Antillen als ook in Nederland - eenvoudig omdat zich maar weinig alle
daagse contacten tussen personen, afkomstig uit die verschillende landen, voordeden. 
Er was niet veel kans op zo'n huwelijk. Interviews met dertien Surinaams- en Antilli
aans-Nederlandse paren vormen de basis voor dit hoofdstuk, dat nauw aansluit bij delen 
van hoofdstuk 6. Behalve op de aan ieder gestelde acceptatie- en identificatievragen, ligt 
hier de nadruk op wat zij vertelden, en liever niet vertelden, op de vraag naar de invloed 
van het zichtbare verschil tussen de partners, met name het verschil in huidkleur. Het 
aan de orde stellen van kleurverschil bleek gevoelig te liggen. 

De hedendaagse heersende norm schrijft voor dat huidkleur onbelangrijk is. Vooral 
na 1945 is onderscheid op uiterlijk een taboe geworden. Verschil in huidkleur wordt 
alleen genoemd om het aan de kant te schuiven. Dominant is de norm: wij maken geen 
onderscheid naar huidkleur. Met huidkleur wordt altijd uitsluitend geduid op de niet-
blanke schakeringen. Blank, of wit, wordt in Nederland nog niet ervaren of beschouwd 
als een kleur. Blank is nog steeds zo vanzelfsprekend dat het niet wordt opgemerkt. Ken
merkend hiervoor zijn de door Zeegers onderzochte Nederlandse contactadvertenties. 
Daarin wordt de eigen kleur vrijwel nooit vermeld, maar de zoekende partij laat wel 
regelmatig weten, huidkleur geen bezwaar, of huidkleur niet belangrijk te vinden.1 

Om te beginnen is de formulering 'geen bezwaar' opmerkelijk. Niet toevallig wordt die 
toevoeging ook gebruikt bij 'kinderen geen bezwaar' of bij 'klein gebrek geen bezwaar'. 
Impliciet geeft de adverteerder aan dat huidkleur beschouwd zou kunnen worden als 
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een soort hindernis of handicap, maar dat hij/zij dat niet zo ziet. Niet bekend is, of de 
adverteerder ermee wil aangeven zélf ook te beschikken over een 'huidkleur'. In dat 
opzicht zijn de advertenties veel duidelijker, waarbij de zoeker/ster aangeeft zelf Suri
naams of Marokkaans te zijn, of specifiek vermeldt op zoek te zijn naar bijvoorbeeld een 
'Aziatisch meisje'. Ten tweede is het een intrigerend gegeven dat men in een adverten
tietekst, waarvoor meestal per woord betaald moet worden, ruimte besteedt aan iets wat 
'niet belangrijk' is. Gezien de zeer beperkte ruimte en de mogelijke gevolgen moet alles 
wat gezegd en genoemd wordt in zo'n advertentie belangrijk geacht worden. 

Zeegers laat overtuigend zien dat in contactadvertenties bepaalde verlangens pas 
worden benoemd wanneer ze niet langer vanzelfsprekend zijn. Het duidelijkst is dat bij 
de toevoeging 'duurzaam'. Waar voorheen het huwelijk zo vanzelfsprekend was dat het 
zelden in de advertenties genoemd werd als doel van de kennismaking, wordt het ver
langen naar een langdurige verbintenis danwei een kortstondig of onregelmatig contact 
tegenwoordig specifiek vermeld. Door aan te geven dat voor de zoekende partij huid-
kleur 'niet belangrijk' is, geeft deze impliciet aan dat dat voor veel anderen, waarvan 
hij/zij zich wil onderscheiden, anders ligt. De vermelding is ook een omzichtige uit
drukking van het besef dat de diversiteit aan mogelijke partners is toegenomen. 

Sinds wanneer is het minder acceptabel geworden om verschil in huidkleur te 
benoemen? Deze sterke hedendaagse norm heeft naar het zich laat aanzien geen bijzon
der lange geschiedenis. In de jaren dertig werden in Nederlandse antropologische en 
sociologische tijdschriften nog tientallen biologistische en racistische artikelen opgeno
men, zoals Biervliet en anderen in een boeiende analyse van deze tijdschriften lieten 
zien. Het idee dat rassen psychisch van elkaar verschilden en een hiërarchie vormden, 
dat zwarten van nature geneigd waren tot onderschikking en joden tot extreme gevoe
ligheid, het werd allemaal zonder veel weerwoord gezet, gedrukt en verspreid in Neder
landse academische kringen.2 Dit gebeurde terwijl hierover elders, vooral in de Ver
enigde Staten, al veel kritischer werd geschreven.3 De norm, bewust te weigeren onder
scheid te maken tussen mensen op grond van ras, godsdienst of levensbeschouwing 
werd in de loop van de naoorlogse periode steeds sterker. Geen onderscheid maken, en 
geen verschil erkennen, werd toen ook in Nederland de heersende gedragsregel. Daar
mee werd er over uiterlijk verschil eigenlijk nauwelijks meer geschreven of in het open
baar gesproken. 

Verhef je kleur! 

In de koloniale Nederlands-Indische en de Surinaamse en Antilliaanse samenlevingen 
was sprake van een uitgebreide en vanzelfsprekende hiërarchie op huidkleur. Hoe blan
ker, hoe meer kansen in het maatschappelijk leven. Blank stond voor macht, zwart voor 
ondergeschiktheid. Er waren nauwelijks arme, ondergeschikte blanken. Voor veel Indi-
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sehe en Surinaamse migranten was het dan ook een eye-opener om bij aankomst in 
Nederland blanke arbeiders te zien, bijvoorbeeld kruiers of straatvegers. Zij waren opge
groeid met een sterk vanzelfsprekend kleurbesef, dat doorwerkte in de normen ten aan
zien van partnerkeuze. Surinaamse en Antilliaanse jongeren kregen soms expliciet, vaker 
impliciet, te horen dat het de bedoeling was, dat zij een 'lichtere' partner moesten zien 
te vinden. Die aanbeveling bestond in Suriname als een staande uitdrukking, die klonk 
als een opdracht: Opo yu klom, ook wel Likti yu klom, wat wil zeggen, 'open je kleur, 
verhef je kleur, verbeter je kleur: maak je kleur lichter': zorg ervoor dat je kinderen 'lich
ter' van huidkleur zijn dan jezelf. In het papiaments was de uitdrukking dezelfde: Dre-
cha bo color, verbeter je kleur.4 Deze gedachte volgend kan men verwachten dat Suri-
naams-Nederlandse paren van hun Surinaamse (schoon)familie en in Surinaamse kring 
in principe weinig tegenwerking zullen ondervinden. 

Suriname werd in 1954 gelijkwaardig deel van het Koninkrijk der Nederlanden. In de 
jaren vijftig en zestig beperkte de immigratie vanuit Suriname en de Antillen naar 
Nederland zich tot kleine groepen studenten, verpleegsters en af en toe arbeiders.5 Van
af de tweede helft van de jaren zestig nam de immigratie van Surinamers en Antillianen 
langzamerhand toe. Met de geruchten over onafhankelijkheid kwam vanaf begin jaren 
zeventig een veel grotere migratie op gang. Op 25 november 1975 werd Suriname onaf
hankelijk, en tussen 1975 en 1980 was een overgangsregeling van kracht waarbij Surina
mers die zich in Nederland vestigden automatisch de Nederlandse nationaliteit behiel
den. Na 1980 was dat afgelopen, en Surinamers die Nederland bezoeken moeten tegen
woordig een visum aanvragen. 

In 1990 woonden in Nederland 157.000 in Suriname geboren personen, en eind 1995 
werd hun aantal op 184.000 geschat. Dat betekent dat wat het CBS noemt de 'eerste 
generatie' Surinaamse migranten in vijfjaar met ruim 15% was toegenomen. De 'twee
de generatie', in Nederland geboren met tenminste één ouder die in Suriname is gebo
ren, nam in dezelfde periode met meer dan een kwart toe tot circa 112.000 personen. 
Wanneer het totaal hiervan als 'het aantal Surinamers in Nederland' wordt gerekend, 
komt men op bijna 300.000 personen. Suriname telde in 1995 volgens het Surinaamse 
Algemeen Bureau voor de Statistiek ruim 400.000 inwoners.6 Bijna negen van de tien 
in Nederland wonende en in Suriname geboren personen had in 1992 de Nederlandse 
nationaliteit. Van de tweede generatie heeft vrijwel iedereen de Nederlandse nationali
teit.7 Daarnaast zijn in 1993-1994 10.000 in Nederland wonende Surinamers genatura
liseerd, en ook daarna nog enkele duizenden. Het CBS verwacht dat er binnen afzien
bare tijd nauwelijks nog personen in Nederland wonen die uitsluitend de Surinaamse 
nationaliteit bezitten.8 

In de jaren zeventig was een zeker spreidingsbeleid over Nederland van kracht, maar 
het werd niet nadrukkelijk uitgevoerd. Noch de Nederlandse autoriteiten, noch de Suri-
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naamse migranten zelf waren overtuigd van het permanente karakter van hun verblijf 
in Nederland. Terugkeer naar Suriname werd door iedereen overwogen, maar slechts 
weinigen maakten die stap. De meeste Surinamers kwamen in de grote steden te wonen, 
waarbij de creoolse Surinamers zich vooral in Amsterdam, en de hindoestaanse Surina
mers zich vooral in Den Haag vestigden. In totaal 57 procent van alle Surinamers in 
Nederland wonen in de vier grote steden.9 

Meer retourmigratie vindt plaats tussen de Antillen en Nederland. Die is ook moge
lijk gebleven doordat de eilanden nog onderdeel zijn van het Koninkrijk der Nederlan
den, met uitzondering van Aruba dat sinds 1986 een 'status aparte' verwierf, maar niet
temin sterk met Nederland verbonden bleef.10 

Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse paren aan het woord 
Werving van respondenten 

De dertien geïnterviewde paren zijn gevonden door een combinatie van wervingsme
thoden. Advertenties en een interview en oproep in een huis-aan-huisblad leverde de 
eerste respondenten. Vervolgens werd de sneeuwbalmethode gebruikt.11 

Tabel 1 Samenstelling onderzoeksgroep 13 Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse paren. 

Surinaamse man + Ned. vrouw 7 

Surinaamse vrouw + Ned. man 5 

Antilliaanse man + Ned. vrouw 1 

Bron: Interviews met 13 Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse paren door Dienke Hondius in 1996. 

In vergelijking met de Indisch-, Moluks-, Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren waren 
er onder de Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse respondenten wat meer tweede 
huwelijken. In totaal werden van 26 respondenten gegevens verzameld. Voor 11 van hen 
betrof het een tweede huwelijk of vaste verhouding, voor 15 was het hun eerste huwe
lijk of vaste verhouding. Voor meer vrouwen (7) dan mannen (4) was het hun tweede 
huwelijk. 

Voor de Surinaamse vrouwen was het het vaakst, in vier van de vijf maal, een tweede 
huwelijk. Hun eerste man was vaker Surinaams dan Nederlands. Daarentegen waren er 
onder de Surinaamse mannen opmerkelijk weinig tweede huwelijken: voor zes van de 
acht was het hun eerste huwelijk, terwijl de andere twee ook eerder met Nederlandse 
vrouwen een verhouding hadden gehad. Voor de Nederlandse vrouwen was het iets vaker 
dan voor Nederlandse mannen hun tweede huwelijk. Van de eerder gehuwde Neder-
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Tabel 2 Eerste en tweede huwelijken onder 13 Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse paren. 

eerste huwelijk tweede huwelijk eerder met Ned. eerder met Sur./Ant. 

Sur./Antil. man (8) 6 2 2 0 

Sur. vrouw (5) 1 4 1 3 

Ned. man (5) 3 2 1 1 

Ned. vrouw (8) 5 3 1 2 

Bron: Interviews met 13 Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse paren in 1996. 

landse mannen was één eerder met een Antilliaanse vrouw getrouwd, terwijl twee van de 
drie eerder gehuwde Nederlandse vrouwen eerder ook een Surinaamse man had gehad. 

Meestal ook kerkelijk gemengd 

Bijna alle paren waren konden niet alleen als etnisch gemengd, maar ook als kerkelijk 
gemengde paren worden gerekend. Slechts 1 van de 13 paren behoorde van huis uit tot 
hetzelfde kerkgenootschap, namelijk de rooms-katholieke kerk. Alle (13) Surinaamse en 
Antilliaanse partners behoorden van huis uit tot een kerkelijke gezindte. De onkerkelij
ke partners, totaal 8, waren allen Nederlands: in driekwart van de gevallen (6 van de 8) 
Nederlandse vrouwen. 

Eerste kennismaking: toeval of voorkeur? 

Waar leerden deze paren elkaar kennen? In de buurt, via de buren, via het verenigings
leven, bij een danscursus, tijdens een concert, via een 'dating-spelletje', in de trein, in 
hetzelfde studentenhuis, op een feestje, bij een verjaardag van wederzijdse vrienden, als 
vrienden of vriendinnen van de eigen broers of zussen, via een cursus, in het café en op 
een camping. Nadere bestudering van deze lijst ontmoetingsplaatsen maakt duidelijk 
dat de ontmoetingen veel vaker in kleine, informele, grotendeels bekende en dus ver
trouwde kring voorkomen dan daarbuiten. Slechts enkelen ontmoetten elkaar in een 
voor beiden onbekende, nieuwe, open omgeving. De meesten hadden elkaar al vaker 
gezien of in hetzelfde gezelschap verkeerd, voordat ze met elkaar in gesprek kwamen. 
Verschillende Nederlandse respondenten hadden als kind wel met Indische vriendjes of 
vriendinnetjes gespeeld, een enkeling had Surinaamse buren of kennissen. De meeste 
geïnterviewden gaven aan dat zij hun man of vrouw destijds zeer bewust gekozen had
den, en dat het verschil in huidkleur daarbij geen hoofdrol, maar wel een positieve rol 
had gespeeld. Exclusieve voorkeur vooraf voor een donkere danwei een lichte of blanke 
partner hadden slechts enkelen. Een Nederlandse vrouw: 
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'Ik heb duidelijk een voorkeur gehad. En dan niet speciaal, zwart, negroide zwart 
zeg maar; ik vond Indische jongens leuk, en ik vond Chinese jongens leuk 
(lacht). En ik zie ook wel eens een Nederlandse jongen hoor, echt wel, gebeurde 
ook wel eens: maar vaak toch, vaker heren met een kleurtje.'12 

Een andere Nederlandse vrouw: 'Ik heb altijd wel op donkere mannen gevallen, ik weet 
niet wat 't is. Ik vind de mensen zelf op zich al heel anders, heel gastvrij. Het heeft me 
altijd heel erg getrokken.' 

Ook verschillende mannen spraken hun voorkeur voor het verschil uit. Een Surinaam
se man: 'Ik keek meer naar een blank meisje.'13 En een Nederlandse man: 'Ik vond haar 
uiterlijk wel leuk. Ik vond het wel interessant. En nog steeds vind ik het een verade
ming, ja. Er zijn zoveel vrouwen die hun haar blonderen en er haast allemaal hetzelfde 
uitzien. Dan vind ik het wel een verademing dat er wat variatie in zit!'14 

Een Surinaamse vrouw, eerder gehuwd met een blanke Nederlandse man, koos ook 
daarna bewust voor een lichte man: 

'Ik zie mezelf ook niet met een gitzwarte man aan komen kakken, (lacht) Ik zeg: 
het oog wil ook wat. En een ander vindt juist een gitzwarte man het mooiste wat 
er is. Ik hoef dat niet. Dus ik kan me niet indenken dat ik met 'n zwarte man 
zou gaan. Dus. Absoluut niet.'15 

Er was een enkele respondent die geen enkele voorkeur had, en die zijn partnerkeuze in 
dit opzicht als volkomen toevallig beschouwde. Een Nederlandse man: 

'De keuze voor haar heeft ook niet te maken met dat zij zwart is, he? Van, ik val 
op zwart, ofzo; nee. Het ging me eigenlijk om de persoon zélf. Als zij wit was 
geweest, was zij het ook geweest. Als zij zwart was geweest, dan was zij het ook 
geweest.' 

Hij was echter een uitzondering. Bijna alle geïnterviewden verklaarden dat zij het ver
schil destijds extra leuk vonden, en dat zij inmiddels - 'bij gebleken geschiktheid' - een 
zekere voorkeur voor een bepaald uiterlijk hadden. De onbekendheid met elkaar was 
voor vrijwel iedereen toch groot. Slechts enkelen kenden van dichtbij andere Hollan
ders, Surinamers of Antillianen op het moment dat zij hun huidige partner leerden ken
nen. Voor bijna iedereen gold, dat het toch iets nieuws was om in zo'n 'andere' familie 
terecht te komen. Een Surinaamse vrouw: 

'Ik kende de codes niet. En ik was nooit met de in Nederland geboren witte 
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Nederlander omgegaan. Niet echt. Dus je bent toch onbekend. En die onbe
kendheid maakte mij afwachtend. Ja. Ik wist dat ik met deze man verder zou 
gaan. Ik wist dat ik met deze man in zijn gezin terechtkwam. Ik zou er kinderen 
mee verwekken. En dat maakte het verschil, waardoor ik voor mezelf wist: eigen
lijk ben je nooit zó dicht bij gekomen.'17 

Veel Nederlanders wisten eigenlijk ook nauwelijks iets over Suriname. Een Surinaamse 
vrouw vertelde dat ze haar Hollandse man nogal veel moest uitleggen, in het begin: 

'Hij zei: "Die Somalische vrouwen, met lange rokken, komen die ook uit Suri
name?", ik zeg: "Née, die zijn uit Somalië". "En de Antilliaanse?" "Nou, die zijn 
ook als wij, alleen praten ze Papiamenti." Ja, m'n man haalde alles door elkaar, 
hoor.'18 

De partners in Surinaams- of Antilliaans-Nederlandse huwelijken beschouwden elkaar 
en eikaars familie en vrienden aanvankelijk als nogal anders dan henzelf beschouwden. 
Dat er een bepaalde afstand overbrugd moest worden, bleek ook uit hun verhalen over 
de eerste ontmoetingen en de eerste reacties. Zoals hiervoor beschreven speelde kleur
verschil een belangrijke rol in de Surinaamse en Antilliaanse samenleving: er was spra
ke van een hiërarchie in huidkleur, 'hoe lichter hoe beter'. Dat rechtvaardigde de ver
wachting, dat gemengde paren in eerste instantie meer acceptatie en waardering van 
Surinaamse of Antilliaanse kant, en meer tegenwerking en weerstand van Hollandse 
kant ten deel zou vallen. Deze verwachting werd door de interviews echter niet beves
tigd.1? 

Voor 4 van de 13 paren (31%) was er wat betreft de acceptatie geen enkel probleem 
bij de wederzijdse familie, kennissen, vrienden of verdere omgeving. Het betrof even-
vaak een paar met een Hollandse man als met een Hollandse vrouw (resp. Surinaam
se/Antilliaanse vrouw of man). Met bijna een derde deel is dit wel een aanzienlijke aan
tal probleemloos geaccepteerde stellen. Voor bijna tweederde (61%, 8 van de 13) van de 
paren heeft de acceptatie moeite gekost. Deze moeizaam geaccepteerde paren waren 
voor driekwart (6 van de 8) Surinaamse mannen met Nederlandse vrouwen, en voor een 
kwart (2 van de 8) Surinaamse vrouwen met Nederlandse mannen. In één geval (1 van 
de 13, 8%) kwam het tot een breuk met een belangrijk deel van de Hollandse familie. 
Het betrof een Nederlandse man met een Surinaamse vrouw. 

'Acceptatie met moeite' bleek voor deze groep etnisch gemengde paren de standaard
situatie te zijn. Wie had er moeite mee? Uit de interviews komt naar voren dat er - in 
tegenstelling tot de verwachting — meer twijfel, weerstand of tegenwerking van Suri
naamse kant kwam, dan van de Nederlandse.20 Aan de andere kant moet geconstateerd 

241 



GEMENGDE HUWELIJKEN, GEMENGDE GEVOELENS 

worden dat voor geen van deze paren die weerstand tot een echte breuk met nabije 
familie of vrienden heeft geleid. Dit in tegenstelling tot het ene geval van een Suri
naamse vrouw met Nederlandse man, die wel tot zo'n breuk zijn gekomen. Daarbij 
kwam de weerstand wel van de Nederlandse kant. 

De met moeite geaccepteerde paren 

Vrijwel alle paren kregen te maken met weerstand vanwege het uiterlijk of de nationa
liteit van de partner. Hierbij waren huidkleur en nationaliteit, of etnische groep, eigen
lijk niet te onderscheiden. Het betrof steeds een afwachtende, min of meer negatieve 
houding tegenover ofwel het 'Hollandse', 'witte', en 'blanke', ofwel tegen het 'Suri
naamse', 'zwarte', 'bruine' of'donkere'. Deze reserve tegen de andere partner was meest
al gebaseerd op onbekendheid, vooroordelen en stereotypen. Over Hollandse partners 
bleek onder Surinamers onder meer het beeld te bestaan dat deze 'bazig' en dominant 
waren, eigenwijs, gierig, makkelijk te krijgen (gemakkelijk te versieren), onbeleefd, 
nieuwsgierig, onhygiënisch, onbetrouwbaar in de liefde, materialistisch en te weinig 
respectvol voor ouderen. Over Surinaamse partners bestond bij Hollanders onder meer 
het beeld dat deze hardhandig waren, niet wilden werken, asociaal waren, geen Neder
lands verstonden, en gebiedend, bijvoorbeeld in winkels, waren. Voor al deze opvattin
gen gold dat zij in de loop van de tijd, wanneer de betreffende partners en wederzijdse 
familie elkaar beter leerden kennen, in de praktijk verdwenen. De gemengde paren ver
gaten die eerste oordelen echter niet. Ze hielden er ook rekening mee dat ze eventueel 
terug kunnen komen. 

Afwijzing van een partner vanwege een verschil in klasse kwam onder deze geïnter
viewde paren niet voor. Bij het verschil in leeftijd was het de bezorgdheid om een te jong 
geachte dochter die ging trouwen die tot weerstand leidde, maar dit is geen reactie die 
specifiek is voor gemengde paren. Tweemaal werd het verschil in taal met de Surinaam
se schoonouders als een hindernis ervaren. Tweemaal was verschil in kerkelijke gezind
te een reden voor weerstand. Het ene paar betrof een Surinaamse man die van huis uit 
Islamitisch was, katholiek wilde worden, en in de katholieke kerk wilde trouwen: de eer
ste Amsterdamse pastoor die daarvoor door het paar werd benaderd stuurde hen reso
luut weg. De tweede voltrok het huwelijk echter zonder enig probleem. Bij het tweede 
paar ging de van huis uit gereformeerde Nederlandse man over naar de volle evangeli
sche gemeente van zijn Surinaamse vrouw, waarbij hij zich ook opnieuw liet dopen. Dat 
was voor zijn familie een onacceptabele stap, waarover zij maar liever niet meer praten. 

'Dat is toch altijd een punt van wrevel. Dat het als een soort verloochening 
gezien wordt, van: zijn wij dan niet meer goed genoeg? Of is onze kerk dan,... 
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He? Ergens schijnt daar toch een wrevel te zitten.'21 

Bij dit paar was voor de Hollandse familie het feit dat hun nieuwe schoondochter of 
-zus zwart en Surinaams was geen enkel bezwaar. Maar de religieuze verandering was 
eigenlijk onoverkomelijk en onbespreekbaar. 

De niet-geaccepteerden 

In één geval is het tot een breuk met familieleden of naaste vrienden gekomen. Het 
betrof zoals gezegd een Nederlandse man met een Surinaamse vrouw. De weerstand 
kwam van een deel van de Hollandse familie. Met deze familieleden was uiterst mini
maal contact. Deels was de weerstand terug te brengen tot wantrouwen tegen Surina
mers die 'alleen voor de papieren' met een Nederlander zouden trouwen. Voor een ander 
deel wilde de familie van deze man zijn scheiding niet accepteren, en daarom ook zijn 
tweede vrouw niet. Dit tweede aspect is niet specifiek voor gemengde paren; het komt 
vaak voor dat een deel van de familie een tweede huwelijk niet accepteert. Zonder dat 
er sprake was van openlijke ruzie of enige vorm van confrontatie vermijdt de familie het 
contact liever, overigens tot verdriet van de Surinaamse vrouw, die steeds probeert het 
contact te bevorderen. De man richtte zich sterk op zijn Surinaamse schoonfamilie, was 
druk in de weer voor de in Suriname wonende familieleden, en het paar overwoog 
(r)emigratie naar Suriname. 

Over de manier waarop de gemengde paren te werk gingen in het opbouwen van 
contacten met de wederzijdse familie, vrienden en kennissen vertelden zij uitgebreid. Er 
bleek een verschil in strategie te zijn ten aanzien van de directe familie enerzijds, en ove
rige familie, vrienden en kennissen anderzijds. Ten aanzien van de eigen ouders en 
schoonouders bleken de paren meer geduld op te kunnen brengen dan voor de overi
gen. 

Drie strategieën ter bevordering van acceptatie 

i De kat uit de boom kijken: Nadrukkelijke voorzichtigheid bij de eerste ken
nismaking met wederzijdse familieleden en vrienden. 

'Goed de kat uit de boom kijken. En later kan je dan meer jezelf zijn. Maar in 
het begin (zucht) ja: niet op de voorgrond willen treden.'22 

'In het begin zeiden ze ook zo, "die bakrd\ die bakra, hè? Dat betekent Hollan
der. Zo van ja, wat moeten we ermee? We weten niets van d'r. We zullen het 
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Een veelgekozen strategie bij de kennismaking met een als nogal 'anders' ervaren Hol
landse of Surinaamse schoonfamilie bleek 'voorzichtigheid' te zijn. Behoedzaam, gedul
dig en oplettend, belangstellend maar terughoudend, netjes en enigszins afwachtend 
gaat men bij eikaars familie, vrienden en kennissen op bezoek. Vaak werd dit proces 
getypeerd als het 'de kat uit de boom kijken'. Daarmee wordt vooral geduid op een lang
duriger proces: men ziet het eens aan, blijft afwachtend, neemt er de tijd voor. Er wordt 
ook mee duidelijk gemaakt dat men zich niet direct, automatisch bij elkaar op zijn 
gemak voelt. Er moet een bepaalde afstand, onbekendheid overwonnen worden. 

Een Surinaamse man, over zijn bewuste voorzichtigheid ten opzichte van de Hol
landse ouders van zijn nieuwe vriendin: 

'Als ik zeg, voorzichtig, dan bedoel ik eigenlijk, (zucht) ja, nou, overdreven aar
dig, goed over willen komen enzo, netjes, beschaafd ofzo, weet je? Dat ze zien, ik 
ben niet zo'n neger als jullie misschien wel zouden kunnen denken. Geen con
frontaties aangaan ofzo. Je dan maar een beetje op de vlakte houden.'24 

Een andere Surinaamse man typeerde de reactie van zijn ouders, broers en zussen op 
zijn Nederlandse vriendin: 'Niet enthousiast, maar ook niet dat ze iets, iets tégen haar 
hadden; maar wel, ja: ook de kat uit de boom kijken.'25 

Een Surinaamse vrouw, over haar kennismaking met haar Hollandse (aanstaande) 
schoonouders: 

'Ze waren beleefd. Beleefd. Ja, God, ik was natuurlijk ontzettend verlegen. Dus 
ik zei niet veel. Zij zeiden ook niet veel. Dus eh... Beleefd. Natuurlijk, ik keek 
ook de kat uit de boom. Ik was ontzettend verlegen. Ik zeg niet veel. Die men
sen waren gewoon beleefd. Handjes schudden, handjes geven. Beleefd. Niet 
gezellig praten ofzo. Gewoon, beleefd.'26 

Na de eerste voorzichtige ontmoetingen volgde meestal een wat langere periode van ver
dere kennismaking en toenadering. Hoe vaak men elkaar daarbij zag of sprak, verschil
de sterk. Een deel van de familie woont meestal ver weg.27 Een Nederlandse vrouw, over 
het bewust opbouwen van contact met haar in Suriname wonende schoonmoeder: 

'Ja, je wilt 't gewoon goed doen. Ik ben, terug in Nederland, blijven schrijven, 
heb spullen gestuurd en noem allemaal maar op: er was een continuïteit, en ik 
liet het niet afweten. Het was niet zo van: nu ben ik getrouwd en het zit wel goed, 
ik heb met jullie niks te maken, nee, ik bleef gewoon dat contact wel in stand 
houden. Ik denk dat dat het vertrouwen bevorderd heeft. En ik dacht ook: dat 
komt wel goed. En 't kwam ook ook goed.'2 
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2 Beheerste nieuwsgierigheid. Meedoen, en niet teveel vragen stellen 

Een belangrijke klacht van de Surinaamse respondenten betrof de nieuwsgierigheid van 
de Hollanders. De Hollandse partners hadden ervaren dat nieuwsgierigheid bepaald 
niet op prijs gesteld wordt, en bewust beteugeld moet worden om vorderingen in de 
acceptatie te maken. Ik kwam door de interviews tot de conclusie dat de omgang met 
nieuwsgierigheid van cruciaal belang is in Surinaams-Nederlandse relaties. 

In zijn standaardwerk over de emoties stelt Frijda dat nieuwsgierigheid steeds zowel 
enige mate van angst als verlangen in zich bergt. Hij rangschikt nieuwsgierigheid samen 
met 'aandacht, verbazing en belangstelling' in een aparte categorie emoties, namelijk de 
cognitieve, van het type 'verlangens en genoegens', en formuleert over nieuwsgierigheid 
kernachtig: 

'Alle ongebruikelijke, vreemde stimuli wekken nieuwsgierigheid, naderings
gedrag en exploratief gedrag op, maar ook gespannen afwachting en vrees. Ze 
kunnen beide tegelijk doen.'29 

De mate van angst voor het andere neemt af naarmate men met het verschil vertrouwd 
raakt, en in zelfvertrouwen groeit. In die situatie krijgt de nieuwsgierigheid meer ruim
te: 'De vrees voor het onbekende neemt af of verdwijnt wanneer het algemene compe-
tentiegevoel of het zelfvertrouwen toeneemt.'30 

Deze drijfveren van nieuwsgierigheid, het gelijktijdige verlangen naar en de vrees 
voor verschil, spelen een belangrijke rol bij de partnerkeuze. Uit de interviews met Suri
naams- en Antilliaans-Nederlandse paren bleek echter dat de Surinaamse en Antilliaan
se partners lang niet altijd van al die aandacht gediend waren. Wat voor Nederlanders 
als belangstelling gold, werd door Surinamers nogal eens als nieuwsgierigheid ervaren, 
en niet gewaardeerd. Surinaamse man (misprijzend): 

'De mensen zijn nieuwsgierig geïnteresseerd. En dan gaan ze je vragen stellen. 
"Heb jij een Nederlandse vriendin?" Ze beginnen niet met "Heb jij een Suri
naamse vriendin?" Het is altijd: "Heb jij een Nederlandse vriendin?" Dat vind ik 
heel gek.'31 

Een Surinaamse vrouw, over Nederlanders: 'Deze mensen zijn nieuwsgierig, ze willen 
alles weten. En mijn mensen die houden daar allemaal niet van. Waar bemoei je je mee? 
Dat is het verschil.'32 

Bij het zoeken van toenadering met de nieuwe schoonfamilie gingen de responden
ten met geduld en doorzettingsvermogen te werk. Allereerst zijn er praktische manieren 
om een betere band op te bouwen: overal aan meedoen, zegt een andere Nederlandse 
vrouw over haar Surinaamse familie in Suriname: 
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'Niet met je schoenen in huis. Niet op slippers op straat lopen. Je netjes kleden, 
verzorgd er uit zien. Niet topless zwemmen in het zwembad. Zeg maar, dus, hele 
uiterlijkheden. Meehelpen in huis, want wij waren daar met kerst, dus er moest 
heel veel gebakken en gekookt worden. En open zijn voor de mensen waarmee 
hun contact hadden. Meedoen met kaarten. Meedoen met feestelijkheden. Mee
doen met bidden, meedoen met naar de kerk gaan. Zeg maar, alle dingen die 
voor de familie, en zeker voor zijn moeder, van belang waren. Terwijl, ik geef niks 
om de kerk. Alhoewel ik het wel leuk vind om het te bestuderen.'33 

Een Nederlandse vrouw vertelde dat zij aanvankelijk weinig contact met de zussen van 
haar Antilliaanse man had, maar dat veranderde toen zij hen bewust in vertrouwen 
nam. 

'Het is langzamerhand steeds vertrouwder geworden. Op een bepaald moment 
hebben mijn vriend en ik ook problemen gehad, relatieproblemen, en toen voel
de ik me het prettigst om daar met zijn zussen over te praten. Die konden me 
constructieve adviezen geven. En vanaf die tijd is het tussen ons wel closer gewor
den. Dat heeft zeker een rol gespeeld in het winnen en krijgen van vertrouwen.'34 

Verschillende paren wezen op een diepgaander verschil tussen Surinamers en Hollan
ders: het betrof de mate van openhartigheid van het bespreken van eikaars en ander
mans problemen. Surinamers zouden buiten de directe familiekring, en soms ook daar
binnen, minder praten, wat geslotener zijn — en blijven. Een Surinaamse vrouw, over 
haar familie: 

'Bij ons gaat alles stilzwijgend. Niet echt praten. Wij praten thuis niet echt met 
elkaar. Dingen gebeuren gewoon. En, that's it. Ik heb echt niet tegen mijn moe
der verteld, van, ik heb verkering met hem ofzo: nee, dat niet. Ze merkte het, en: 
nou. Het zij zo.'35 

Een Nederlandse vrouw had geleerd zich in te houden als het over gevoelige zaken bin
nen haar Surinaamse schoonfamilie ging: 

'Surinamers, zoals ik ze ken, zijn erg gesloten en houden alles binnen het gezin. 
Terwijl ik veel opener ben. Ik zeg gewoon alles en iedereen mag van alles weten. 
En dat, dat is een verschil dat me wel opgebroken is, in het verleden. Het is: 
bedek je schande, he? Bedek je schande! Zo is het ongeveer in Suriname. Er zijn 
bepaalde dingen, daar wordt niet over gepraat.'36 
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Ook een andere Nederlandse vrouw benadrukte sterk dat het voor een betere band met 
haar nieuwe Surinaamse schoonfamilie van groot belang was geweest, dat zij haar stijl 
van contact onderhouden had aangepast, en dat ze haar nieuwsgierigheid bewust pro
beerde te beheersen: 

'En niet teveel vragen! Niet teveel vragen stellen. Niet teveel uithoren. Want zo 
voelen ze zich vaak ook door Nederlanders: uitgehoord. Ja. Terwijl ik die nieuws
gierigheid best heb hoor, houd ik die dan bewust voor me. Want ik denk, daar 
zou veel op afgeknapt zijn. Datgene waar hun over zwijgen, daar ga je in mee-
zwijgen, voor een deel.'37 

Hierin wordt een karakteristiek patroon zichtbaar, waarbij de Nederlandse partner zich 
inhoudt door minder directe vragen te stellen, commentaren of meningen te uiten, gro
tere waarde gaat hechten aan het niet ter discussie stellen van van alles en nog wat - en 
dus meer gaat zwijgen. De Surinaamse of Antilliaanse partner gaat langzamerhand meer 
praten, begint zichzelf meer te uiten, en gaat meer waardering voor een zekere openheid 
over emotionele problemen op brengen. Wederzijdse familie, vrienden en kennissen 
ondergaan een vergelijkbare ontwikkeling. Kenmerkend is dat beheerste nieuwsgierig
heid en wederzijdse bewuste terughoudendheid een grotere toenadering mogelijk 
maakt. We zullen zien dat deze paradox van acceptatie door terughoudendheid ook in 
de interviews met Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren naar voren is gekomen. 

3 Confrontaties ontwijken, maar wel eigen grenzen stellen. Pragmatische strategieën 
tegen racisme 

'Je moet je er boven stellen en ook een beetje openstellen.'3 

Als ik op een Surinaams feest ben, dan kijk ik gewoon terug: stik de moord maar. 
Als het niet o.k. is, is het niet o.k.: Jammer dan.'39 

De Surinaams-Nederlandse paren namen voor de wederzijdse acceptatie van de directe 
familie de tijd. Zoals hiervoor al beschreven, werd die acceptatie beschouwd als een pro
ces dat niet geforceerd kan worden, en door voorzichtig en geduldig opereren bevorderd 
kan worden. Buiten de directe familie om brachten ze echter minder geduld op voor 
afwijzende reacties, bleek uit de interviews. Afwijzing van de partner leidde dan tot het 
vermijden van contact, zonder dat daar met veel teleurstelling over gesproken werd. 
Men praatte hier eerder schouderophalend en laconiek dan bitter of gekwetst over. Ver
schillende paren hadden met een of meerdere vroegere vrienden gebroken, of zagen 
bepaalde familieleden niet meer. Zelden ging dat gepaard met uitgebreide ruzies of dis-
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In de metro, Amsterdam. 

[Foto: Karin Kloostra, Amsterdam] 

cussies. Gewoonlijk werd het contact juist zonder discussie vermeden. Een Nederland
se vrouw brak met een vriendin: 

'Die vond op een bepaald moment dat ik hem maar gewoon de deur uit moest 
doen. En die stond ook niet meer open voor wat er dan nog goed aan hem was. 
En... Ja, dat is gewoon tussen hun beiden niet gegaan hoor: want hij hoeft haar 
ook niet meer te zien. En zij hem niet. Dus eh...'4° 

Een andere Nederlandse vrouw brak met een neef en een vriendin, nadat die haar Suri
naamse man tijdens een bezoek volkomen negeerden. 

'Er werd niet tegen hem gesproken! Op die avond. Of ie er niet hoorde, nee! Of 
ie niet aanwezig was! Nou, dat vond ik zó minderwaardig, dat, daar hou ik 
gewoon niet van. Ja, dat is op ruzie uitgedraaid, natuurlijk, kan niet anders he? 
We hebben nooit meer contact gehad. Dat komt toch nooit meer goed.'41 
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Een ander paar merkte op dat enkele in Groningen wonende familieleden van de vrouw 
weigerden met de Surinaamse man Nederlands in plaats van Gronings te praten; dat 
betekende het einde van het contact. Ze zijn er laconiek over. 

'Bij één oom kom ik wel. Dat is gewoon een fatsoenlijke man. Maar die anderen 
zeggen: wil je met mij praten, moet je Gronings leren. Nou, ik zeg: als je met mij 
wil praten, dan ga je gewoon Nederlands praten, want anders praat ik niet tot je. 
En ze kunnen natuurlijk wel Nederlands! Uitslovers. (lacht)'42 

Waar mogelijk werden er voor barrières waarop zij stuitten snel praktische oplossingen 
gezocht. Er werd niet langer dan strikt noodzakelijk bij stilgestaan. Het gaat hier om de 
houding die men inneemt tegen racisme. Deze pragmatische strategieën van gemengde 
paren sluiten aan bij onderzoek naar interetnische vriendschappen van scholieren en de 
etnische identiteit van Surinaamse jongeren.43 Werd een Surinaamse man niet toegela
ten in de ene discotheek, dan ging het stel naar een andere discotheek waar dat geen 
probleem was. Weigerde een hospita om de Surinaamse vriend van een Nederlands 
meisje in haar huis toe te laten, dan zocht het meisje een ander huis. Lukte het niet bij 
de ene pastoor om een gemengd huwelijk kerkelijk te laten bevestigen, dan ging men 
naar een volgende, voor wie dat bezwaar niet gold. Door deze handelswijze: snel, prak
tisch, zonder omhaal — behield men het zelfrespect, en werd verdere vernedering en 
gekrenkte trots voorkomen. Dat werd dan ook vaker aangeraden als strategie door deze 
gemengde paren.44 

Het woord racisme viel in de interviews zelden of nooit. Wel waren er, zowel van Neder
landse als van Surinaamse respondenten, opmerkingen over uitsluiting. Daartegen pas
te volgens de respondenten een praktische houding: men moet de feitelijke afwijzing 
eigenlijk niet tot zich door laten dringen. Zoals een Surinaamse man, die het advies gaf 
om in het geval van afwijzende reacties van de familie zo snel mogelijk het heft in eigen 
handen te nemen: 'Je moet altijd de eer aan je eigen laten. Dat jij het eerste initiatief 
neemt om met die ouders te gaan praten.'45 Verschillende Surinaamse respondenten 
benadrukten deze houding ten opzichte van afwijzing en discriminatie. Zij menen dat 
men zich zo onkwetsbaar mogelijk moet opstellen: dat had hen geholpen. Een Suri
naamse man: 

'Ik trok me d'r heel weinig van aan. Nog steeds, waardoor ik niet de indruk heb 
dat ik gediscrimineerd word. Je kan je eraan ergeren of niet. Ik ga ervan uit: men
sen die discrimineren zijn dom of gek, dus... Je staat boven die mensen. Als je 
wat gedaan wilt krijgen, dan leg je het ze gewoon op: "Ik wil het zo hebben", 
klaar. Je hebt overwicht op die mensen. Ik heb daarvoor bij de belastingen 
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gewerkt, nou, daar heb je ook overwicht op die mensen. Dus dat werkt wel. Je 
moet je er bóvenstellen en ook een beetje openstellen. Ja, ik ben echt niet zo 
gevoelig voor die discriminerende uitingen. Ik ben altijd ervan uitgegaan "ik weet 
wat ik waard ben, dus niemand kan me wat maken".'46 

Tussen Nederlandse en Surinaamse vrouwen bleek nogal eens wat afstand overwonnen 
te moeten worden. Tussen sommige schoonzussen ontstonden in de loop van de tijd 
levenslange vriendschappen, maar er waren ook pijnlijke verhalen over mislukte toena
deringspogingen. Een Nederlandse vrouw, die haar Surinaamse man in 1966 leerde ken
nen en jarenlang actief was in Surinaamse verenigingen, voelde zich uiteindelijk toch 
niet geaccepteerd in Surinaams gezelschap. 

'(zacht) Nou, voor mijn gevoel niet. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Dat merk 
je aan alles natuurlijk; of de mensen wel of niet bij je komen zitten. Ja, ik voelde 
dat wel, dat ik niet zo als hun was.' 

Een teleurstellende ervaring voor haar was dat ze merkte dat ze niet welkom was in een 
vrouwenwerkgroep van een Surinaamse vereniging waar haar man en zij al actief in 
waren. 'Toen dacht ik, nou, ik zit er al vijfjaar in enzo: hartstikke leuk! Daar heb ik wel 
zin in. Want ik wil ook wel eens mijn zegje doen met een heleboel dingen. En dat werd 
dus niet geaccepteerd. Omdat ik geen Surinaamse vrouw was.' Vriendschap opbouwen 
met Surinaamse vrouwen was haar niet gelukt, zegt ze. 

'Dä's moeilijk! Dat lukt niet. Nee, in mijn geval niet. Ik heb er wel mijn best voor 
gedaan, maar dat lukt niet. En dan voelde ik me wel gediscrimineerd. Van hun 
kant af. Terwijl ik het niet doe. Zo heb ik het ervaren ook, hoor (zucht): Dat je 
er eigenlijk toch geen vriendinnen aan overhoudt, aan Surinaamse vrouwen. Dat 
dat niet lukt. Of ja, in het begin wel, maar dat ze naderhand toch weer naar hun 
eigen mensen trekken.'47 

Haar conclusie was dat ze achteraf gezien beter niet zoveel verwachtingen over die 
vriendschappen had kunnen hebben. Een andere Nederlandse vrouw probeerde vaste 
patronen tevergeefs te doorbreken: 

'Ik heb het hier wel eens gehad, op een feest, drankjes halen. Op een Surinaams 
gemengd feest, zeg ik, ik ga wel even drankjes halen. En toen werd ik niet gehol
pen. Dat was een feest in Zaandam. Daar was het ook zo: de mannen gingen alle
maal drankjes halen. De vrouwen deden dat dan niet. Ik had gewoon zoiets van, 
ik wil het een keer proberen. Maar dat lukte niet.'48 
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Een Nederlandse vrouw, werkzaam in en bekend met Surinaamse organisaties, vertelde 
over vergelijkbare ervaringen, zowel op feesten als bij andere bijeenkomsten. Zij zegt dat 
zij in de loop van de jaren veranderd is in de manier waarop ze reageert op afwijzende 
blikken van Surinaamse vrouwen. Door 'terug te kijken' gaat ze nu een soort confron
tatie aan, en ze weigert zich 'kleiner' te maken om op een gelijk niveau te komen: 

'Ik voel me door zwarte mannen eerder geaccepteerd dan door zwarte vrouwen. 
Want ik ben inderdaad hun concurrent. Ik ga niet — vroeger was ik geneigd om 
meer door de knieën te gaan om geaccepteerd te raken. Nu heb ik meer zoiets 
van: nou, de verhoudingen moeten gelijk liggen. Jullie moeten er net zoveel 
moeite voor doen als ik er moeite voor moet doen. Het moet niet zo zijn dat ik 
op mijn knieën moet, in de hoop dat ik deel daarvan mag uitmaken. De angst 
om afgewezen te worden, die maakt de kans groter dat je afgewezen wordt. Daar
om heb ik nu meer trots. Als ik op een Surinaams feest ben, dan kijk ik gewoon 
terug: stik de moord maar. Als het niet o.k. is, is het niet o.k.: Jammer dan.'49 

Geen van de Nederlandse mannen heeft aangegeven dat hij zich door Surinaamse man
nen in vergelijkbare zin afgewezen voelde. 

Tenslotte gaven verschillende gemengde paren aan dat zij in Nederland weinig 
afkeurende of nieuwsgierige blikken ondervonden, maar buiten Nederland, op vakan
tie, des te meer. Genoemd werden in dit verband negatieve ervaringen in Parijs, Grie
kenland, Spanje, Thailand, Azië en Turkije. 

De strategie die deze paren het meest gebruikten om pijnlijke afwijzing en discrimi
natie tegen te gaan, was minder terughoudend dan die ten opzichte van hun directe 
(schoon)familie. Er werden eerder contacten bevroren, vriendschappen op hun beloop 
gelaten. Het viel op dat er snel gehandeld werd, om de eigenwaarde, trots en het zelfre
spect zo veel mogelijk in stand te houden. Deze dominante houding van pragmatische 
uitwijking tegenover afwijzing kan gezien worden als een anti-racistische strategie.50 

Wanneer dit in Nederland een veel voorkomende houding is, is dat geen indicatie van 
volkomen aanvaarding van verschil; het tekent juist de begrenzing ervan. Openlijke 
conflicten waren er nauwelijks, omdat die zo veel mogelijk worden gemeden. De enige 
confrontaties, als dat woord hiervoor al geschikt is, bestonden uit de koele blikken die 
zwarte en blanke vrouwen die elkaar niet kennen, elkaar in gemengd gezelschap zeiden 
toe te werpen. 

Veranderingen in etnische identificatie 

Aan de dertien paren is een aantal open vragen gesteld over de etnische groep waartoe 
zij zichzelf al dan niet rekenen. Hoe Surinaams of Antilliaans en hoe Nederlands voe-
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len zij zich? De indeling is gebaseerd op deze zelf-verklaarde identificatie door de 
respondenten. Onderscheiden wordt behalve de voor de hand liggende categorieën 
Nederlands, Surinaams en Antilliaans de categorie 'half-half'. Alleen wanneer de 
respondenten uitdrukkelijk aangaven zich evenveel te identificeren met beide groepen, 
is hun antwoord in deze categorie ondergebracht.51 Alle paren wonen in Nederland. Het 
meest 'opgeschoven' naar de kant van hun partner waren de mannen. Van de Suri
naamse mannen beschouwden 3 van de 8 (37,5%) zichzelf inmiddels als overwegend 
Nederlands. Van de Nederlandse mannen beschouwden 2 van de 5 (40%) zichzelf 
inmiddels als 'half Surinaams, half Nederlander'. 

Niet veranderd 

Het beeld bij de vrouwen was heel anders. Slechts één Surinaamse vrouw beschouwde 
zichzelf als overwegend Nederlands; de overigen verklaarden gewoon Surinaams te zijn 
gebleven. Geen van de Nederlandse vrouwen gaf aan dat zij in de loop van de tijd meer 
naar de Surinaamse kant was overgegaan. Zij verklaarden daarentegen vrij nadrukkelijk 
dat ze niet veranderd waren. Enkele van hen gaven aan dat 'Surinaamser' worden niet 
gewaardeerd werd. Dat betrof alleen Nederlandse vrouwen, en het zou met name door 
Surinaamse vrouwen worden afgekeurd. Twee Nederlandse vrouwen waarschuwden uit
drukkelijk voor het 'versurinaamsen' van Nederlandse partners. Een Nederlandse 
vrouw, die vertelde dat zij inmiddels voor de telefoon goed Surinaams-Nederlands 
sprak, waarschuwde: 

'Sommige Nederlandse vrouwen die met Surinamers getrouwd zijn, hebben de 
neiging om ook zo te gaan praten. Ook waar Surinaamse meisjes bij zijn. Nou, 
daarover wordt achter hun rug gezegd, wat denkt ze wel! Dat vinden ze belache
lijk! Ik vind het zelf eigenlijk ook een beetje. Dat wordt dus niet gepikt door Suri
naamse meisjes, als het Nederlandse meisjes zijn.'52 

Een andere Nederlandse vrouw bevestigde dit:'Ik denk dat de mensen het eerder accep
teren dat jij als Nederlandse met Surinaamse schoonouders gewoon Nederlands blijft, 
als dat je jezelf gaat omturnen tot een halve Surinaamse, terwijl je dat toch niet bent! 
Wat ik veel meegemaakt heb, van Nederlandse vrouwen. Maar zo werkt het niet!'53 

Beide citaten geven aan dat een dergelijke 'aanpassing' aan de Surinaamse gewoonten 
door Surinaamse vrouwen niet gewaardeerd wordt. Een Surinaamse man bevestigde dat 
Surinaamse vrouwen hem kritisch aankijken en zo hun eigen termen hebben voor 
Nederlandse vrouwen: 'Surinaamse vrouwen zeggen dan tegen me: "Oh, ben je met een 
kaas?"'5« 
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Een Nederlandse man, die met een Surinaams accent praat, ondervond daarentegen 
geen weerstand. Hij vertelde er heel vrolijk over: 

'Ik merk nu al dat mensen me soms vragen: Kom jij uit Suriname ofzo? Je hebt 
zo'n accent! Dan zeg ik, nou, dat kan. Omdat je zoveel in die Surinaamse samen
leving verkeert dat je dat min of meer overneemt. Niet eens imiteert, want je 
neemt het echt over hoor. Mijn familie zegt: Je wordt al echt een Surinamer! 
(lacht) Dat merk ik zelf ook wel. Ik zeg wel eens, ik ben eigenlijk zo'n Eurina-
mer. Half Europees, half Surinaams. Of Eurinees! (lacht)'55 

De uitdrukkelijke verklaringen van Nederlandse vrouwen dat zij beslist niet Surinaam-
ser geworden waren, dat zij 'zichzelf' gebleven zijn, en hun adviezen aan anderen om 
dat ook zo te doen, roepen de vraag op in hoeverre dat veranderen of niet-veranderen 
vrijwillig of min of meer gedwongen gebeurt. De Surinaamse mannen benadrukten dat 
zij niet zo zijn als veel andere 'negers', waarvoor zij tevens waarschuwden. Surinaamse 
mannen en vrouwen gaven aan dat ze hun trots en zelfrespect bewaarden door zich bij 
problemen terughoudend op te stellen. Nederlandse mannen zeiden dat ze hun schou
ders ophalen voor de mogelijk negatieve reacties van anderen. Zo vertelden zij hoe ze 
de afwijzing door anderen omzeilen. In elk van deze verhalen zit dan ook een onder
toon, die waarschuwt voor problemen die zich voordoen wanneer men zich anders zou 
opstellen. 

Kleurverschil als dilemma: vergeten of onthouden, erkennen of ontwijken? 

Over de gevolgen van kleurverschil tussen de partners in gemengde huwelijken deden 
de geïnterviewde paren zeer tegenstrijdige en ambivalente uitspraken. De een ontkende 
hevig dat er sprake is van verschil, de ander voelde zich altijd en overal extra bekeken. 
De een stelde dat hij of zij alleen door opmerkingen van anderen herinnerd werd aan 
het verschil, de ander meende dat er ook onderlinge spanningen waren, een derde ont
kende zowel in de onderlinge als de externe interacties elke impact van uiterlijk verschil. 
Uit de antwoorden bleek duidelijk hoe gevoelig dit onderwerp ligt. Aan de ene kant is 
er de norm die voorschrijft dat huidkleur geen betekenis heeft. Aan de andere kant is er 
het onmiskenbare zichtbare verschil dat enerzijds vergeten wordt in de loop van de tijd 
van een verhouding of huwelijk, maar waarop anderen telkens weer kunnen reageren. 
Drie aspecten van de antwoorden komen hier aan de orde. 
i Speelt kleurverschil een rol? Primaire reacties op het benoemen van kleurverschil. 

2 Heeft het kleurverschil betekenis in de onderlinge verhouding van deze stellen? 
3 Merken zij wel of niet op of anderen reageren op het kleurverschil? 
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i Primaire reacties op het benoemen van kleurverschil: 'Daar praat of denk ik liever niet 

Het onderwerp is zo omstreden, dat verschillende respondenten aanvankelijk weigerden 
op de vragen in te gaan, zoals een Surinaamse man, op de vraag naar zichtbaar verschil, 
en hoe hij zichzelf zou omschrijven: 

'(stilte) Hoe bedoel je? Uiterlijk? (afwerend) Dat eh, daar doe ik niet aan. Die 
vraag moet je dan maar aan haar (wijst naar zijn vrouw) stellen, (v.: Ja. Maar, zeg 
je, zwart? Ik ben zwart? Of zeg je dat nooit?) Nou, ja, ik zeg, ja, ik ben zwart. 
Maar daar hoefik toch niet voor... Of, ik ben een neger. Maar ik wil niet. (v.: Is 
dat verschil voor jou belangrijk? Zwart-wit?) Nee. Nee. (v.: Is dat iets wat je ver
geet, in de loop van de tijd?) Ja. Nee. Op een gegeven moment wordt het zo 
gewoon dat je het niet meer ziet. Ik denk ook dat - met vrienden, of met fami
lie — dat je er op een gegeven moment gewoon bij hoort, omdat er geen verschil 
meer is. Op sommige momenten voel je je een Surinamer: dan is er misschien 
even een verschil.'56 

Het bovenstaande was een pijnlijk moment in het gesprek - het was duidelijk dat deze 
man de vraag vervelend vond, en er eigenlijk niet op wilde antwoorden. Een andere, 
Nederlandse man zei dat ook hij liever niet stilstond bij kleurverschil. 

'Ik sta daar nooit allemaal zo bij stil. Het gaat bij mij allemaal automatisch. Ik 
trek me nooit zoveel van andere zaken aan. Voor mij is alleen maar belangrijk m'n 
gezin. Klaar. Voor de rest niks. Wie daaraan komt, dan word ik link, en voor de 
rest interesseert het me eigenlijk niet wat je denkt, zegt of doet, dat moet je zo 
voor je eige weten. Dat zal mij verder worst wezen. Zolang je mij maar niet las
tig valt.'57 

Terwijl deze mannen de vragen wat afweerden, ging een andere, Surinaamse man, er 
uitgebreid op in, omdat hij zich zeer bewust was van kleurverschil en de gevolgen daar
van. Hij had hierin een ontwikkeling doorgemaakt, en merkte verbaasd op dat hij soms 
ook impulsief afkeurend keek naar (andere) gemengde stellen op straat. 

'Vaak kijken Surinaamse mannen ook naar Surinaamse vrouwen die met een 
Nederlandse man een relatie hebben, van, eh, hee, wat is dat?! Soms betrap ik 
mezelf er ook op! Dat is een soort oud, een soort automatisme ofzo. (zucht) Als 
ik bewust er gewoon zo over nadenk, dan niet. Maar gewoon onbewust, af en 
toe, dan kijk ik van: dat kan niet!'5 
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Het lijkt erop dat kleurverschil primaire, onbeheerste reacties kan oproepen. Zelfs de 
respondenten, allemaal onderdeel van een gemengd paar, betrappen zich op spontane 
afkeurende blikken. 

2 De invloed van kleurverschil op het gemengde paar zelf: ontkenners en erkennen 

Hoewel de interviews hierop niet uitdrukkelijk ingingen, omdat het onderwerp van 
gesprek de reacties van anderen op de gemengde paren waren, deden veel respondenten 
toch uitspraken over hoe zij onderling met zichtbaar verschil omgingen. De antwoor
den liepen uiteen van nadrukkelijk ontkennend tot nadrukkelijk erkennend, en zo zal 
ik ze ook aanhalen. Een Surinaamse man, op de vraag of hij in de loop van de tijd ver
geet dat zijn vrouw blank is: '(nadrukkelijk) Nou, nee! Zo zie ik haar niet. Ik zie haar 
gewoon als (naam)! Niet als blanke, of blonde; nee. Ik zie haar gewoon als individu. 
Ja.'59 

Een Nederlandse vrouw: 

'Ik ben me er niet de hele dag bewust van dat hij zwart is. Dat helemaal niet! Als 
je het dan puur over huidkleur hebt, dat denk ik niet. Je bent op een gegeven 
moment zo gewend aan een beeld van een persoon. 

Deze respondenten reageerden min of meer verbaasd, omdat zij na jarenlang samenzijn 
met een 'andere' vrouw of man het verschil in huidkleur niet meer opmerkten. Twee 
andere vrouwen reageerden resoluut afwijzend. Zij zien het gewoon niet, zeggen ze. 

Een Nederlandse vrouw: 

'Dat verschil is er helemaal niet. Nee. Vind ik niet. Ik heb het eigenlijk nooit als 
verschil gezien. Nee, ik zag het niet echt als verschil. Ik had geen andere reacties, 
als ik met hem samen in de stad zou lopen, van mensen als dat ik daar met mijn 
ex-vriend (Hollands) in de stad zou lopen. Dat verschil heb ik voor mezelf ook 
niet. Zo'n gevoel van, nu loop ik met een gekleurde, of een buitenlandse jongen? 
Nee. Dat gevoel had ik niet. Nee.'"1 

Een andere Nederlandse vrouw: 'Dat zie ik niet hoor. Als mensen aardig zijn, dan maakt 
mij het niet uit hoe ze er uit zien. Nee hoor.'62 Een Surinaamse vrouw: 'Dat hele zwart
wit zijn heeft me nooit zo beziggehouden. Ik denk niet zo zwart-wit. Het spijt me, maar 
ik hou me daar niet mee bezig. Nee. 3 

Hier tegenover stonden degenen die wel verschil opmerkten en erkenden. Sommi
gen gaven aan dat dat iets was wat alleen helemaal aan het begin van hun verhouding 
opviel. 
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Een Nederlandse vrouw: 

'Als je bijvoorbeeld bij elkaar in bed ligt, en je ziet die kleuren naast elkaar ofzo: 
dat vond ik in het begin heel fascinerend. En dat vind ik nu gewoon zo nor-
maal.'64 

Een Nederlandse man, nog niet zo lang samen met zijn Surinaamse vrouw, begon juist 
met die erkenning, zei hij: 

'Ja, ik ben echt een blanke Hollander! (lacht) Eerder was dat niet zoiets wat wat 
betekent voor je. Dat gaat nu pas voor me leven. Eerder was het gewoon mens! 
Blank en donker, dat speelde niet. Nu heeft het mijn belangstelling. Het is ook 
iets waar je niet omheen kan. Dus, daar moet je gewoon iets mee doen. Dat is 
een ding wat nieuw voor me is. Maar ik lig daar niet wakker van, hoor! Ik loop 
ook niet de hele dag rond van, het heeft nu zo'n impact, he? Nee hoor. Ik zou 
eerder zeggen: dat popt af en toe o p . 5 

Twee Surinaamse respondenten pleitten nadrukkelijk voor erkenning van verschil. Een 
Surinaamse man: 'Sommige mensen willen zogenaamd geen verschillen zien. Dan denk 
ik, ja, dan ben je zeker blind ofzo? Heb je echt een brilletje nodig, denk ik dan. Want 
ik bedoel, die verschillen... Ik zie kleur. Ik zie ook verschillen. En dat zou gewoon irreëel 
zijn om dat anders te gaan zien vind ik. Want die verschillen die zijn er gewoon. Daar 
kan je gewoon niet om heen. Vind ik. Je moet niet ontkennen dat er verschillen zijn!'66 

Een Surinaamse vrouw: 'Kleurenblind bestaat! Tuurlijk, dat bestaat. Maar dat is een 
ziekte! (lacht) Dat is een ziekte. Ja.(lacht) Er zijn kleuren, kom! Kleurenblind ben ik 
niet! Echt niet.'67 

5 Opmerkzaamheid op blikken en reacties van anderen op gemengde paren 

Hierin gaven respondenten aan of zij al dan niet opmerken of anderen reageren op het 
kleurverschil tussen hen. Ook hier waren de ontkenners en erkenners duidelijk te schei
den, maar de erkenners waren duidelijk in de meerderheid. Van de 13 respondenten die 
hierover duidelijke uitspraken deden, waren er drie radicale ontkenners, terwijl er tien 
met duidelijke voorbeelden van zulke reacties kwamen. Een Nederlandse vrouw, over 
reacties van onbekenden, op straat: 

'Ik let daar niet op. Nee. Misschien omdat het mij niet zo snel opvalt, erger ik 
me er niet zo erg aan. Maar hij kan er wel eens boos om worden! Hij heeft wel 
zoiets van, kijk voor je man! Nou, ik, ik maak me er niet zo druk over. Nee. 
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Een andere Nederlandse vrouw: 'Ja, ik zie dat verschil niet hoor. Maar ik zie dat verschil 
helemaal niet met bruine mensen of blanke mensen. Dat zie ik gewoon helemaal niet. 
Dat zie ik niet. 9 E e n Surinaamse vrouw: 'Ik let daar nooit zo op, nee. Ik ben niet zo 
met dat zwart-wit, of met het verschil bezig: nee. Ik let daar niet op.'7° 

De erkenners zagen het verschil juist wel. Een Nederlandse vrouw verwoordde de ambi
valentie ten opzichte van het kleurverschil treffend. Eerst reageert ze vanuit de norm, 
dat huidkleur onbelangrijk is; daarna erkent ze het belang ervan juist nadrukkelijk. 

'Nee, dat is niet belangrijk, [herstelt] Ja, het is natuurlijk heel belangrijk, omdat 
het heel zichtbaar is. In die zin is het heel belangrijk, (stilte) Het is wel heel aan
wezig. En het is met name belangrijk op de momenten dat hij er erg last van 
heeft, als hij gediscrimineerd wordt. Dan, ja, dan wordt het voor mij ook heel 
belangrijk.'71 

Een andere Nederlandse vrouw stelde dat zij zich later veel meer bewust was geworden 
van kleurverschil. Van huis uit had zij het niet zo meegekregen: 

'Ik ben later meer op kleurverschillen gaan letten, ik ben me er meer van bewust 
geworden, omdat Surinamers denken in kleurverschillen. Die denken in: dat is 
Chinees, iemand heeft Chinese ogen, recht haar... Dus dan ga je er veel meer over 
nadenken. Maar niet zoals Nederlanders dat doen. Ik kan rustig zeggen: hij is 
Javaans, of hij heeft een beetje Chinese ogen. Daar bedoel je verder niks mee. 
Maar in Nederlandse oren klinkt dat al gauw een beetje discriminerend. Terwijl 
dat in Surinaamse kring niet zo bedoeld is; je praat gewoon in termen van ras!'72 

Weer een andere Nederlandse vrouw stelde dat het van de situatie en de plek afhing: 'In 
Suriname kan ik me echt heel blank voelen. En op een Surinaams feest kan ik me heel 
erg blank voelen.'73 Een Surinaamse man ziet nieuwsgierige of afkeurende blikken 
scherp: 

'Je ziet mensen gewoon vaak kijken! Ik bedoel, als ik hier loop met haar, dan merk 
ik het altijd. Het irriteert me ook. Ze kijken zo, van (zucht) ja, moet je dat zien.'74 

Een Surinaamse vrouw stelde dat door invloeden van buitenaf, zoals op school, het 
bespreken van kleurverschil met haar kinderen onvermijdelijk werd: 

'Mijn jongste zoontje: die wil graag wit zijn. Ja: ik ben wit! Of, nu zegt ie, ik ben 
oranje. Hij heeft zichzelf iets (lacht) met kleur gegeven. Bij mijn dochters zaten 
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alleen maar overwegend blanke kindertjes, (zucht) De paar zwarte die er waren, 
waren zij, en nog twee of drie donkere kinderen. Dus ze moesten ergens bij 
horen. Op een moment ging mijn oudste dochter richting blanke kinderen. En 
die zwarte kinderen namen haar dat heel erg kwalijk! Dat was een hele toestand 
op school! Ik weet niet of je de term Blaka Bakra kent: zwarte Hollander. Dat ze 
daar ook zo genoemd werden! Dat was voor de kinderen heel erg moeilijk. Ze 
moesten een keus maken. Van waar ze bij wilden horen. Terwijl ze dat helemaal 
niet kenden.'75 

Een Nederlandse man merkte alleen externe reacties op. Daar reageerde hij laconiek op: 

'Toen we in 't begin door de stad liepen hebben we ook wel es gehad dat ze ons 
nakeken. Dan had je echt zo 't idee van: dat is omdat je nou met een zwarte vrouw 
loopt. Of je aanstaren, en als je terugkijkt, dan gauw wegkijken. Het zijn meestal 
ouderen. En ik heb wel 's gehad, met m'n eigen zoontje, die is dan natuurlijk 'n 
beetje koffiekleurig. Dat iemand zegt: goh, wat 'n leuk jochie, dan zeg ik: ja, is m'n 
zoon. O, zeker geadopteerd. Zeg ik: nee hoor, hij is echt van mezelf. En dan zeg ik: 
ja, dat wordt effe nadenken, hè? Maar dat zijn meestal oudjes ofzo.'7° 

De Nederlandse respondenten zijn zich in de loop van hun huwelijk of verhouding ster
ker bewust geworden van kleurverschillen en de gevolgen daarvan. De meeste Suri
naamse respondenten waren zich daarvan al bewust, en spraken er met meer vanzelf
sprekendheid over. De reacties van onbekende anderen op het kleurverschil werden het 
gemakkelijkst verteld en erkend in de interviews. De interne, onderlinge verhalen kwa
men moeizamer, meer tussen de regels door. Er werd geen duidelijk patroon zichtbaar 
in wie nu meer, en wie minder gevoelig was voor reacties op uiterlijk verschil. Zowel 
mannen als vrouwen, zowel Nederlandse als Surinaamse respondenten lieten uiteenlo
pende meningen horen. Het is moeilijk om te kwantificeren in hoeverre die zichtbare 
verschillen nu meer erkend, of meer ontkend of ontweken worden. Ik tekende in totaal 
26 uitgebreide antwoorden hierover op. Daarvan waren er 11 'ontkennend', en 15 'erken
nend.' Duidelijk werd in elk geval dat de meningen en de ervaringen hierover sterk 
ambivalent, en ook tussen levenspartners meermaals sterk tegengesteld zijn. 

Typerende ergernissen en speciale genoegens 

Tot de speciale voordelen van een Surinaams-Nederlands huwelijk werden de uitge
breidere feesten, vooral verjaardagen, door bijna iedereen genoemd. Het betere eten, 
overal op een maaltijd kunnen rekenen, vanzelfsprekende gulheid kwamen in de mees
te interviews terug. Verschillende Nederlandse respondenten voelden zich bijzonder 
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thuis in de Surinaamse gemeenschap, die zij als warmer en aangenamer ervoeren - ove
rigens niet direct, maar in de loop der jaren, wanneer zij echt door hun schoonfamilie 
en vrienden waren aanvaard. Een Nederlandse man benadrukte sterk hoe positief zijn 
kennismaking van dichtbij met een Surinaamse familie was geweest. Zijn belangstelling 
voor de zwarte gemeenschap in het algemeen hielp daarbij wel. 

'De Surinaamse gemeenschap heeft mij, voor zover ik het heb ervaren, een geluk
kiger en een beter mens gemaakt. Door de ervaring met ze te leven. Warmmen-
selijk contact. Zonder voorbehoud. Het heeft een grote kracht. Als je je als mens 
gedraagt, nemen ze je ook aan als mens. En op dat moment is kleur eigenlijk niet 
zo belangrijk meer.'77 

De Surinaamse respondenten zijn deze vanzelfsprekende waarden uit hun eigen familie 
meer gaan waarderen toen ze in een Nederlandse schoonfamilie terechtkwamen. Voor
delen die Surinaamse partners noemden waren een groter privéleven doordat Neder
landse familie niet zomaar steeds op de stoep staat (zoals hun eigen familie dat wel 
deed), en het dragen van een Nederlandse achternaam (Surinaams-Nederlandse achter
namen zijn vaak min of meer herkenbaar) die deuren opende die anders gesloten zou
den blijven. Specifieke wrijvingen bleken te ontstaan over de dagelijkse omgangsvormen 
op straat, en over de financiële verantwoordelijkheid ten opzichte van familieleden in 
Suriname. Een Surinaamse vrouw vertelde dat er aanvankelijk nogal een verschil was in 
de omgang met haar familie en die van haar man. Zij was gewend om zonder afspraak 
op bezoek te gaan, en haar man waardeerde dat niet altijd. Vooral niet als ze er een flink 
eind voor moesten autorijden, was hij niet te spreken over het in zijn ogen nutteloze 
benzineverbruik. Een ander punt waaraan zij erg moest wennen was een in haar ogen 
overdreven beleefdheid in de dagelijkse omgang met onbekenden. 

Vroeger groette ik niet zo vaak, handdruk geven, oogcontact, dat had ik vroeger 
niet. Ik kon gewoon met je praten en ik kijk de andere kant op. Dat heb ik nou 
zoveel mogelijk geleerd. [...] We kregen altijd ruzie. "Vriendelijk bedankt, hoor, 
tot ziens!" Als ik in de auto stapte, zei ik: "Je hoeft toch niet te groeten?" Maar 
hij zegt: "Ja, dat hoort zo". Hij is een vriendelijke man. Ik had er een beetje moei
te mee. Je gaat op spreekuur bij de dokter, je hangt je jas aan de kapstok, je gaat 
zitten en pakt een boekje; vroeger had ik dat niet, dat ik gedag zei.'7 

Een Nederlandse vrouw vertelde dat ze met haar man regelmatig spanningen had over 
de vraag in hoeverre zij vanuit Nederland geld of goederen moesten sturen aan familie
leden in Suriname. Ook van familieleden die naar Nederland komen om zich hier te 
vestigen, kan een bepaalde druk tot verzorging en opvang uitgaan, vertelde zij. 
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'Zijn zus wilde in Nederland gaan wonen. En ik had het gevoel dat ze echt er van 
uitging dat wij - omdat ik een goeie baan had, en hij had een baan - hen even 
op poten zouden helpen. Ik had daar helemaal geen zin in. We onderhouden de 
gemeenschap in Suriname al, door pakketten te sturen, noem maar op. Ik bedoel, 
ik heb geen zin om alles te doen, daar. Omdat het toch heel erg een houding is 
van, het is hier luilekkerland.'79 

Verrassing: mijn man/vrouw is Surinaams! 

Tenslotte bleken ook Surinamers nogal eens voor 'een ander' aangezien te kunnen wor
den. Vooral 'autochtone' Nederlanders herkennen alleen creoolse Surinamers als Suri
namers; andere Surinamers delen zij al snel in als bijvoorbeeld Indisch.80 Oostindie 
meent dat in dergelijke Hollandse reacties een zekere welwillendheid nog wel over
weegt, maar hij geeft ook aan dat de ervaring en de perceptie van de ene respondent en 
de andere in dit opzicht sterk uiteen kunnen lopen, ook als het gaat om Surinamers uit 
hetzelfde gezin, die over dezelfde ervaringen en herinneringen spreken.81 Drie Suri
naamse mannen merkten op dat zij niet als 'Surinamer' beschouwd of herkend werden. 
Hoe zij die 'blindheid' van Nederlanders ervaren, bleek verschillend. Een van hen was 
Javaans, de ander Hindostaan. De Javaans-Surinaamse man vond het leuk om zich 
'anders' voor te kunnen doen. Zowel op straat, tijdens zijn militaire diensttijd als op zijn 
werk wordt hij aangezien voor Indonesiër. 

'Wat ik vaak meemaak: ze weten niet dat ik uit Suriname kom. Dat is het mooi
ste! Dan kom je in de tram, met een kinderwagentje; komen er Surinaamse vrou
wen, meisjes; die aaien. En gaan Surinaams praten. Dus, eh, zeggen ze: wat mooi, 
wat een lekker jochie; in het Surinaams dus. Daar, daar geniet ik van! Daar was 
ik trots op. [...] En dat vind ik leuk om mee te maken! Op mijn werk was er een 
oude man, een collega, die sprak altijd maleis tegen mij! Tja... ik versta het niet. 
Maar hij bleef maar maleis tegen mij praten! Dan liep ik door; ik liet hem in de 
veronderstelling dat ik uit Indonesië kwam. Ik liet hem niet blijken dat ik Suri
namer ben. Nee, ik vind het leuk. Ik kan me plaatsen in de Indische kant, en in 
de Surinaamse kant. Dat is mijn voordeel. 

De hindoestaanse Surinaamse man vond het juist niet leuk dat hij niet als Surinaams 
erkend werd: 'In Nederland heerst het beeld dat Surinamers alleen maar negers zijn. Er 
is sprake van Surinamers, dan bedoelen ze neger. Nou, daar kan ik me kwaad om 
maken. En dan zeggen ze tegen mij: nee, we bedoelen 'n echte. Nou, dan zeg ik: sode
mieter op. Wat is nou 'n echte? Ik ben 'n echte. M'n ouders ook. Mijn grootouders 
ook.'83 
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In het winkelcentrum Amsterdamse Poort, Amsterdam Zuid-Oost. 

[Foto: Karin Kloostra, Amsterdam] 

Deze confrontaties deden zich vooral voor, vertelden deze paren, in de jaren zeventig, 
toen rondom de onafhankelijkheid van Suriname grote groepen Surinamers naar 
Nederland kwamen. De al langer in Nederland wonende Surinaamse families werden 
toen plotseling veel meer als Surinamers beschouwd, en merkten dat er tegen Surina
mers meer weerstand ontstond. Deze gemengde paren kunnen afhankelijk van de situ
atie en het gehoor vertellen of verzwijgen dat hun man of vrouw Surinaams of Neder
lands is. De Nederlandse partners laten hun openhartigheid afhangen van de situatie. 
Omdat de meeste Hollanders er niet van uitgaan dat een andere Hollandse man of 
vrouw een Surinaamse partner zal hebben, levert die onthulling een schokeffect op. Een 
Nederlandse vrouw: 

'Ik werk in een kapsalon. Mijn collega's weten dat ik met een Surinaamse jongen 
ga. Er zijn best wel klanten die discriminerende opmerkingen maken. Dus dan 
heb ik wel zoiets van eh, dan schrikken ze ervan. Als ik opeens zeg: ja, maar ik 
heb ook een Surinaamse vriend! Dan worden ze helemaal rood, en beginnen ze 
te stotteren: "Jeetje, wat heb ik gezegd?" Dan schamen ze zich. Ik vind dat dan 
schijnheilig. Vroeger stond ik daar niet bij stil, maar nu wel. Dan denk ik, hee, 

261 



GEMENGDE HUWELIJKEN, GEMENGDE GEVOELENS 

denk een beetje om je woorden. Ja, laat ze maar eens voelen dat ze dat niet 
zomaar tegen iedereen, overal kunnen zeggen!'84 

Een Nederlandse man merkt hetzelfde op zijn werk: 'Dan hoor je wel 's opmerkingen 
natuurlijk, en als ze er dan achter komen dat je vrouw ook zwart is, dan heb ik wel 's 
meegemaakt dat iemand dacht: oei, wat heb ik allemaal gezegd tegen 'm. [...] Sommi
gen kun je daarmee overtuigen, anderen blijven natuurlijk op hun standpunt. Ja, dan 
slaat het meestal dicht. Dat is weer het neven-effect als je 't bekend maakt, dan hoor je 
niet zo veel meer (lacht). Er zijn wel mensen waarvan je weet hoe ze erover denken waar
aan je merkt dat die niet meer dat soort uitlatingen doen als jij erbij bent.'85 

Dit is een aspect dat ook naar voren kwam in veel van de interviews met andere 
gemengde paren, bijvoorbeeld Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse stellen. 
De Nederlandse partners worden in 'ongemengde' Nederlandse kring automatisch als 
'medestanders' gerekend als er grappen gemaakt worden over migranten of geklaagd 
wordt over buitenlanders. Wanneer zij zich dan uit zo'n ons-kent-ons-sfeer losmaken 
door te zeggen dat hun man of vrouw ook 'zo' is, volgt meestal een beschaamde stilte. 
Daarom is zo'n confrontatie geen houding die vaak wordt gekozen: men veroorlooft het 
zich alleen in specifieke situaties, af en toe, als een soort uitlaatklep. 

Conclusie 
Het verlangen naar kleurenblindheid en de realiteit van het verschil 

Hoe zijn de Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse paren die voor dit onderzoek geïn
terviewd zijn te typeren? Zijn dit nog wel 'gemengde' huwelijken? Hebben de groeps
normen en -grenzen hierbij nog betekenis? Ik meen dat deze vragen wel positief beant
woord kunnen worden, in de eerste plaats als het gaat om de mate van acceptatie. Voor 
de in totaal 30% geheel probleemloos geaccepteerde paren, die verklaarden geen enkele 
belemmering te hebben ondervonden, geldt wellicht dat het verschil Surinaams- of 
Antilliaans-Nederlands betekenisloos is geworden. Al zijn er niet zoveel interviews afge
nomen, toch is dat een respectabel deel. Voor de overige 70% werd de partnerkeuze wel 
als grensoverschrijding ervaren, en meestal met moeite geaccepteerd. De tweede aan
wijzing dat deze paren nog steeds 'gemengd' genoemd kunnen worden vormden de 
bevindingen over de impact van zichtbaar verschil. Kleurverschil is een specifieke factor 
van grote betekenis, die evenwel sterke gemengde gevoelens oproept en liever gemeden 
wordt. Specifiek is wellicht ook de omgang met nieuwsgierigheid. Taalverschil, verschil 
in verblijfsstatus of staatsburgerschap speelt bij deze paren een veel kleinere rol, omdat 
zij Nederlanders zijn. De situatie dat een belangrijk deel van de (schoon)familie zich op 
grote afstand in een ander land bevindt is een ander specifiek aspect. Al met als zijn er 
voldoende redenen om hier te blijven spreken van gemengde paren. 
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HUIDKLEUR ONBELANGRIJK? 

In overeenstemming met de norm hebben ook sociologen verschil in huidkleur in het 
algemeen tot onbelangrijk verklaard. Expliciet hierover was Norbert Elias, in zijn in 
Nederland in 1976 geschreven nieuwe inleiding bij zijn studie De gevestigden en de bui
tenstaanders. Terwijl de oorspronkelijke studie ging over onderlinge verhoudingen bin
nen een arbeidersbuurt, verbreedde Elias de reikwijdte ervan aanzienlijk door in te gaan 
op machtsverschillen in het algemeen. Overal waar machtsverschillen tussen groepen 
verbonden zijn met gevoelens van superioriteit en inferioriteit, kan men spreken van 
gevestigden-buitenstaandersrelaties. Het idee dat uiterlijk verschil niet bepalend is, 
lichtte hij toe met een passage over de in Japan sterk gediscrimineerde groep van de 
Burakumin, die uiterlijk niet van andere Japanners verschillen. In de loop van enkele 
eeuwen zijn zij echter wel zozeer tot outcasts gemaakt, dat menigeen er inmiddels over
tuigd is dat zij wel een lichamelijk kenmerk zouden hebben dat hen van anderen onder
scheidt, namelijk een (uiteraard geheel fictieve) blauwe vlek in hun oksel.86 Voor Elias 
maakte dit voorbeeld duidelijk dat uiterlijk verschil er in feite niet toe doet: zelfs als het 
er feitelijk niet is, wordt het in een situatie van sterke machtsverschillen eenvoudig ver
zonnen en geloofd. De perceptie van het verschil bepaalt de reacties erop, en die per
ceptie hangt weer af van machtsverschillen. Etnische verschillen zijn dan ook volgens 
Elias primair machtsverschillen: 

'Wat men 'rassenrelaties' of'raciale verhoudingen' noemt, zijn met andere woor
den gewoon een bepaald type gevestigden-buitenstaandersrelaties'. Of er nu 
sprake is van uiterlijk verschil of niet: 'De relaties tussen aan elkaar als gevestig
den en buitenstaanders verbonden groepen (zijn) bepaald door de aard van hun 
binding, niet door enig kenmerk van de betrokken groepen als zodanig'. 7 

De stelligheid in de formulering is opmerkelijk, maar geheel overtuigend vind ik haar 
niet. Ook wanneer we meegaan in de gedachte dat de machtsverhouding uiteindelijk 
bepalend is, dringt de variatie in zichtbaarheid, of in de 'mate van verhulbaarheid'Van 
bepaalde verschillen tussen mensen zich op. Er zijn verschillen die in het dagelijks 
samenleven onzichtbaar zijn of gemaakt kunnen worden, er zijn ook meer hardnekkige 
verschillen. Tot die laatste behoren zowel sekseverschil als verschil in huidkleur. Het feit 
dat er, zoals in het geval van de Burakumin, niet altijd zichtbare verschillen tussen groe
pen mensen behoeven te zijn om een systeem van onderscheid, uitsluiting en vervolging 
te onderbouwen, betekent nog niet dat zichtbaar verschil daarmee betekenisloos wordt. 
Een duidelijk zichtbaar verschil heeft een duurzamer betekenis, zoals bijvoorbeeld ook 
Goffmann stelt: 

'Visibility, of course, is a crucial factor. That which can be told about an 
individual's social identity at all times during his daily round and by all persons 
he encounters therein will be of great importance to him. 
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Het verlangen naar kleurenblindheid in de samenleving, naar een wereld waarin huid-
kleur er werkelijk niet toe doet, is groot. Het is echter te vroeg om er van uit te gaan dat 
dit stadium reeds bereikt is. De geconstateerde gêne en terughoudendheid ten aanzien 
van het benoemen van raciaal verschil vraagt meer aandacht. Duidt het op angst van 
blanken om te discrimineren, of om verhulde gevoelens van blanke superioriteit? Even 
dubbelzinnig als de achterliggende gevoelens, zijn de gevolgen voor de dagelijkse 
omgang tussen blanken en niet-blanken. Enerzijds voorkomt de terughoudendheid 
confrontaties en openlijke uitingen van racisme, anderzijds maakt de ontwijking het aan 
de orde stellen van racisme nagenoeg onmogelijk. Blakely merkt over de Nederlandse 
historische omgang met kleurverschil op, dat het aan erkenning tezeer ontbreekt, om al 
te kunnen overgaan tot het vergeten van die verschillen: 'A society not free of racism 
must remain race-conscious for a while in order to end race-consciousness.'"9 

Historisch is verschil in huidkleur van grote betekenis, en de gevolgen werken door in 
de hedendaagse multiculturele samenlevingen. Daarom dient de factor 'uiterlijk ver
schil' meer in historisch en sociologisch onderzoek te worden erkend als wezenlijk, zon
der dat zij evenwel wordt verabsoluteerd. De uitdaging ligt mijns inziens dan ook in de 
combinatie van de inzichten van enkele hiervoor genoemde auteurs. De erkenning van 
de sterke impact van zichtbaar verschil in huidkleur voor sociale relaties enerzijds (Hoe-
tink, Goffmann), de erkenning van de onderliggende machtsverhouding anderzijds 
(Elias). Daarbij is de voornaamste te ontwijken valkuil die van de fixatie van raciaal ver
schil: het inzicht dat uiterlijk er toe doet, en dat kleurverschil invloed heeft, betekent 
nog niet dat zich daarin geen veranderingen voor kunnen doen. De paradoxale conclu
sie voor de omgang met zichtbaar verschil is dat dat verschil eerst erkend en onthouden 
moet worden, om het later te kunnen loslaten en minder betekenisvol te laten worden. 
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I O 

Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren over de 

praktische omgang met religieus en etnisch verschil 

'Kijk, ik mocht met iedereen naar huis komen, ah het maar geen Duitser of een mos-

De niet-Nederlandse partners van de in dit hoofdstuk geïnterviewde paren zijn tussen 
i960 en 1995 naar Nederland gekomen. De meesten onder hen zijn Turkse en Marok
kaanse mannen en vrouwen. Een tiental van hen zijn mannen uit andere islamitische 
landen, zoals Egypte en Tunesië. Tot 1972 werden arbeidskrachten in Marokko en Tur
kije officieel geworven, daarna niet meer. Van degenen die naar Nederland kwamen, 
was het overgrote deel al getrouwd. Toen gezinshereniging mogelijk werd, lieten veel 
mannen hun vrouw en kinderen overkomen naar Nederland. Dat proces kwam op gang 
in de tweede helft van de jaren zeventig. Vanaf de jaren tachtig werden Turkije, Marok
ko, Tunesië en Egypte ook toeristische bestemmingen. Verschillende paren leerden 
elkaar op vakantie kennen. In 1995 werd het aantal Turken in Nederland op 215.000 per
sonen geschat, en het aantal Marokkanen in Nederland op 170.000.2 De migratie ver
anderde van karakter, en wordt kettingmigratie en huwelijksmigratie genoemd.3 Een 
huwelijk of een andere familieband met een legaal in Nederland verblijvende persoon is 
voor niet-Nederlanders nagenoeg de enige mogelijkheid tot legale vestiging in Neder
land. Dit gegeven is ook een van de verklaringen voor het sterke overwicht van 'onge
mengde' huwelijken van Marokkaanse en Turkse Nederlanders met landgenoten. De 
Nederlandse overheid nam verschillende maatregelen om de immigratie te remmen, die 
ook gevolgen hadden voor gemengde paren.4 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op interviews met 38 paren: 28 daarvan zijn paren van 
Nederlanders met Marokkaanse of Turkse mannen of vrouwen. De overige 10 paren zijn 
Nederlandse vrouwen met mannen van enkele andere nationaliteiten: 4 Tunesiërs, 2 
Egyptenaren en 4 uit verschillende andere landen afkomstig. Alle niet-Nederlandse 
partners komen uit islamitische landen. Van de Nederlandse partners zijn er 9 Neder
landse mannen en 29 Nederlandse vrouwen. De respondenten werden geworven via 
advertenties in een provinciaal dagblad, een huis-aan-huisblad uit de IJmond, verschil
lende kerkbladen en losse oproepen. Daarna werd onder meer de sneeuwbalmethode 
gebruikt om verdere paren te vinden.5 
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Tabeli Onderzoeksgroep: 38 Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren. 

Marokkaanse man + Ned. vrouw 9 

Turkse man + Ned. vrouw 10 

Overig islam.man* + Ned.vrouw 10 

Marokkaanse vrouw + Ned. man 3 

Turkse vrouw + Ned. man 6 

* De samenstelling van deze 10 paren is als volgt: 4 Tunesische mannen, 2 Egyptische mannen, 1 Sene

galese, 1 Iraanse, 1 Jordaanse, en 1 Pakistaanse man, allen met Nederlandse vrouwen. In totaal: 29 Neder

landse vrouwen met Islamitische mannen, en 9 Nederlandse mannen met Islamitische vrouwen. Bron: 

Interviews met 38 paren door Dienke Hondius en Sander Kelderman, 1995-1996. 

Kennismaking 

De oudere paren hebben elkaar allemaal in Nederland leren kennen, terwijl een deel van 
de jongere paren elkaar buiten Nederland ontmoette, tijdens de vakantie of via het 
werk. Ik onderscheid drie categorieën: 
- Buiten Nederland, op vakantie of via het werk; Nederlandse bedrijven werkzaam in 

Turkije of Marokko, vakantiereizen naar toeristische bestemmingen in Turkije, 
Marokko of Tunesië: 11 van de 38 paren. 

- In Nederland in kleine kring: via werk/studie/vrienden/buren/kennissen. Hierbij 
horen bijvoorbeeld: ontmoetingen als klant en verkoper/verkoopster in een winkel, 
als vertegenwoordiger en ondernemer, als lerares en leerling, op kleine feestjes en 
verjaardagen, enz: 17 van de 38 paren. 

- In Nederland in een meer publieke omgeving: café/discotheek/op straat. Enkele 
oudere Turks- en Marokkaans-Nederlandse paren ontmoetten elkaar 'op straat': in 
de jaren zestig was het voor Nederlandse meisjes nog ongebruikelijk om zelfstandig 
naar cafés te gaan, maar zij gingen dan wel met vriendinnen 'de stad in', winkelen 
of wandelen, waarbij ze soms hun aanstaande man tegenkwamen. Jongere stellen 
ontmoetten elkaar in het uitgaansleven: 10 van de 38 paren. 

Meer dan tweederde van de paren leerden elkaar in Nederland kennen, minder dan een
derde in het buitenland - meestal het land van herkomst van de niet-Nederlandse part
ner. De meeste ontmoetingen vonden plaats in kleinere, min of meer vertrouwde kring 
van wederzijds werk of studie, vrienden, kennissen of buren. Dit is een omgeving waar
in men elkaar vaker dan eens tegenkomt, en elkaar langzamerhand kan leren kennen. 
Wat minder talrijk waren de eerste ontmoetingen in meer publieke plaatsen, zoals cafés 
of discotheken. 
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Pioniers: de eerste Nederlandse vrouwen met buitenlandse islamitische mannen 

Voor alle oudere paren was voor hun Nederlandse (schoon) familie een ontmoeting met 
een Marokkaan of een Turk destijds iets volkomen onbekends. In hun omgeving waren 
zij de allereersten die zo'n huwelijk aangingen. Een Nederlandse vrouw, over de eerste 
reactie van haar ouders toen ze haar Turkse man in i960 leerde kennen: 

'Mijn ouders zeiden: Wat? Een Turk? Ja, als het nou een Belg is ofzo? Kan ik me 
nog voorstellen, maar hoe haal je het in je hoofd? Een Turk! Nou ja, dat was dus 

Egyptisch-Nederlands stel in Amsterdam. 

[Foto: Karin Kloostra, Amsterdam] 
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eigenlijk ook het enige. En daarna zei ze, nou ja, oké. Neem hem dan maar mee 
naar huis toe, want dan kunnen we hem leren kennen.'7 

Een andere Nederlandse vrouw had niet veel aan haar ouders, ze stond er voor haar gevoel 
vanaf het begin helemaal alleen voor toen ze haar Tunesische man in 1964 leerde kennen. 

'Mijn vader zei: "Je bent oud en wijs genoeg, je moet het zelf weten. Maar als er 
moeilijkheden zijn, dan moet je het zelf maar oplossen: wij doen dan niets meer 
voor je." Nou, dat is wel uitgekomen ook. Als mijn man erbij was ging het goed. 
Maar als ik alleen bij ze was, dan zaten mijn ouders altijd van: "Ja, kijk maar uit! 
En, weet je nou wel wat je doet? Ja, het onbekende he." 

Voor de Turkse of Marokkaanse partners was de kennismaking met een Nederlandse 
familie niet minder vreemd. Een Turkse man verbaasde zich tijdens de eerste ontmoe
ting met zijn Nederlandse schoonouders, begin jaren zestig, over de vrijheden. Alcohol 
drinken en roken bleek geen probleem: 

'Ik was nerveus, en ik durfde niet te roken. Het was een warme dag en ik dacht, 
ik wil wel pils drinken. Maar bij je ouders alcohol drinken, of een sigaret roken, 
dat gold als een uitermate grove belediging. Maar jij (tegen zijn vrouw) gaf me 
een pilsje, en je pakt een sigaret, steekt hem aan, en ik zei (verbaasd, geschokt): 
rook je dan gewoon bij je ouders?! Ik keek naar haar ouders, en die reageerden 
niet! Rook maar rustig!'9 

Het eerste bezoek aan de schoonfamilie in het land van herkomst van de man was ook 
vol onbekendheden. Een Nederlandse vrouw, over haar eerste bezoek aan Tunesië, begin 
jaren zestig: 

'Ik werd in Tunesië ook wel geaccepteerd, maar toch tot op zekere hoogte. Je bent 
een buitenlandse. Zijn moeder was toen al 71 jaar. Heel lastig was ze, veel moppe
ren en schuw. Ze kwam van de berg aflopen [...] en toen zei hij: "Moeder kom eens 
hier, hier is mijn vrouw." En toen werd ze helemaal paniekerig. Wat ze allemaal zei, 
daar verstond ik toch geen woord van, arabisch. Ik heb eigenlijk nooit echt haar 
hand geschud. Ik was er ook niet erg op mijn plaats. Ik zat daar heel eenzaam te 
zijn. Want mijn man ging naar allerlei vrienden van vroeger allemaal, die vonden 
het heel leuk dat hij weer terug was. En dan had ik nog een zonnepakje ook aan, 
want ik dacht dat het net Italië was! Ik was helemaal niet aangepast met kleding 
enzo. Dan zei hij: "Je bent niet goed gekleed..." En ik dacht: "Wat doe ik nou 
fout?" Ik wist helemaal niet dat die cultuur zo verschillend was.'10 
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Langzamerhand begon zij meer over Tunesië, over de taal en de godsdienst van haar 
man te weten te komen. De jongere paren wisten toen ze voor het eerst naar het land 
van herkomst van hun man of vrouw gingen al meer over diens achtergrond, en hiel
den daar rekening mee. Bijvoorbeeld een Nederlandse vrouw, getrouwd met een 
Marokkaanse man, begin jaren zeventig: 

'Daar zat de hele familie in de kamer en ik werd aan iedereen voorgesteld. Mijn 
schoonmoeder was heel opgelucht dat ik een djellaba droeg, en een sjaaltje droeg. 
En dat ik een donkere uitkijk heb. In Marokko denken ze vaak dat ik Marok
kaanse ben, dus fysiek was er voor hun geen verschil ofzo. Dat was makkelijk.'11 

Taal en godsdienst: leren 'als een kind' 

Langzamerhand leerden deze oudere paren eikaars achtergrond kennen. Met de niet-
Nederlandse (schoon)ouders in het land van herkomst was maar weinig contact: men 
leerde elkaar meestal pas na jaren kennen. Deze gemengde paren bleven allemaal in 
Nederland wonen, en vertelden desgevraagd ook dat ze geen andere stellen kenden die 
geëmigreerd waren. Verschillende Nederlandse vrouwen begonnen zich in de loop van 
hun huwelijk te orinteren op de islam. Ook waren er die probeerden Turks of Marok
kaans te leren. Zowel die talen als de islam waren onbekend. Alleen heel kleine groepen 
Molukkers en Indonesiërs hadden toen geïmproviseerde gebedsruimten, bijvoorbeeld in 
Friesland.12 Er was nog geen Nederlandstalige informatie over de islam beschikbaar. De 
mate waarin de Nederlandse partners zich gingen richten op de islam verschilde sterk. 
Verschillende vrouwen leerden indertijd van hun man wat elementaire beginselen van 
de islam. Ook de taal van hun man leerden ze zichzelf aan. Een Nederlandse vrouw, die 
haar Turkse man in 1961 leerde kennen, over hoe zij in twee etappes Turks leerde ver
staan: 

'Toen we getrouwd waren, gingen we veel met Turkse mannen om. Dan zat je de 
hele avond [gebaart dat ze stil zat, armen over elkaar] want er zegt niemand wat 
tegen jou, dat wordt gewoon vergeten. Maar je leert die taal op een gegeven 
moment, zoals een klein kind ook de taal leert: gewoon, door luisteren. Ik kon 
op een gegeven moment alles verstaan wat de mannen zeiden. Maar toen gingen 
die vrienden van hem [haar man] trouwen, allemaal met Turkse vrouwen. En 
daar verstond ik niks van! Want die praatten over heel andere dingen. Mannen 
praten over fabrieken, of weet ik veel, auto's, dat soort dingen, vrouwen hebben 
het over kleine kinderen, eten koken — dat kon ik helemaal niet verstaan. Dus 
toen moest ik nóg een keer! Dat heb ik twee keer gedaan: echt alsof het twee ver
schillende talen waren.'13 
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In de jaren zestig leerde deze vrouw van haar man over de islam. Zij nam het initiatief, 
door steeds meer te vragen. 

'Nou, ik wilde eerst wat leren van het geloof. Leren bidden: dat heb ik eerst 
geleerd. En later kon ik zeggen: ik geloof dat. Hij heeft me alles verteld. En als 
ik vragen had, dan praatten we erover. Ik heb wel eens geprobeerd om wat tek
sten of boeken te krijgen, maar dat kon niet, nee. Ik kon eigenlijk alleen maar bij 
hem terecht.'14 

Een andere vrouw had aanvankelijk niet zo nagedacht over het andere geloof van haar 
man. Ze dacht nog dat hij wel mee zou gaan naar de kerk. 

'Vóór het trouwen dacht ik, ja ze hebben wel een ander geloof, maar ik stond er 
niet zo bij stil. Maar ik was wel hervormd, en toen zei ik tegen mijn man: "Ga je 
mee naar de kerk zondags?" "Nee", zegt hij, "Ik ben moslim en dat is toch een 
hele andere manier van leven." Dus hij ging niet mee. Toen dacht ik, moet ik 
mijn hele leven lang alleen naar de kerk gaan? Het is dezelfde God. En heel lang
zaam, stap voor stap, op kousevoeten, ben ik eigenlijk moslim geworden.'15 

Een Nederlandse vrouw, sinds 1966 getrouwd met een Marokkaanse man, vertelde ook 
dat ze pas in de loop van hun huwelijk bepaalde islamitische gewoontes aannam. Ook 
haar man veranderde: aanvankelijk hield hij zich in Nederland niet aan het vasten, gaf 
hij schoorvoetend toe. In 1984 begonnen ze mee te doen met de vastenmaand ramadan, 
vertelde zij: 

'Het is allemaal een beetje later gekomen. Want (tegen haar man) jij hebt 't ook 
niet meteen gedaan na het trouwen. Daar ben je ook later pas mee begonnen, 
ramadan. [...] (Man: Niemand deed dat!) Want er waren praktisch geen Marok
kanen, he? En hoe meer mensen je hebt, des te beter het ook gaat. Ja, dan ga je 
een beetje meer over dat geloof nadenken, en toen heb ik 't dus in 1984 uit mezelf 
gezegd.' 

Het variabele gewicht van de islam 

Voor de paren die elkaar later, vanaf de jaren zeventig leerden kennen, speelde de onbe
kendheid een minder grote rol. Toch waren ook zij in hun eigen familie en hun eigen 
directe omgeving gewoonlijk het enige gemengde paar. Bijna alle paren zijn niet alleen 
gemengd in nationaliteit of geboorteland van de partners, maar ook in godsdienst: dit 
zijn dubbel gemengde huwelijken.17 De kerkelijke herkomst van de Nederlandse part-
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ners bleek min of meer evenwichtig verdeeld te zijn: er waren evenveel rooms-katholie-
ke als protestantse (hervormde of gereformeerde), en iets minder onkerkelijke Neder
landse vrouwen. Van de Nederlandse mannen die een Marokkaanse of Turkse vrouw 
vonden waren er wat meer van protestantse huize. Op de twee Nederlandse vrouwen 
na, die al moslim waren voordat zij hun islamitische man leerden kennen, waren alle 
paren uit deze groep dus niet alleen gemengd naar nationaliteit of etnische groep, maar 
ook religieus gemengd. 

Meerderheid niet religieus betrokken 

De geïnterviewde paren bleken voor het merendeel nu niet religieus actief te zijn. Ruim 
tweederde van deze paren verklaarden geen geloof op welk gebied dan ook te belijden. 
Dat betekent dat ongeveer 24 islamitische mannen en vrouwen afstand hadden geno
men van het geloof waarmee zij waren opgegroeid. Van de 38 paren waren er 13, bijna 
een derde, Nederlandse partners naar eigen zeggen opgeschoven in de richting van de 
islam. Tien daarvan waren Nederlandse vrouwen, en drie Nederlandse mannen. Van de 
tien (van in totaal 29) Nederlandse vrouwen die islamitisch zijn geworden, was er 1 met 
Marokkaanse man getrouwd, 3 met Turkse man, 1 met Egyptische man, 4 met Tunesi
sche man, en 1 met Pakistaanse man. Het aantal tot de islam 'bekeerde' Nederlandse 
vrouwen was relatief hoog, omdat 6 van deze paren gevonden werden via werving bij de 
Nederlandse Islamitische vrouwenvereniging Al-Nisa: daarvan was te verwachten dat de 
vrouwen islamitisch waren, of zich sterk op de islam aan oriënteerden. Twee van deze 
vrouwen waren bovendien al moslima (de term die zij zelf gebruiken) voordat zij hun 
man leerden kennen. Drie van de negen Nederlandse mannen waren islamitisch gewor
den, alledrie met Marokkaanse vrouwen: geen van de met Turkse vrouwen getrouwde 
Nederlandse mannen was moslim geworden. Eén Marokkaanse man, van huis uit mos
lim, was actiefin een christelijke kerk, een oecumenische gemeente. 

Moslim of christen worden om problemen te voorkomen 

De mate van activiteit van de minderheid die religieus actief waren, verschilde sterk. 
Het komt nogal eens voor dat de Nederlandse partner zich had bekeerd tot de islam, 
om de familie van zijn/haar man of vrouw ter wille te zijn. Islamitisch worden vereist 
geen uitgebreide studie, het is geen langdurig proces. Een kort gesprek, particulier, met 
een imam, bleek meestal voldoende. Er is ook in Nederland geen controle op het nale
ven van de islamitische leefregels. Mede daarom werd het overgaan tot de islam door de 
Nederlandse partners beschouwd als een relatief eenvoudige stap. Verschillende paren 
vertelden dat zij zich in gezelschap van hun (schoon) familie of op bezoek in het land 
van herkomst van hun vrouw of man als moslims gedroegen en presenteerden, terwijl 
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zij daar in hun Nederlandse leven veel minder of niets aan dedeen. Die aanpassing aan 
de situatie vereist wel wat souplesse, maar is niet heel moeilijk, vertelden deze paren. Ze 
gaan er op een praktische manier mee om. Een Nederlandse man, getrouwd met een 
Marokkaanse vrouw, vertelde over zijn aanpassing, met humor: 

'Ik ben dus ook moslim geworden. Maar dat is één van de voorwaarden als je met 
zo'n vrouw trouwt en haar niet een stempel wil geven: dan speel je het spelletje 
mee. Als ik nou de ramadan neem, ik vind het persoonlijk geen vasten. Kijk, een 
heleboel die bunkeren zich 's avonds vol voor ze gaan slapen. Als om vier uur de 
zon opgaat, zetten ze die wekker om half vier en dan bunkeren ze zich weer vol. 
Ik vind nee, zo dien je je God niet. Lijd dan echt honger, want dat kan nooit van 
z'n leven goed zijn om met zo'n volle pens te gaan slapen! Tja, de ramadan: 
(gelach) Rampenplan, rammelendan, ram-me-dan!'18 

Soms viel het hem moeilijk om de voorgenomen beleefdheid vol te houden, vertelde hij. 
Toen de Marokkaanse ouders van zijn vrouw langere tijd bij hen logeerden, deed hij mee 
met de vastenmaand.'Maar toen stierfik van de honger. En dan was ik bang dat ze wak
ker werden. Dan sloop ik naar de ijskast 's nachts, en dan nam ik broodjes mee naar bed. 
En voor we opstonden, gauw wat eten, want we mochten dus niet meer eten. En dat wil 
ik niet meer.' Zijn vrouw: 'Ja kijk, ik heb gezegd dat hij moslim is. Maar hij is niet echt 
moslim. Dat ga ik niet vertellen, ik wil ze geen pijn doen. Waarom moet ik die mensen 
verdrietig maken? Ik kan beter zeggen, hij is moslim, en dan houd ik zo vrede.'19 

Een Nederlandse vrouw, van huis uit joods, was niet van plan islamitisch te worden, en 
maakte dat vanaf het begin ook aan haar Marokkaanse schoonfamilie duidelijk. Toch 
was zij formeel bij haar huwelijk overgegaan naar de islam: om problemen op dat gebied 
te voorkomen, en omdat het verder in de dagelijkse praktijk weinig om het lijf had, ver
telde ze: 'Ik ben officieel moslim. Omdat we natuurlijk ook op het consulaat het huwe
lijk hebben gesloten. Maar ik ben natuurlijk nooit praktizerend moslim geweest.'20 

Om dezelfde reden stellen sommige Nederlanders zich voor als actief gelovige christenen. 
Een Nederlandse schoonzoon of -dochter met een ander geloof is voor een islamitische 
familie gemakkelijker te accepteren dan een openlijk ongelovige partner. Zo stemt men 
de familie tevreden, en het kost verder weinig moeite. Illustratief voor deze houding was 
een Egyptisch-Nederlands paar. De Nederlandse vrouw was wel geïnteresseerd in de 
islam, maar had daarin nog geen richting gevonden waar zij zich thuisvoelde. 

'Ik heb zelf wel het idee dat voor mij de islam interessant zou kunnen zijn, als er 
een liberale stroming zou zijn. Maar die heb ik nog niet gevonden, en dat is een 
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beetje mijn dilemma. Als er zoiets zou zijn, net zoiets als liberaal joods, als er ook 
zoiets liberaal moslims zou zijn. Dan zou het voor mij makkelijker zijn.' 

Haar man vertelt intussen maar aan zijn Egyptische familie en vrienden dat zijn vrouw 
christelijk is: 

'De eerste vraag die ik altijd krijg: is zij islamitisch of niet? Dat wordt me vaak 
gevraagd, in de straat of overal. Ik zeg vaak dat ze christen is. (vrouw: Hij zegt 
altijd dat ik christen ben terwijl ik voor mijn gevoel dat niet echt ben.) Om die 
discussie kort te houden.'21 

Echt overgaan tot de islam 

Verschillende geïnterviewden vertelden dat hun Nederlandse familie aan het begin van 
de verhouding wel leek te kunnen wennen aan een Turkse of Marokkanse, Tunesische 
of Egyptische schoonzoon. Toen de vrouw echter overging tot de islam werd dat als een 
veel grotere stap gezien dan het aangaan van een huwelijk of een verhouding met een 
niet-Nederlandse man. Sommige Nederlandse vrouwen gingen in het geheim over tot 
de islam. Voor de Nederlandse mannen die moslim waren geworden gold die voorzich
tigheid veel minder. Zij praatten er openlijker en gemakkelijker over. Een Nederlandse 
vrouw, gehuwd met een Turkse man, sloot een islamitisch huwelijk in aanwezigheid van 
een imam en van haar ouders. Tegelijkertijd deed ze de geloofsbelijdenis: maar dat had 
ze haar ouders tevoren niet gezegd. 

'Dat heb ik trouwens niet van tevoren aan mijn ouders gezegd, (lacht) Wél dat 
we gingen trouwen, maar niet dat ik meteen moslim werd. Ik had ook kunnen 
blijven wat ik was. En dââr waren mijn ouders wel heel erg van geschrokken! [...] 
En toen bleek ook, dat mijn ouders in het begin heel bang waren dat ik tradi
tioneel zou worden... Dat ik onder de duim zou komen te zitten, weet ik veel, 
een hoofddoek zou dragen, en dat ik gewoon helemaal zou veranderen. Meege
sleurd zou worden. Aan die reacties merkte ik dat de gróte schok kwam op het 
moment dat ik moslim werd. En niet toen ik met een Turk thuis kwam.'22 

Na enige tijd werden deze Turkse schoonzoon en de islamitisch geworden dochter vol
ledig geaccepteerd, en door deze ouders trots aan anderen voorgesteld. Een andere 
vrouw had een vergelijkbare ervaring: het feit dat haar nieuwe vriend uit Pakistan kwam 
was wel een punt voor de familie, maar de islam woog nog zwaarder, bijvoorbeeld voor 
haar moeder: 
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'Het begin kan ik me niet zo goed herinneren, want toen was er nog geen drei
ging van het geloof: toen was hij alleen maar interessant natuurlijk. Maar later 
kwam er meer tegenwerking. Niet zozeer over dat buitenlander zijn, maar meer, 
met name toen ik moslim werd. Dat vond ze het allermoeilijkste.'23 

De Nederlandse mannen die moslim waren geworden, praatten hier graag en ontspan
nen over, en bleken hierover veel minder afwijzing te ervaren dan Nederlandse vrouwen. 
Zij voelden de dagelijkse betrokkenheid bij de islam als iets positiefs. 

'De islam staat dichter bij het leven, vind ik. Iemand die islamitisch is, verricht 
veel meer handelingen die met dat geloof te maken hebben. Die zijn gewoon 
opgenomen in het doen en laten van het dagelijks leven. Dus, bijvoorbeeld, het 
eten met je rechterhand. En het bidden, de salat. En ramadan, ook binnenkort 
weer. Maar ook de taal staat heel dicht bij de islam. Je zegt bijvoorbeeld vaak 'in-
sha-Allah,' dat betekent, als Allah het wil. Als God het wil. Het is een dagelijks 
verschil, het verschil in geloof in het dagelijks leven.'24 

Een andere Nederlandse man, sinds 1991 getrouwd met een Marokkaanse vrouw en naar 
hij zei nog steeds erg verliefd, had zijn kennismaking met de islam evenmin als pro
bleem ervaren, integendeel. Je steekt er telkens weer wat meer van op, vond hij. 

'Ik ben een jaar lang helemaal in de wolken geweest. Ik ben het nu nog wel, maar 
(zij lacht), omdat, het was zo spannend, weet je wel. Het is een totaal andere 
wereld waar je in komt. (zij: heel ander leven) Heel ander leven, ja. Voor mij was 
het gewoon, ja, zeg maar alsof je opnieuw geboren werd ofzo.' 

Soms vroegen mensen hem, zowel in Nederland als ook op reis in Marokko, of hij wel 
islamitisch was. 'Als ze mij zien, in een winkel, dan vragen ze: ben jij nou ook moslim? 
Dan zeg ik: ja. Ik ken ook hun gebeden, hoe ze dat doen en ik weet wat ramadan is, ik 
interesseer me ervoor. En ik accepteer het, ik vind 't goed, ik vind 't leuk. En dan merk 
je ook meteen dat hun het ook leuk vinden, en zij leren mij dan ook weer wat.'25 

Het overgaan naar een andere godsdienstige richting werd door de directe familie erva
ren als de grootste verandering. Degenen die die stap zetten wisten wel dat dat gevoelig 
zou liggen. Daarom waren dit bij uitstek beslissingen die niet met de familie overlegd 
of gedeeld werden. Daarna ontstond vrijwel toch altijd een proces van gewenning en 
waardering van de nieuwe situatie. 
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Variatie in acceptatie van Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren 

Een overzicht van de mate van acceptatie waar deze gemengde paren mee te maken heb
ben gekregen, maakt duidelijk dat het ook bij deze groep toch slechts zelden tot een 
breuk met de familie is gekomen. 

Tabel ß Gemengde paren naar mare van accepratie. 

Ned. V/M 

probleemloze met moeite niet geaccepteerd: 

acceptatie geaccepteerd breuk 

Marokkaanse man (9) 3 

Turkse man (10) 3 

andere islam, man (10) 

Marokkaanse vrouw (3) 2 

Turkse vrouw (6) 1 

Totaal 38 paren 27 

Bron: Interviews met 38 gemengde paren, door Dienke Hondius en Sander Kelderman, 1995-1996. 

Ten eerste blijkt dat negen paren - toch bijna een kwart van het totaal - door de weder
zijdse familie, vrienden en kennissen probleemloos geaccepteerd werden. In twee van de 
38 families was het tot een breuk gekomen. 

De niet-geaccepteerden, 'Niks helpt' 

De twee paren die met een deel van hun familie gebroken hebben, bestaan uit Neder
landse vrouwen met een Egyptische en een Jordaanse man. In beide gevallen kwam de 
meeste weerstand van de Hollandse familie. In beide gevallen had die weerstand het 
karakter van een radikcale, en volgehouden afkeer van een buitenlandse man, omdat hij 
een buitenlander en een moslim is. Het Egyptisch-Nederlandse paar heeft gebroken met 
een groot deel van de familie van de Nederlandse vrouw, en met haar Nederlandse 
vrienden en kennissen. Haar moeder was met name heel negatief, reageerde geschokt en 
afkeurend. Pas veel later, toen het paar al lang getrouwd was, hebben ze voorzichtig ken
nis gemaakt. Het contact was daarna doodgebloed. 

'Ze keuren nog steeds buitenlanders en mijn man af, aangezien zij vinden dat 
twee culturen nooit goed kan gaan. Ik heb mijn ouders ook jaren lang niet 
gezien. Dus onze verhouding is ook moeilijk.' 
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Terwijl de Egyptische familie het paar hartelijk had aangenomen, waren zij voor wat 
betreft de Nederlandse kant in een isolement terechtgekomen, waarover de Nederland
se vrouw bitter zei: 'Bijna iedereen zegt dat mijn man zich moet aanpassen. Wij doen 
net of we niks zien of horen bij negatieve reacties.'2 

Het Jordaans-Nederlandse paar had ook gebroken met de familie van de Nederlandse 
vrouw. Dat kwam vooral door de negatieve reactie van haar moeder. Die was erg bang 
dat haar dochter zou overgaan naar de islam. Telkens probeert de dochter het contact te 
herstellen, maar tot nu toe was dat niet gelukt. 

'Mijn moeder had er dus ontzettend veel moeite mee, omdat het een buiten
landse man was, want je hebt van die ontzettend akelige verhalen van vrouwen 
in Iran. Daar kwam ze ook steeds mee. Met haar verjaardag wilde ik graag 
komen. Toen zei ze: ik heb liever dat je niet komt. Ze kan 't niet aan. En dat is 
al jaren zo, sinds ik met hem ben gaan trouwen is het echt zo extreem. En ze heb
ben 'm ook nooit willen ontmoeten. Is ook niet gebeurd. Het zit helemaal vast. 
Ik heb brieven geschreven, daarna kaartjes, en voor haar verjaardag gebeld, maar 
ze wil niet aan de telefoon komen. Het is allemaal zo negatief. Wat kan ik nog 
meer doen dan wat ik gedaan heb? Niks helpt.'27 

Met moeite geaccepteerde paren: veel weerstand 

Het overgrote deel (27 van de 38 paren, 71 procent) was, net als dat bij de andere typen 
paren het geval was, door hun directe omgeving met moeite geaccepteerd. Acceptatie 
met moeite is blijkbaar het standaard-proces. Dat de banden niet vaker verbroken waren 
was soms bepaald opzienbarend, gezien de sterke weerstand waarmee zij te maken kre
gen. Meer dan bij de andere typen gemengde paren (de Italiaans-Nederlandse of de 
Surinaams-Nederlandse bijvoorbeeld) valt bij deze groep paren op, dat zij de band met 
de wederzijdse familie met veel geduld, doorzettingsvermogen en volharding in stand 
houden, herstellen en verbeteren. Een inventarisatie van de motieven voor de afkeuring 
van deze gemengde stellen laat zien dat hier het vaakst het 'buitenlander'-zijn de reden 
is, vaker nog dan het feit dat de buitenlandse partner moslim is. Maar zoals ook uit 
bovenstaande citaten blijkt zijn bij deze groep deze motieven soms moeilijk uit elkaar 
te houden. 

Twee motieven springen eruit: 
1 Nationaliteit of woonplaats: afwijzing van de partner omdat deze een andere natio

naliteit had, een 'buitenlander' of 'buitenlandse' is. Extra weerzin wekt het idee (de 
angst, de mogelijkheid) dat de eigen zoon, dochter, zus of broer door een huwelijk 
kan gaan verhuizen of emigreren. 
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2 Godsdienst: afwijzing van de partner omdat deze een andere godsdienst of levens
beschouwing had. Opmerkelijk is dat godsdienst, islam, of'cultuur' minder vaak als 
motief voor weerstand van de wederzijdse familie genoemd werd dan 'buitenlander' 
of andere termen voor nationaliteit. 

Van wie kwam de meeste weerstand? Voor alle typen weerstand gold dat zij vaker van 
Hollandse kant dan van de niet-Hollandse kant werden geuit. De paren met een isla
mitische man, afkomstig uit een ander land dan Marokko of Turkije, kregen de meest 
veelzijdige afwijzing te verduren. Zowel het verschil in nationaliteit als het verschil in 
godsdienst was in bijna alle gevallen reden voor afwijzing van deze paren. De weerstand 
tegen gemengde paren waarbij de vrouw Turks of Marokkaans is, kwam vaker van Turk
se of Marokkaanse kant, en veel minder vaak van Nederlandse kant. Hieruit leid ik af 
dat gemengd gehuwde vrouwen te maken kregen met meer weerstand van hun 'eigen' 
nationaliteit dan gemengd gehuwde mannen. Turkse vrouwen kregen met meer 'Turk
se' weerstand te maken dan Turkse mannen, en Nederlandse vrouwen met meer weer
stand van 'Nederlandse' kant dan Nederlandse mannen. 

Oudere paren over veranderingen in acceptatie: later meer negatieve reacties 

De oudere Turks- en Marokkaans-Nederlandse paren verklaarden de laatste tien jaar 
meer negatieve reacties te krijgen, vooral van onbekenden, dan in het begin van hun 
huwelijk, in de jaren zestig. Een huwelijk met een Turk, Marokkaan of Tunesiër werd 
aanvankelijk vaker met neutrale of positieve nieuwsgierigheid ontvangen. De blijvende 
aanwezigheid en zichtbaarheid van Marokkaanse en Turkse gezinnen, vrouwen en kin
deren, gevestigd in Nederland vanaf de jaren zeventig, heeft bij autochtone Nederlan
ders irritaties opgeroepen die zich ook richten tegen gemengde paren. In hoofdstuk 8 
merkten Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren al op dat zij gemakkelijker geaccep
teerd werden toen zich in hun omgeving meer Turken en Marokkanen vestigden. Het 
omgekeerde, dus meer negatieve reacties, ervoeren de al bestaande Turks- en Marok
kaans-Nederlandse paren. Enkele Indisch-Nederlandse paren, beschreven in hoofdstuk 
7, verklaarden dat ze vaker nagekeken werden dan vroeger. In de jaren zestig was de sfeer 
gemoedelijker, vertelde een Nederlandse vrouw, die haar Tunesische man toen in 
Amsterdam leerde kennen: 

'Er was ook nog geen moskee. Ja, er werden toen oude scholen gehuurd waar ze 
dan gebedsdiensten hielden. In '64 en begonnen de eerste islamitische slagers te 
komen. En in de Jordaan was er een klein clubje met Marokkanen die ook 
muziek maakten en een dansgroepje, Nederlandse meisjes deden er ook aan mee. 
[...] En het was ook met buitenlandse mensen veel gemoedelijker. [...] Iedereen 
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werd met open armen ontvangen bij de bazen. Mijn man die kreeg toen hij ging 
solliciteren koffie met koek! Heel gemoedelijk, een leuke tijd.'29 

De laatste jaren werd zij daarentegen nogal eens uitgescholden, vertelde ze. Ze draagt al 
heel lang een hoofddoek, maar dat is steeds vaker aanleiding tot negatieve reacties. Zij 
gaat er tegenin, maar merkte op dat dat niet vaak hielp. 

'Een vrouw bij de bushalte zei over een Marokkaanse vrouw: "Oh, daar heb je weer 
zo'n Khomeini." Ik zeg: "Mevrouw, die mevrouw komt uit Marokko, die is hele
maal niet uit Iran". "Ja, maar ik ben arts geweest en ik heb ze meegemaakt hoor. 
Ze zijn allemaal te lui om te werken." En ze liep in haar nertsjas en ik weet niet... 
[...] Ik word daar dan bij betrokken omdat ik ook een hoofddoek om heb. En 
soms, als ik op de markt loop, ook dat de mensen echt van hoofd tot voeten kij
ken. Op straat merk je de irritatie ook, dan zegt iemand dat je opzij moeten gaan. 
"Oh, zeker weer zo'n stomme Turk", dat wordt zo keihard gezegd. Liep ik op straat 
te lezen, het was mooi weer. Zegt een man, "Hé, jij kan niet eens lezen." Zo maar, 
zo maar. En een andere keer, roept een man naar ons: "Hé, Hollands praten!"'30 

Voor een deel zijn de vroegere herinneringen uit nostalgie positiever gekleurd door de 
later ervaren negatievere sfeer. Want ook in die beginjaren was niet iedereen zo gemoe
delijk, vond een andere Nederlandse vrouw, rond 1966 getrouwd met een Turkse man. 
Zij werd nadrukkelijk gewaarschuwd door ambtenaren van de burgerlijke stand.51 

'Toen we in ondertrouw gingen, kreeg ik een waarschuwing van een ambtenaar. 
Die zag dus dat hij een buitenlander was, en die begon tegen mij: "Meisje, weet 
je wel waar je aan begint?" "Ja, dat weet ik. Dat kan ik zelf wel uitmaken." Ik was 
er heel kwaad 0m.'32 

Een andere Nederlandse vrouw werd haar huwelijk actief ontraden door medewerkers 
bij het Nederlandse consulaat in Marokko: 'Op het consulaat in Tanger: 'Mevrouw, 
daar komt niks dan ellende van! Waarom heb je geen Nederlandse jongen genomen?' Ik 
stond echt zo van: dit meen je niet.'33 

Door de latere negatieve reacties denken de oudere gemengde paren soms met wee
moed terug aan de begintijd: achteraf gezien viel het toen mee, vinden zij. 

'In het begin was het allemaal heel leuk en aardig: (overdreven) "Leuk, een Turk!" 
En nou is het (geringschattend): "Oh, ben je met een Turk getrouwd?" En dui
zendeneen van die rare opmerkingen, dat je af en toe denkt: ik zeg het niet eens 
meer. Ja. En dat is, de laatste vijftien jaar, enorm veranderd in Nederland. Ja. 
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Altijd dat negatieve gedoe, (zucht) Ik weet nog dat ik hiet tien jaar geleden kwam 
wonen. De buurvrouw komt hier boven: "Oh, leuk! Eindelijk Nederlandse men
sen op de trap!" Ik zeg, Goh ja? Nou, ik ben wél getrouwd met een Turk! "Oh, 
neem me niet kwalijk; ja, zo bedoel ik het niet hoor!" Heel vervelend. In het 
begin waren de mensen óok wel nieuwsgierig, maar op een leuke manier! Toen 
vroegen ze nog niet aan mij, van: Moet jij geen hoofddoek om? Of moet jij dit 
niet? Mag jij wel alleen van je man weg? Mag je wel dit, mag je wel dat? Maar nu 
wordt er al van uitgegaan, omdat je met een Turk getrouwd bent, oh: jij zâl wel 
een hoofddoek moeten dragen. En jij mag niet alleen weg. Want iets anders 
bestaat er volgens de Nederlanders niet! Ze hebben nu zo'n eenzijdig beeld.' 

Oudere paren: confrontaties vermijden. Strategieën tegen weerstand 

De tegenwerking en negatieve opmerkingen kwamen voor de oudere gemengde paren 
enigszins onverwacht, toen ze al vele jaren getrouwd waren. Uit de interviews bleek dat 
ze vaak niet wisten wat ze daarmee aan moesten, en probeerden confrontaties te omzei
len, door te doen alsof ze het niet hoorden, en er niet op te reageren. Een Nederlandse 
vrouw zei dat ze veranderd was in de manier waarop ze op dergelijke opmerkingen 
reageerde: 

'In het begin ging ik dan in de verdediging he? Maar ik heb daar geen zin meer 
in. Als ik dan weer zo'n vraag krijg, dan, dan negeer ik hem, of ik ga er niet eens... 
(zucht) Nee, ik word er zo moe van! Uitleggen, dat helpt echt niet meer.'34 

Een andere Nederlandse vrouw, sinds 1966 getrouwd met een Marokkaanse man, ver
woordde hetzelfde gevoel: 

'Nu wordt er veel meer gekeken, de laatste jaren. Ik vind dat er nu meer kritiek 
is als toentertijd. De mensen hebben nu gauwer kritiek op 'n buitenlander: toen 
hoorde je nooit geeneen woord. Maar nu wel. Op de markt helemaal hier. Mop
peren, en vooral oudere mensen. Jongere mensen niet, maar oudere mensen, die 
zeggen: "Ja, daar heb je weer zo 'n vieze Marokkaan, altijd voordringen", dat 
soort dingen. Of ze reageren 'n beetje raar.' 

Ook zij ontloopt in zulke gevallen liever confrontaties, zegt ze: 'Maar daar reageer ik dus 
niet op. Ik hoor het wel, maar daar reageer ik dus niet op, want dan krijg je dus alleen 
maar veel problemen. Je hoort soms hele erge dingen. En dan draai ik me liever om en 
loop ik weg. Dan hoor ik dat, maar dan denk ik: ik zeg maar niks, want je heb er niet 
zoveel aan. Dan laat ik 't maar zo. Bang dat ze gaan schelden, daar heb je niks aan.'35 
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Eén Nederlandse vrouw, in dezelfde situatie, vertelde dat ze juist harder geworden was. 
Vroeger schaamde ze zich zo voor het feit dat ze met een Turkse man was getrouwd, dat 
ze het liever niet vertelde. Bijvoorbeeld aan collega's op haar werk, of tegen andere vrou
wen bij de tennisclub. Ze merkte dat ze via haar man werd gedefinieerd, en gedegra
deerd. 

'Bij het werk werd soms heel erg negatief gepraat over Turkse mensen, Turkse 
mannen. Zó negatief, dat ik niet meer durfde te zeggen dat mijn man een Turks 
paspoort had. Nou, op een gegeven moment zagen ze hem: Goh, waar komt die 
vandaan? Nou, uit Turkije. En dan voelde ik altijd, dat ze anders tegen mij gin
gen doen dan vroeger. Ik was in één keer veel minder in hun ogen. Dat was een 
heel erg verschil. Als ze horen dat jij geen Nederlandse man hebt, dan zijn ze 
anders tegen jou. Vrouwen meer dan mannen. Die zie je dan naar je kijken, zo 
van ja, dan ben jij ook niet veel bijzonders. Dat is heel pijnlijk, hoor. Dus je ver
borg het eigenlijk. Je was eigenlijk altijd met een geheim. Je had altijd een 
geheim: je man was niet van Nederlandse afkomst.' 

Na jaren was zij juist assertiever geworden, vertelde ze: 'Nu sta ik er boven. Ik ben er 
waarschijnlijk bovenuit gegroeid. Ik ga er nu wat makkelijker tegenin. Ik kom er nu 
gewoon voor uit, en als er wat negatiefs wordt gezegd, dan ga ik er tegenin. Nu durf ik 
wel gewoon te zeggen, ja, moet je luisteren, mijn man komt uit Turkije en je moet daar 
niet zo negatief over praten. Dat heeft heel lang geduurd.'3 

Haar reactie was uitzonderlijk. De oudere gemengde paren kregen steeds veel 
nieuwsgierigheid te verduren, maar later ook meer negatieve reacties. Dat kwam voor 
hen onverwacht, en was daardoor des te pijnlijker: zij weten daar moeilijk raad mee, en 
neigden ernaar negatieve reacties en confrontaties uit de weg te gaan. 

Jongere paren: pragmatisch en doortastend. Hindernissen wegnemen als strategie 
en vasthouden aan eigen grenzen 

Een meer assertieve omgang met negatieve reacties bleek typerend voor de jongere 
paren. Hun omgang met de wederzijdse familie is meer vastberaden, doortastend, 
geduldig en pragmatisch. Zij proberen hun eigen leven zoveel mogelijk in eigen hand 
te houden, en accepteren daar zelf zo min mogelijk beperkingen in. Zij leggen zich 
meestal niet neer bij een moeizame verhouding met hun omgeving. Waar mogelijk 
worden weerstand en onbegrip weggenomen of actief bestreden. Zij gaan, soms na vele 
jaren, soms regelmatig, de confrontatie met hun (schoon)familie aan, zonder de band 
helemaal te verbreken. Zo wisselen perioden van minder of geen contact en intensief 
contact elkaar af. Een Nederlandse joodse vrouw, ruim twintig jaar getrouwd met een 
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islamitische Marokkaanse man, wist destijds dat haar ouders weinig enthousiasme voor 
haar vriend zouden opbrengen. Aanvankelijk hield ze daarom de verhouding geheim. 
Later zette ze haar ouders voor het blok, en dat pakte goed uit. 

'Kijk, ik mocht met iedereen naar huis komen, als het maar geen Duitser of een 
moslim was. Dus ik heb dat eerst gewoon niet verteld. Op een gegeven moment 
heb ik het wel verteld, en nou ja, hoe ik had gedacht dat mijn moeder zou reage
ren, zo reageerde ze ook. Ze zei: je moet het uitmaken. Toen heb ik zoet geknikt, 
en ben ik er rustig mee doorgegaan. Op een gegeven moment dacht ze dat het 
uit was, en toen op een goeie dag stond ik voor d'r en zei ik: moet je 's goed 
horen, ik heb er nou genoeg van; of je accepteert 'm en laat 'm thuiskomen, of ik 
ga weg. En ja, ze hadden maar twee kinderen, dus dat was een makkelijke keus: 
Ja, laat 'm dan maar thuiskomen. En toen vonden ze 'm eigenlijk heel erg aardig. 
Toen snapte ze niet wat ze nou tegen deze jongen gehad had.'37 

Ook tegenover haar Marokkaanse schoonfamilie was zij duidelijk en vastbesloten. Zij 
wilde niet islamitisch worden, en ze wilde ook niet doen alsof. Dat gaf in het begin een 
confrontatie, maar bleek geen onoverkomelijke hindernis. Wel merkte ze op dat die zelf
standige houding gemengde gevoelens oproept bij haar Marokkaanse schoonzussen. 
Ook daarmee heeft ze inmiddels een goede verhouding opgebouwd. Haar eerste bezoek 
aan zijn familie vond plaats begin jaren zeventig. 

'Zij dachten dus dat ik al bezig was om moslim te worden, maar dat heb ik heel 
snel rechtgezet. [...] Ik ben nogal koppig, en dat kwam nogal snel over. Ze had
den 't natuurlijk heel moeilijk: aan de ene kant vonden ze me wel aardig, en aan 
de andere kant: ja, ik was geen moslima, ik wou 't ook niet worden, en ik deed 
ook niet alsof. Ik zei gewoon: ik kan dit niet. [...] Dat was het moeilijkst voor 
mijn (Marokkaanse) schoonzussen. [...] Er zal best 'n stukje jaloezie bij zitten. Je 
bent beter opgeleid, je gaat je eigen gangetje, als je naar Marokko wil, dan koop 
je een ticket en je vliegt naar Marokko, en niemand die jou vertelt of je dat wel 
of niet mag doen. Je beslist heel veel dingen zelf.'38 

Een Nederlandse vrouw, ruim tien jaar getrouwd met een Tunesische man, heeft al die 
jaren een zeer moeizame verhouding met haar moeder, maar houdt het contact in stand. 

'Ik heb ze dus voor een voldongen feit gesteld, en verteld dat ik samenwoonde. 
Toen heb ik 'n tijd helemaal geen contact gehad, en ook boze brieven en derge
lijke ontvangen, èn gestuurd. Laat ik maar eerlijk zijn. Dus dat is heel moeilijk 
geweest. Maar na een tijdje is 't weer wat beter geworden, 't Blijft wel al die jaren 

281 



GEMENGDE HUWELIJKEN, GEMENGDE GEVOELENS 

door aanmodderen, hoor. 't Is nooit helemaal goed gekomen. Ik heb het er wel 
moeilijk mee gehad, heel moeilijk. Ik heb na de geboorte van de eerste zoon 
ongeveer twee jaar doorgebracht in een postnatale depressie, en dat is toch mede 
daardoor. Ze zijn wel op kraambezoek geweest, hoor. Maar niet willen vasthou
den, niet willen weten dat ze 'n kleinkind heeft, de naam niet accepteren, dat 
soort dingen.' 

Zij had het contact enkele jaren verbroken, maar ziet haar moeder nu weer eenmaal per 
maand. Daarover zegt ze: 

'Maar ja, je moet roeien met de riemen die je hebt, ook ik. Ik probeer er het bes
te van te maken. Ze begrijpt nu wel dat 't niet helpt, dat het ons niet uit elkaar 
drijft, m'n man en mij. En dat ze misschien mij wel ooit zal verliezen, dus van
daar dat het zich wat minder uit. Maar het is nog zeker aanwezig. Ik heb wel 
regelmatig contact, een keer in de maand ofzo, dat zij hier komen, of wij daar. 
Dat doe ik heel bewust voor de kinderen vooral. Ik vind het niet nodig dat je dat 
kontakt verspeelt. Haar houding verandert nu langzamerhand. [...] De opmer
kingen van mijn moeder blijven nu voor 80 procent achterwege. Maar mijn hou
ding is ook veranderd.' 

Deze vrouw is actief moslim geworden, en juist dat zit haar moeder erg dwars. Daar
over praten ze dan ook zo min mogelijk, terwijl ze elkaar wel regelmatig zien. 

'Ik heb dus nu gekozen voor het niet meer praten over geloof. Het is mis gegaan 
op het punt dat ik mijn eigen mening ging vormen. En dit is een gevolg van wel 
een heel erg uitgesproken eigen mening die niet overeenkomt met de hare. Daar 
zit 't 'm in.'39 

Er zijn niet veel mensen die zo'n langdurige gespannen verhouding kunnen volhouden. 
Het ligt meer voor de hand om bepaalde onderwerpen maar liever terzijde te schuiven, 
en confrontaties te vermijden. Dan ontstaat een soort balans, waarbij men de weder
zijdse familie wel blijft zien. De consequentie is wel dat het contact gekenmerkt wordt 
door oppervlakkigheid, zegt bijvoorbeeld een andere Nederlandse vrouw, getrouwd met 
een Tunesische man, over het bezoek van haar familie: 

'Ze komen wel allemaal op bezoek, en dan kookt hij uitgebreid. Sinds hij een 
paar jaar hard werkt is hij voor hen een toffe peer. Het lijkt wel of hij een rol 
speelt, als mijn familie hier is. Dan is hij zichzelf ook niet. Hij praat met hen 
eigenlijk nooit over zijn denken, over hoe hij zich voelt. Hij gaat de keuken in, 

282 



MAROKKAANS- EN TURKS-NEDERLANDSE PAREN 

eten klaar maken, zorgt dat ze goed eten, goed drinken, en dan gaan ze weer naar 
huis! Ja. Het interesseert ze niet. Ze doen ook geen moeite ervoor om zich te ver
plaatsen in iemand. Dus, hoe hun leven, zo hoort het; zo is het goed. En anders 
niet.'40 

Typerend voor de omgang met het verschil in de jaren negentig is de uitgesproken prak
tische aanpak waarmee geprobeerd wordt de acceptatie te bevorderen: bijvoorbeeld het 
organiseren van vakantiereizen voor familieleden, zodat zij zelf kunnen zien hoe de situ
atie in Nederland, Turkije, Tunesië of Marokko is, en andere familieleden kunnen leren 
kennen. De paren zetten zich actief in om allerlei hindernissen voor de acceptatie weg 
te nemen. Zij accepteren zelf de belemmeringen niet, en dat uitgangspunt bepaalt hun 
handelen. 

Vrouwen rekenen meer op tegenwerking en wantrouwen 

Ook nu nog krijgen gemengde paren bij de vreemdelingenpolitie regelmatig botte 
opmerkingen te horen. De jongere stellen gaan ook hiermee uiterst pragmatisch om. 
Het viel me op dat Nederlandse mannen zich in de interviews eerder geschokt toonden 
over bureaucratische tegenwerking, terwijl Nederlandse vrouwen daar al bij voorbaat 
meer rekening mee zeiden te houden. Een Nederlandse man, getrouwd met een Turk
se vrouw, vertelde dat hij zich schaamde voor de problemen die zij in Nederland kreeg 
met haar papieren. 

'Ik heb me wel rot geschaamd. Ik heb dus in de rij gestaan bij de vreemdelin
genpolitie Utrecht. En dan zie je hoe ze behandeld worden. Kijk, ik doe mijn 
nette pak aan met een attachékoffertje en een blik van "nou, ik heb nog tien 
minuten en dan moet ik weer naar mijn volgende zakengesprek" — wat ik hele
maal niet had. Dan word je honderd procent anders behandeld!'41 

Een andere Nederlandse man was geschokt door de enorme problemen die het ople
verde toen hij zijn Turkse schoonfamilie voor een bezoek naar Nederland wilde halen: 

'Alle aanvragen gaan naar het ministerie van Justitie in Den Haag. Die gooit het 
weer op de berg. De Rotterdamse vreemdelingenpolitie, dat is helemaal een dra
ma. Wat daar voor tuig rondloopt... En daar wordt dus gewoon door een Neder
landse politieman tegen me gezegd: "Ja, jij wil zeker mensen hier binnen smok
kelen, jij wil zeker mensen hier gaan uithuwelijken." En dan zeg ik, hoe haal je 
het in je hoofd? Ik ben eerste klas Nederlands staatsburger! Ik ben militair 
geweest, ik heb een rang - ik vind het schandalig! Op zo'n moment krijg je dus 
een hekel aan Nederland. Dat is echt waar.'42 
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Juist wanneer men niet bedacht is op dergelijke tegenwerking of wantrouwen, komt dat 
harder aan. De jongere Nederlandse vrouwen rekenen al bij voorbaat meer op 'toestan
den', en wapenen zich daar tegen, vertelden ze. Zij pleiten ervoor, bezoek aan instanties 
goed voor te bereiden. Een Nederlandse vrouw: 

'Wij zijn bij de vreemdelingenpolitie heel goed behandeld. Maar ik denk dat dat 
te maken had met het feit dat ik het toen heel goed had voorbereid. Ik was een 
beetje overgeorganiseerd geloof ik, zoals ik daar binnen kwam. Dus die politie
agenten heb ik gewoon geen gaatje gegeven om zich slecht te gedragen. Ik was 
van tevoren ook naar een advocaat toe gegaan om dat allemaal voor te bereiden. 
Ik had bijvoorbeeld ook een fotoboek bij me met foto's van dat we samen in 
Egypte waren geweest. Gewoon om hun maar duidelijk te maken dat het een 
echt huwelijk was.'43 

Marokkaanse en Turkse ouders: minder bezwaar tegen gemengd huwelijk van 
dochters na echtscheiding 

De Turkse en Marokkaanse ouders van dochters die met Nederlandse mannen trouwen, 
maken meestal veel bezwaar tegen die partnerkeuze. Om te beginnen is die partner
keuze in principe niet vrij, maar voorbehouden aan de wederzijdse ouders. Daarnaast is 
het verschil in godsdienst een punt; een islamitische vrouw moet eigenlijk een islamiti
sche man trouwen. De Turkse en Marokkaanse vrouwen van deze geïnterviewde 
gemengde paren waren in meerderheid al eerder gehuwd geweest, bijna allemaal met 
een Turkse of Marokkaanse man. Die huwelijken waren op jonge leeftijd gesloten, niet 
zelden met een familielid of kennis in Marokko of Turkije, maar na enkele jaren in 
Nederland toch stukgelopen. Wanneer deze vrouwen met een Nederlandse man bij hun 
familie komen, is daar nog steeds wel bezwaar tegen, maar veel minder dan bij een eer
ste huwelijk. Het stuklopen van een eerste 'ongemengd' huwelijk vormt de noodzake
lijke legitimering van een volgende, eventueel gemengde relatie. Een Marokkaanse man, 
zelf ruim dertig jaar getrouwd met een Nederlandse vrouw, wilde dat zijn dochters en 
voor zijn nicht toch het liefst met Marokkaanse mannen zouden trouwen. Daar was hij 
in de loop van de tijd anders over gaan denken. 

'(aarzelend) Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik wilde wel dat mijn dochters met een 
Marokkaanse man trouwen, ja. Maar ja, toen heeft mijn dochter veel meege
maakt met die man, veel problemen. Nu denk ik bij m'n eigen: nee. Nu moet ze 
zelf beslissen. Ze moet zelf trouwen met wie zij wil, klaar. Als ze maar gelukkig 
is. Want, veel Marokkaanse jongens tegenwoordig, als ze trouwen, laten vrouw 
altijd alleen, gaan ze altijd naar een koffieshop... In de Koran staat dat niet. Ik 
vind het nu gewoon goed dat zij trouwt met een Nederlandse man.'44 
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Veranderingen in etnische identificatie 

Ook deze paren is een aantal vragen voorgelegd over de veranderingen in identificatie. 
In hoeverre voelen zij zich, of beschouwen zij zichzelf als Nederlands, Marokkaans of 
Turks? Wat heeft de overhand gekregen? Ook zij zijn allemaal woonachtig in Neder
land. Het gaat er uitsluitend om hoe zij zichzelf beschouwen. Niet aan de orde is de 
vraag of anderen in hun omgeving hen als 'typisch Marokkaans' of 'volledig verneder
landst' of iets daar tussenin beschouwen.45 

In totaal zijn 20 van de 76 geïnterviewden, ruim een kwart, van etnische oriëntatie 
veranderd. Dat is naar verhouding minder dan de andere typen gemengde paren in dit 
onderzoek. Ter vergelijking: 
- Van de Indisch- en Moluks-Nederlandse paren zei precies de helft van de geïnter

viewden veranderd te zijn; 
- Van de Italiaans- en Spaans-Nederlandse stellen en van de Surinaams- en Antilli-

aans-Nederlandse stellen zei ruim een derde te zijn veranderd. 
De 20 'veranderden' van de Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren waren 12 

mannen en 8 vrouwen. 

Overweldigend was ook bij deze groep het aantal Nederlandse vrouwen dat aangaf 
Nederlands te zijn gebleven: 25 van de 29, 86 procent. Dit was ook zo bij de geïnter
viewde Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse paren. Geen van de Nederlandse part
ners beschouwde zichzelf inmiddels als Marokkaans of Turks. Zes van de 38 Nederlan
ders waren zich inmiddels half-Marokkaans of half-Turks gaan beschouwen. De Marok
kaanse en Turkse partners waren veel vaker 'opgeschoven' naar een gedeelde of een ande
re identificatie. Van de mannen bleken de islamitische mannen uit andere landen dan 
Marokko of Turkije het meest 'honkvast' te zijn. Een derde van de Marokkaanse man
nen, en de helft van de Turkse mannen verklaarden te zijn veranderd. Tweederde van de 
Marokkaanse vrouwen, en de helft van de Turkse vrouwen was van oriëntatie veranderd. 
Een 'totale' overgang kwam weinig voor: driekwart van de veranderden komt uit op de 
variant 'half-half'. Een Nederlandse vrouw, sinds 1966 getrouwd met een Marokkaanse 
man, antwoordt op de vraag, of zij zich nu meer Nederlands of meer Marokkaans is 
gaan voelen: 

'Nou, dat staat gelijk. Zowel Nederlands als Marokkaans. Ik bedoel, 't maakt niks 
uit. Ik kan me net zo goed vermaken in Marokko als dat ik hier me kan verma
ken. Met feesten ook, dan kan ik me net zo makkelijk vermaken en meedoen met 
de anderen. Dan staan ze ook met grote ogen te kijken: nou, dat is echt iemand 
die meedoet!'46 
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Een Nederlandse man, sinds 1991 getrouwd met een Marokkaanse vrouw, op de vraag 
of hij zichzelf als Nederlander beschouwt: 

'Dat is eigenlijk een stukje weggegaan. Ik ben niet zo trots meer op Nederland 
eigenlijk. Ik vind Nederland wel goed geregeld allemaal, maar ja, het is niet zo 
dat ik de vlag uithang. En in Marokko, ja, ik kan er best leven, hoor: als ik 
genoeg geld heb om daar te leven, en als zij graag terug zou gaan en zou kunnen, 
daar zou ik geen probleem mee hebben. Zou ik leuk vinden ook. Ik begrijp de 
Marokkaanse gewoonten meer, en ja, ik pik de goeie eruit.'47 

Zijn Marokkaanse vrouw, op de vraag in hoeverre zij zich Marokkaans, en in hoeverre 
Nederlands voelt: 

'(nadenkend:) Ik neem de helft, weet je. De helft van Nederlands en de helft van 
Marokkaans, en ik ben daar tussen, zeg maar. Ik neem het beste van alletwee de 
kanten en ik maak mijn leven.'48 

Tot de specifieke hindernissen die verdergaande identificatie met de 'andere' groep 
belemmeren, behoort in de eerste plaats het taalverschil. Ook het feit dat in bijna alle 
gevallen een groot deel van de (schoon)familie buiten Nederland woont en daar dus 
weinig regelmatig contact is, vertraagt een verdere toenadering tussen beide groepen. 
Sommige Nederlandse vrouwen komen desondanks een heel eind, vooral wanneer ze de 
taal van hun man zelf goed leren spreken. Wanneer ze zich aanpassen aan de situatie en 
aan het gezelschap van het moment, wordt dat erg gewaardeerd, en het kost ook niet 
veel moeite, benadrukken zij. 

'In sommige opzichten ben ik wel, laat ik zeggen, kwart tot half Marokkaanse: 
als ik in Marokko ben, voel ik mij toch wel een beetje Marokkaanse. Omdat ik 
me dan ook gedraag volgens hun normen - ja, dat doe je toch: je gaat je auto
matisch aanpassen. En hier ook, als er vrienden zijn van Mohammed, dan 
gedraag ik me toch meer Marokkaans.'49 

De meeste Nederlandse vrouwen antwoordden echter nadrukkelijk dat zij niet veran
derd waren. Typerend was het antwoord van een Nederlandse vrouw, sinds 1982 
getrouwd met een Marokkaanse man, op de vraag of zij zichzelf als Marokkaanse 
beschouwt, en of zij zich verbonden voelde met Marokko: 'Ik voel me er niet echt ver
bonden mee. Maar ik ben wel geïnteresseerd wat er gebeurt. Dus als er ergens een arti
kel over staat, dan ga ik het wel meteen lezen.' (V: Beschouwt U zichzelf als Marok
kaanse? 'Nee, nee, helemaal niet. Toch een heel ander land. Ook beslist een heel ande-
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re cultuur.'5° Zij had na het huwelijk bewust haar eigen naam gehouden. Ze vermoed
de dat dat ook wel bepaalde problemen voorkwam. Ze loopt niet te koop met het feit 
dat haar man Marokkaans is, bijvoorbeeld op de school waar ze werkt. 

'Het enige is dat ik - ik zal er niet bij vreemde mensen meteen mee te koop 
lopen. Ik zal dat niet meteen vertellen. Ook niet bij de kinderen op school ofzo. 
Ik zeg gewoon: mijn man. [...] Want ik heb dus mijn eigen naam gehouden. Ja, 
misschien ook wel om lastige vragen uit de weg te gaan.'51 

De Nederlandse vrouwen in deze gemengde huwelijken zijn zich er in het algemeen 
sterk van bewust dat er mensen zijn die hun huwelijk of verhouding afkeuren. Dat 
bewustzijn werkt door in hun antwoorden op de vragen naar de mate van verandering 
in identificatie. Als vanzelf antwoorden ze dat ze zichzelf gebleven zijn, dat er weinig 
veranderd is, dat ze heel gewoon Nederlands zijn, niets bijzonders. In de antwoorden 
van de Nederlandse mannen zit nauwelijk deze verborgen verdediging tegen mogelijke 
kritiek op de 'verloochening' van het Nederlanderschap of het zich 'teveel aanpassen' 
aan het andere. Net als bij de Surinaams-Nederlandse paren spreken ook deze mannen 
opmerkelijk losser en spontaner over de veranderingen waaraan zij onderhevig zijn. Zij 
uiten hun plezier en nieuwsgierigheid over het verschil met hun vrouw gemakkelijker. 
De keerzijde van deze huiselijke inpassing is dat de mannen niet bedacht zijn op kritiek 
van buitenaf. Negatieve opmerkingen en afwijzing komen voor hen veel onverwachter 
dan voor Nederlandse vrouwen met een buitenlandse man. 

Strategieën die deze gemengde paren aanbevelen 

Meer respect voor ouderen, en kleine aanpassingen aan de situatie van het 
moment bevorderen de acceptatie 

Verschillende Nederlandse partners merkten op dat hun buitenlandse man of vrouw 
hen dichter bij hun eigen familie had gebracht, omdat zij aandrongen op het in stand 
houden en verbeteren van de familieband, vooral tussen ouders en kinderen. Een 
Nederlandse vrouw, getrouwd met een Turkse man, vertelde dat zij intensiever contact 
met haar moeder heeft sinds het huwelijk. Haar man stelde voor, haar moeder bij hen 
in huis te nemen in plaats van in een bejaardenwoning: 

'We gingen heel veel naar haar toe, en we haalden haar heel vaak op. Want in de 
Turkse cultuur is een moeder iets waar je zuinig op bent, waar je respect voor 
hebt, waar je van houdt, en die je betrekt bij je normale dagelijkse leven. Dus 
mijn man die had toen al iets van: Vindt ze het wel leuk in dat huis? Want anders 
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komt ze bij ons wonen, hoor! Nou, dat wou ze niet: Maar dat hij daar mee 
kwam, dat vond ze heel ontroerend! En daar was ze ook heel blij mee.'52 

Niet alleen haar man, maar ook diens grote Turkse familie beschouwde haar moeder al 
snel als hun eigen familielid. Soms moet ze hun hartelijkheid zelfs wat afremmen. 

'Mijn man is dus de oudste van zeven kinderen die hier in Nederland zijn. En 
eh, wij hebben nu de deur op slot, want oma is ziek, en anders zou ze voortdu
rend bezoek hebben! Ze noemen haar allemaal oma. Het is ook min of meer een 
mater familias. Als mijn moeder zou zeggen, ik vind dit of dat wel leuk: nou, dan 
kopen ze het voor haar! Als ze zou zeggen, goh, als ik dit of dat eens zou kunnen 
doen? Dan zorgen ze dat ze het kan doen!'53 

Een Nederlandse vrouw, getrouwd met een Pakistaanse man, kreeg veel afkeurende 
reacties van haar familie, vooral toen ze zelf besloot moslim te worden. Haar moeder is 
echter wel dol op haar man geworden, en dat komt omdat hij haar met zoveel respect 
behandelt, vertelde zij. 

'Ze vindt hem heel aardig. Ze zegt ook, "mijn liefste schoonzoon" enzo. Van hem 
moest ik leren om wat meer respect te tonen voor je ouders. Ze niet de koffie te 
laten serveren, maar zélf eens een keer opstaan, weet je wel? (lacht) We waren zo 
van huis uit verwend. En hij vindt, ouders, grootouders, alles wat ouder is dan 
jezelf moet je met enorm respect behandelen. Die laat je niet met de bus gaan. Die 
haal je met de auto. En, ja, dat vindt ze natuurlijk prachtig! Ze is nog nooit zo goed 
behandeld in haar leven! Wat dat betreft kon hij niet meer stuk bij haar.'54 

Het onderhouden van respectvolle familiebanden, vooral met oudere familieleden, heeft 
bijgedragen aan de acceptatie van hun huwelijken door Nederlandse ouders. 

De aanhouder wint. Acceptatie na vele jaren 

Dat de aanhouder kan winnen, bleek in verschillende interviews. Soms kwam de accep
tatie van een gemengd paar pas na vele jaren, en dan door een gebeurtenis buiten het 
paar om. Bijvoorbeeld wanneer andere, 'ongemengde' paren in de familie tot echtschei
ding overgaan: dan ziet de familie dat het gemengde paar langer standhoudt, en dat 
roept meer waardering op. Soms ook door een onverwachte gebeurtenis, zoals een ern
stige zieke, die verzorging en aandacht behoeft. Wanneer het gemengde stel zich daar
bij inzet, leren familieleden en goede kennissen hen in een crisissituatie beter kennen. 
Dat bevordert de waardering, en het simpele feit dat de partner een andere afkomst of 
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godsdienst heeft, wordt allengs minder belangrijk geacht. Vaak bleek de pragmatische 
flexibele opstelling van het gemengde paar ten opzichte van hun omgeving, en hun aan
passing aan de situatie van het moment effectief te zijn. Bijvoorbeeld wanneer een 
Nederlandse vrouw zich, op bezoek in Marokko of Tunesië, als vanzelfsprekend wat 
gedekter kleedt in het bijzijn van haar schoonfamilie, zich open en geïnteresseerd 
opstelt, op de juiste manier familieleden groet, oogst ze daarmee spoedig veel waarde
ring. 

Een Turks-Nederlands paar, dat elkaar leerde kennen in 1961, merkte tien jaar later 
op dat de Turkse familie hen veel meer was gaan waarderen. De Turkse moeder, was aan
vankelijk fel tegen het huwelijk, maar daar merkte de Nederlandse vrouw eigenlijk niet 
veel van: 'Nou, ik heb er niet zoveel van gemerkt. Toen ik daar was waren ze heel gast
vrij.' Maar tien jaar later merkten ze wel dat er ineens veel meer waardering voor hen 
was gegroeid. Hij: 

'Als wij met vakantie gaan, past zij zich een beetje aan: geen hoofddoek hoor, dat 
niet. Maar, in vergelijking met andere, Hollandse of Duitse meisjes of vrouwen 
die je daar ziet, en die dan denken dat het daar Duitsland of Holland of Spanje 
is, weet je wel? Die open en bloot lopen. [...] Zij doet dat niet, ze past zich een 
beetje aan. En zij praat ook met die vrouwen daar.' 

Zijn vrouw merkte op dat het niet alleen de vergelijking met andere westerse vrouwen 
was, maar vooral ook met een andere Turkse vrouw, haar schoonzus, die voor haar gun
stig uitpakte: 

'Ik weet wel hoe het veranderd is! Zijn broer is getrouwd met een Turkse. En toen 
konden ze vergelijken. En ze waren niet zo gek op hun Turkse schoondochter. En 
als die Turkse schoondochter bij hen kwam, dan liep ze de mensen op de trap, 
die liep ze gewoon voorbij zonder wat te zeggen! En die Turkse schoondochter, 
die liep met hele lage truitjes, de borsten bijna bloot, strakke rokjes, korte rok
jes; en de Hollandse schoondochter, die deed dat niet. En zo veranderde het.'55 

Zich aanpassen en inhouden in de dagelijkse omgang 

Niet iedereen heeft altijd even veel zin om zich aan te passen aan de gewoonten van de 
(schoon)familie. Soms moesten de paren bij familiebezoek wel even diep ademhalen, en 
kostte het moeite om niet geïrriteerd te raken over de vanzelfsprekendheden en de 
onuitgesproken regels waarin zij verzeild raakten. Een Turkse vrouw, over de bezoeken 
aan haar Nederlandse schoonfamilie: 
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'Je moet vooral op verjaardagen verschijnen (lacht). En je moet je soms heel erg 
netjes gedragen, ja, van die futiliteiten, vooral met eten bijvoorbeeld. Vragen hoe
veel aardappels je wil eten! Dat is voor mij nog steeds iets onbegrijpbaars, hoor. 
Normaal weet je toch wat een gemiddeld iemand eet? Vreemde vragen vind ik 
dat.'56 

Behalve de andere eet- en feestgebruiken zijn er ook bij deze groep irritaties over de 
ongebreidelde nieuwsgierigheid van Nederlanders. Nederlanders zijn er goed in om een 
ander uit te horen, merken verschillende partners op. Maar zij hadden geleerd dat er 
ook allerlei manieren zijn om nieuwsgierige vragen te ontwijken: 

'Het is hier ook vrij om naar de meeste privé-zaken te vragen. Ik vraag nooit naar 
andermans familie of wat dan ook. Dat is onbeschoft in mijn beleving, dat hoor 
je niet te doen. Maar dat mag hier wel. Vroeger was ik heel braaf. Ik gaf overal 
antwoord op. Ik vertelde 't allemaal. Nu ben ik terughoudender. Of ik lach erom, 
of ik verander van onderwerp. Ja, mijn grenzen zijn steeds duidelijker geworden, 
't Is meestal wel goedbedoelde nieuwsgierigheid, of goedbedoelde interesse, maar 
hoe dan ook, het komt altijd op momenten dat ik er niet klaar voor ben.'57 

Bij langdurig familiebezoek kunnen de irritaties flink oplopen. Een Nederlandse man 
kan, wanneer zijn Marokkaanse schoonouders in Nederland op bezoek komen, moei
lijk televisiekijken: 

'Als je bijvoorbeeld een programma ziet van bronwater, en je ziet een bloot 
iemand erop dan: pam, dan moet meteen die televisie uit! Soms wel twintig keer 
op een dag! Dat zijn dus spanningen die ik met mijn schoonouders heb. Kijk, ze 
gaan hier wel tien, twaalf keer op een dag op een kleedje liggen bidden: prima, 
daar stoor ik me absoluut niet aan. Maar als wij om zes uur aan tafel gaan dan 
wil ik ook aan tafel. We hebben alles voorbereid en dan moeten ze zo nodig weer 
eens bidden om vijf voor zes, een halfuur. Dat vind ik niet leuk die dingen. Als 
(over zijn vrouw) zij nou langs loopt en ik geef haar zo'n tik op haar achterwerk 
bijvoorbeeld. Dat is vreselijk jongen. Dan wil mijn schoonmoeder meteen terug 
naar Marokko! In wezen ben ik een vrijgevochten beer. Maar goed ja, ik doe maar 
zo; ik ga niet in discussie. Ik laat het meestal over m'n kant gaan. Ik heb een 
hartstikke lieve schoonmoeder, maar de cultuurverschillen zijn wel eens 
irriterend.'5 
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Cultuurverschil als vraagteken en als excuus bij ruzie 

De verhalen over de specifieke ergernissen geven aan dat er voor gemengde paren ook 
na vele jaren samenwonen of huwelijk bepaalde verschillen blijven bestaan. Lang niet 
altijd is bij misverstanden of ruzies duidelijk of er nu een cultuurverschil speelt of iets 
anders de oorzaak is voor de ergernis of confrontatie. Een Nederlandse man, ruim twin
tig jaar getrouwd met een Turkse vrouw: 

'Wij hebben best problemen hoor, het is niet dat het zo rooskleurig is. Dat taal
probleem is er toch wel; er gaan soms dingen verkeerd; bepaalde verwachtings
patronen die kloppen niet helemaal: in bepaalde situaties verwacht zij dat ik 
anders zal reageren. Zulke dingen, dat is toch cultuurgevoel. Je weet niet altijd of 
dat nou culturele verschillen zijn, of etnische verschillen zijn, of gewoon karak
terverschillen, want dat kan ook nog! Daar is soms wel onduidelijkheid over. 
Maar je wéét het niet! Je weet het niet precies.'*? 

Dat niet weten of er nu wel of niet een cultuurverschil meespeelt, is een dilemma. Soms 
besluit men dan maar, bij gebrek aan andere argumenten, dat er sprake is van cultuur
verschil. Er zijn paren die daar laconiek mee omgaan: wanneer zij kwaad zijn of elkaar 
niet meer begrijpen, geven ze het cultuurverschil de schuld, en dat kan ook opluchten, 
vertelden ze. Dan kan niemand er namelijk iets aan doen; je kunt je er gemakkelijk ach
ter verschuilen, en kunt dan ook weer eerder lachen om de situatie. ° Een Turkse vrouw, 
sinds 1995 samenwonend met een Nederlandse man (zij sprak liever Engels): 

'We are using cultural differences sometimes as a good excuse. When I want to 
say something negative to him or criticize him I start to say "I know we have a 
cultural difference but..." It is not our cultural differences but just our personal 
habits. Then you have an excuse.'"1 

Tot de verschillen die blijven behoort ook het taalverschil. Ook degenen voor wie 
Nederlands niet de moedertaal was die maar het heel goed spraken, hielden vrijwel 
altijd een accent en een verschil in spreeksnelheid, en daar werd heel vaak op gereageerd, 
vertelden ze. Een Nederlandse man, over zijn Turkse vrouw: 

'Wat je wel merkt dat zijn mensen bij loketten, in winkels, die anders reageren 
op haar. De reden is dat ze niet zoals op z'n Nederlands patsboem zegt wat ze wil. 
Dat merk je dus ook bijvoorbeeld bij telefoondiensten, bij 008 of iets dergelijks, 
dan merk je dat mensen raar reageren. 
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Het ontbreken van een gedeeld verleden, doordat beiden in verschillende landen zijn 
opgegroeid, werd ook als een blijvend verschil ervaren: dat valt niet meer in te halen. 
Een Nederlandse vrouw en een Iraanse man verzuchtten hierover: 

'Wat wij allebei als gemis ervaren, bij een relatie met iemand uit een ander land, 
is het gat van je jeugd. De kleine dingen, liedjes, boekjes van vroeger. Hij heeft 
dat ook. Bijvoorbeeld, als wij het hebben over Annie M.G. Schmidt, nu weet hij 
wie het is maar... [de man: Het zegt me nog steeds weinig.] Een liedje van vroe
ger, wat ik ineens mee ga zingen, wat hij helemaal niet kent. Dat vind ik soms 
een heel leeg gevoel geven. En precies hetzelfde heeft hij, dat ik absoluut geen 
benul hebt van dat verleden. Dat vind ik echt een gat, dat vind ik een gemis.'63 

Ook de oudste paren voelen dat verschil soms op latere leeftijd als een gemis, zoals een 
Nederlandse vrouw, sinds 1964 samen met een Tunesische man: 

'Ik ben niet chauvinistisch, maar sommige dingen, nou dat ik ouder word... Bij
voorbeeld orgelmuziek op straat, of op televisie, als al die oude liedjes weer terug 
komen. Dan denk ik, ja, hoe zou dat nou verder gaan met ons? Als oude moslim 
kan ik niet tussen die Nederlanders zitten. Het is leuker als je ouder bent dat je 
dezelfde herinneringen hebt, van weet je nog wel in de oorlog dat we suikerbie
ten gegeten hebben. Dat soort dingen.'64 

Steun en advies 

De Turks- en Marokkaans-Nederlandse paren gaven het vaakst als advies, dat men 
moest zorgen dat de ouders, familieleden en vrienden de betreffende 'andere' partner 
wat beter konden leren kennen. Die georganiseerde en begeleide kennismaking had 
immers heel vaak misverstanden en vreemde ideeën uit de wereld geholpen, was hun 
ervaring. Dat neemt niet weg dat het stel er in de eerste plaats alleen voor staat. Dat 
betekent dat ze veel hadden moeten praten, luisteren, en misverstanden telkens weer 
aan de orde moesten stellen. Meer uiteenlopend en soms ook tegenstrijdig waren de 
adviezen voor de omgang met onwillige ouders of schoonouders. Enerzijds moest men 
de ouders nooit helemaal de wacht aanzeggen, anderzijds werd heel vaak benadrukt 
toch vooral 'je eigen weg' te gaan. Enerzijds zou zo'n gemengd stel zich niet teveel van 
de omgeving moeten aantrekken, anderzijds zouden ze ook altijd in gesprek moeten 
blijven. Dergelijke tegenstrijdige adviezen en opmerkingen werden vaak door dezelfde 
persoon in een adem naar voren gebracht. Tot een erg eenduidige uitspraak kwamen 
maar weinigen. Eén Nederlandse vrouw, zelf ruim dertig jaar getrouwd met een Tune
sische man, met wie ze ook naar eigen zeggen nog altijd gelukkig en tevreden is, raad
de een gemengd huwelijk af: 
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'Niet doen! Niet doen! Maar ze luisteren toch niet want ze zijn verliefd. Laatst zei 
iemand, "Je moet eerst vijftig jaar nadenken." Toen zei een ander: "Nou, dan 
hebben we het niet meer nodig. Na vijftig jaar hoeft het niet meer." Je bent er zo 
mee bezig.'"5 

Andere paren leggen nadruk op de werking van de tijd bij de acceptatie van en gewen
ning aan elkaar en aan eikaars omgeving, achtergrond, familie enzovoorts. Een Neder
landse vrouw, ruim zeven jaar getrouwd met een Egyptische man, met wie ze twee kin
deren heeft: 

'Ik zou adviseren om eerst maar eens twee, drie jaar samen te wonen voordat je 
stapt in het bootje van kinderen krijgen. Als je elkaar goed wilt leren kennen heb 
je gewoon tijd nodig, en je hebt met iemand van een andere cultuur veel meer tijd 
nodig dan wanneer je met een Nederlander zou samenwonen. En die tijd die had
den wij gewoon niet: omdat we met die kleine kinderen zaten, en met ons werk.'66 

Juist bij paren waarvan een van de partners illegaal in Nederland is, of zich nog buiten 
Nederland bevindt, ontbreekt het noodgedwongen meestal aan die jarenlange kennis
making. 

Een andere veel genoemde aanbeveling betreft het zoeken van steun, niet alleen bij 
acute problemen, maar ook voor meer alledaagse contacten en vriendschappen met 
anderen in vergelijkbare omstandigheden. De behoefte aan steun van andere gemengde 
stellen speelt echter lang niet voor iedereen even sterk. De oudere paren vertelden over 
de jaren zestig en zeventig, dat zij in de begintijd van hun huwelijk veel meer met ande
re gemengde stellen optrokken. Van die vriendschappen was nauwelijks iets overgeble
ven. De jongere stellen benadrukten dat zij af en toe wat meer ruimte en afstand nodig 
hadden om op adem te komen. Twee Nederlandse vrouwen, beide met Tunesische man
nen getrouwd, vertelden dat ze hartgrondig veel plezier hadden beleefd aan het geza
menlijk en uitgebreid vieren van Sinterklaas. Zowel de bijeenkomsten georganiseerd 
door de vereniging Lawine als die van de islamitische vrouwenvereniging Al-Nisa func
tioneren als informele steungroepen. Verschillende Nederlandse vrouwen leerden daar 
hun beste vriendinnen kennen, vertelden ze. Voor de Marokkaanse, Turkse en andere 
islamitische mannen en vrouwen gold ook, dat zij regelmatig contact zoeken met land
en lotgenoten. Verschillende oudere paren benadrukten dat de negatieve reacties van 
anderen hen dichter bij elkaar gebracht hadden, en dat ze zich er verder met humor 
door heen sloegen. Een Nederlandse vrouw, over haar Tunesische man: 

'Nou, we zijn wel een mooi stel! Ach ja, bij ons is het humor. Wij kunnen elkaar 
gewoon alles zeggen en ook een beetje spottend doen, zo van: "Als je voor me 
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loopt ben je net een Turk." We lachen erom. Of ik zeg: "Waar is dat ook al weer, 
waar heb je dat gelaten?" En dan zegt hij van: "Oh ja, Mohammed krijgt weer de 
schuld." Hij heet geen Mohammed maar dan zegt hij wel van, die hebben het 
altijd gedaan he die buitenlanders. Maar ook voor elkaar opkomen. Bijvoorbeeld, 
mijn zwager had slagroomgebak, en zegt (pestend) van: "Lekker hè, dat hebben 
ze niet in Tunesië!" Ik was daar net geweest en ik had daar heel groot slagroom
gebak gehad, dus ik zeg: "We hebben zelfs veel beter." Dan kom je echt voor 
elkaar op. Het is ook met zijn tweeën tegen de hele wereld vechten.' 7 

Niet alleen in Nederland, maar ook in Turkije, Marokko of Tunesië vinden gemengde 
paren steun bij andere paren. Opmerkelijk was het verhaal van twee Nederlandse vrou
wen. Altijd wanneer zij in de zomer naar Marokko gaan, komen ze in het dorp van hun 
schoonfamilie dezelfde kennissen tegen, andere gemengde stellen, en beleven daar veel 
plezier aan. 

'Het grappige is dat die contacten vooral dateren uit de vakanties. Al die jongens 
die dan in Amsterdam wonen, een Nederlandse vrouw hebben of hadden, en die 
je dan hier eigenlijk niet zo vreselijk veel opzoekt. Maar als je daar bent, ben je 
dolblij dat er een Nederlandse vrouw is! En dan is het al gauw: oh, daar heb je 
Habib, die heeft ook een Nederlandse vrouw. Dan zie je elkaar daar weer; dat is 
heerlijk. De een komt het ene jaar, andere jaar niet, de ander anders. Heb je Jet 
al gezien? O ja, Karen is er ook... En door het jaar heen heb je niet zoveel con
tact met elkaar.'68 

Ook tijdens de vakantie bij de schoonfamilie buiten Nederland voelen de meeste paren 
een sterke behoefte om hun eigen grenzen te stellen, en bijvoorbeeld niet altijd bij de 
familie in huis te zitten. Er wordt veel gebouwd en verbouwd om in die behoefte te kun
nen voorzien. Wanneer het gelukt is een eigen territorium op te bouwen, valt het ook 
gemakkelijker om tijdens familiebezoek wat meer in te schikken. Een Nederlandse 
vrouw, sinds 1976 getrouwd met een Marokkaanse man: 

'Je moet respect hebben voor z'n achtergrond, maar niet zo dat je jezelf gaat zit
ten wegcijferen. Je mag best respect eisen ook voor je eigen achtergrond en cul
tuur. Dat is eigenlijk over en weer. Het wordt nooit helemaal eigen. Daar is de 
afstand te groot voor.'69 

Wanneer de schoonfamilie al te bekrompen opvattingen heeft, zegt een Nederlandse 
man, sinds 1975 getrouwd met Turkse vrouw, zou men serieus na moeten denken of 
doorgaan wel een goed idee is. Het hangt er dan vooral van af of de partner opgewas
sen is tegen zijn of haar familie: 
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'Als ze gevoelig zijn voor het commentaar van die ouders, dan kunnen ze er maar 
beter niet aan beginnen! Ik bedoel: je moet volwassen genoeg zijn om je eigen 
leven te leiden.'70 

De meeste stellen hebben, vooral de eerste jaren dat zij bij elkaar waren, heel veel 
gepraat over de verschillen. Maar er zijn ook paren die weinig zien in het bespreken van 
alles. Zij zijn laconiek over de verschillen: de meeste problemen verdwijnen in de loop 
van de tijd, is hun ervaring. Een Nederlandse man, sinds 1991 getrouwd met een Marok
kaanse vrouw: 

'Niet te veel praten. Gewoon laten gaan. Ik denk dat deze soort huwelijken meer 
op gevoelens gebaseerd zijn dan op praten. Omdat zij de taal nog niet goed ken
de, en ik niet goed Frans praatte. Ja, ik voel me gewoon thuis bij haar, en zij met 
mij.'71 

Deze 38 gemengde paren waren voor het grootste deel met moeite geaccepteerd. Vaker 
dan bij de andere etnisch gemengde paren was die moeite bij deze paren groot en lang
durig. Heel weinig paren waren tot een breuk met de familie gekomen, maar het in 
stand houden van de familiebanden vereiste wel meer doorzettingsvermogen dan bij de 
andere etnisch gemengde paren. De oudere Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren 
hadden het in de loop van de tijd niet gemakkelijker gekregen, maar juist meer nega
tieve reacties van onbekenden te horen gekregen. Hun ervaringen roepen vragen op over 
de successiethese. De vestiging van latere groepen migranten (Turken, Marokkanen) 
bleek de aanvaarding van Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren te bevorderen, maar 
de aanvaarding van al bestaande Turks- en Marokkaans-Nederlandse paren juist af te 
remmen. De jongere paren bleken pragmatischer, rekenden van tevoren op tegenwer
king, en stelden duidelijker hun eigen grenzen in de omgang met de (schoon) familie. 
Openlijke ruzies of conflicten waren uiterst zeldzaam. De sterke voorkeur ging uit naar 
uiterst praktische omgangsvormen, waarin men zich aanpast aan de situatie, de plaats, 
en het gezelschap van het moment. In de omgang met de islam bleek veel variatie te 
bestaan. Daarbij viel op dat de meerderheid van de paren verklaarde in het geheel niet 
religieus actief te zijn, maar zich toch regelmatig als zodanig te presenteren. Een derge
lijke aanpassing bleek de gemengde paren over het algemeen weinig moeite te kosten, 
en zij ervaren dat dan ook niet als zware opgave, opoffering of verloochening. 
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Deel IV 

Nabeschouwing 





I I 

Voorzichtig maar vastbesloten 

Conclusies uit de interviews met etnisch gemengde paren 

Het uitgangspunt voor deze studie: de gedachte dat een gemengd huwelijk een concre
te en zo nabij mogelijke situatie van dagelijks samenleven met een verschil is, vond ik 
in de gesprekken bevestigd. Minder bevestiging vond ik voor mijn vermoeden dat zich 
tussen gemengde paren en hun wederzijdse ouders, families en vrienden door die nabij
heid en onontkoombaarheid aanzienlijke conflicten en confrontaties zouden voordoen. 
De grensoverschrijdende partnerkeuze riep veel minder directe reacties op, en leidde 
minder tot confrontaties dan ik had verwacht. Zowel felle afwijzing als enthousiaste ver
welkoming waren eerder uitzondering dan regel. Veel vaker waren de reacties op 
gemengde paren nogal terughoudend, voorzichtig, ingehouden of uitgesteld. De mees
te reacties namen de vorm aan van waarschuwingen. Toch vormen gemengde huwelij
ken of langdurige verhoudingen de situatie waarin mensen dagelijks zo dicht als moge
lijk bij elkaar komen; meer nabijheid is in het menselijk verkeer moeilijk denkbaar. 
Partners in gemengde huwelijken komen veel dichter dan anderen bij een 'andere' 
groep; ze gaan er dagelijks mee om. Ze zijn dan ook deskundigen over de groep waar
uit hun partner afkomstig is. Zo worden ze echter niet vaak benaderd, en er is evenmin 
sprake van dat gemengde paren zichzelf als deskundigen organiseren en presenteren. Zij 
leggen liever de nadruk op het gewone dan op het bijzondere, liever op de overeen
komsten dan op de verschillen. Deze houding en zelfpresentatie zijn deels zelfgekozen, 
deels ook het gevolg van een zekere druk waaronder gemengde paren staan. Dat blijkt 
uit de in dit hoofdstuk gepresenteerde vergelijking, samenvatting en poging tot verkla
ring van de antwoorden van de 88 geïnterviewde etnisch gemengde paren. 

Hoe is het acceptatieproces dat deze paren doormaken te karakteriseren? Welke strate
gieën verklaarden zij te hanteren om die acceptatie te bevorderen? En in hoeverre ver
klaarden zij te zijn veranderd in etnische identificatie? Na een samenvatting van de alge
mene bevindingen, werk ik enkele vergelijkingen kort uit. Ten eerste vergelijk ik het 
acceptatieproces van de vier verschillende groepen paren (Indisch- of Moluks-Neder-
lands, Italiaans- of Spaans-Nederlands, Surinaams- of Antilliaans-Nederlands en Marok
kaans- of Turks-Nederlands); ten tweede maak ik een vergelijking tussen de oudere en 
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jongere paren, waardoor een ontwikkeling in de tijd kan worden geschetst; en ten derde 
vergelijk ik kort enkele ervaringen van mannen en vrouwen uit deze groepen. 

Moeizame acceptatie komt het meest voor 

Ik onderscheid drie maten van aanvaarding of acceptatie: probleemloze acceptatie, 
acceptatie met moeite, en geen acceptatie, dat wil zeggen een breuk met een belangrijk 
deel van familie en/of vrienden. Van de 88 paren verklaarden er 22, een kwart, dat zij 
probleemloos waren geaccepteerd. Negen paren, 10 procent, kwamen tot een breuk met 
familie of vrienden vanwege het ontbreken van acceptatie. De overige 57 paren, bijna 
tweederde (65 procent), werden met moeite geaccepteerd. In totaal ondervond dus 75 
procent van de etnisch gemengde paren moeite bij de acceptatie van hun huwelijk of 
verhouding. Voor het overgrote deel is die moeite overwonnen en overgegaan in accep
tatie. Bij 10 procent van de paren was de afwijzing onoverkomelijk, wat tot een breuk 
met een belangrijk deel van de familie of vrienden leidde. Anders geformuleerd: 90 pro
cent van de geïnterviewde gemengde paren verklaarde vroeger of later geaccepteerd te 
zijn. Of de mate van acceptatie verschillend voor de verschillende soorten gemengde 
paren was, wordt in tabel 1 vermeld. Hebben bijvoorbeeld Indisch-Nederlandse echt
paren het gemakkelijker dan Marokkaans-Nederlandse? In een bijlage zijn deze cijfers 
ook naar sekse gesplitst.1 

Tabel 1 Mate van acceptatie van 4 groepen etnisch gemengde paren. 

(absolute aantallen) Ind./Moluks Ital./Spa Sur./Antil. Marok./Tur Totaal 

Probleemloos geaccepteerd: 5 

Met moeite geaccepteerd: 13 

Niet geaccepteerd; breuk: 4 

9 22 
7 57 
2 9 

Totaal: 22 15 13 38 

Bron: Interviews met 88 etnisch gemengde paren, 1995-1996. 

De algemene bevindingen zijn de volgende. Tussen de verschillende soorten etnisch 
gemengde huwelijken kwamen voor wat de acceptatie betreft geen grote verschillen aan 
het licht. De meerderheid van de paren is met moeite geaccepteerd; relatief het vaakst 
betrof dit de Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren. Er is niet een soort huwelijken 
dat er uitspringt als zeer problematisch, of juist als volledig probleemloos. Slechts enke
le paren zijn tot een breuk met een belangrijk deel van familie of vrienden gekomen; 
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daaronder waren relatief veel Indisch- en Moluks-Nederlandse paren. Een aanzienlijk 
overig deel van de geïnterviewde paren had geen problemen bij de acceptatie onder
vonden; onder hen waren relatief veel Italiaans- en Spaans-Nederlandse, en ook veel 
Surinaams-Nederlandse paren. 

Niet voor 
Oudere en jongere etnisch gemengde paren 

or alle gemengde paren is de acceptatie toegenomen 

Worden etnisch gemengde huwelijken tegenwoordig gemakkelijker geaccepteerd dan 
enkele decennia geleden? Een vergelijking tussen de mate van acceptatie die oudere en 
jongere paren ondervonden kan deze vraag ten dele beantwoorden. Uitgangspunt voor 
deze verdeling van de 88 paren was het jaar van huwelijkssluiting of het jaar waarin men 
zei een vaste verhouding te zijn aangegaan. Voor de gemiddeld wat oudere Indisch-, 
Moluks-, Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren werd 1975 als scheidslijn tussen oude
re en jongere paren gekozen. Voor de gemiddeld wat jongere Surinaams-, Antilliaans-, 
Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren werd 1980 als scheidslijn gekozen. Zodoende 
werden alle groepen in oudere en jongere paren verdeeld. 

Tabel 2a Oudere paren, bij elkaar gekomen vóór 1975-80. 

Ind. /Mol. Ital./Spa. Sur./Ant. Marok./Tur. Totaal 

Niet geaccepteerd; breuk 3 1 0 0 4 

Met moeite geaccepteerd 7 7 3 6 23 

Probleemloos geaccepteerd 1 1 2 2 6 

Totaal 11 9 5 8 33 

Tabel 2b Jongere paren, bij elkaar gekomen na 1975-80. 

Ind./Mol. Ital./Spa Sur./Ant. Marok./Tur. Totaal 

Niet geaccepteerd: breuk 1 1 1 2 5 

Met moeite geaccepteerd 6 2 5 21 34 

Probleemloos geaccepteerd 4 3 2 7 16 

Totaal 11 30 55 

Bron: Interviews met 88 etnisch gemengde paren, 1995-1996. 

301 



GEMENGDE HUWELIJKEN, GEMENGDE GEVOELENS 

Van de Indisch- en Moluks-Nederlandse kregen de oudere paren aanzienlijk meer weer
stand te verwerken dan de jongere. Driemaal zoveel oudere als jongere paren braken met 
een deel van hun (schoon)familie, terwijl viermaal zoveel jongere als oudere paren pro
bleemloos geaccepteerd werden. Ook voor de Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren 
gold die toename: oudere paren werden vaker moeizaam geaccepteerd, terwijl jongere 
paren vaker probleemloos geaccepteerd werden. Diezelfde ontwikkeling: toename van 
acceptatie in de tijd, ging niet op voor de Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse en de 
Marokkaans- of Turks-Nederlandse paren. Daarbij blijkt de acceptatie ongeveer gelijk 
te zijn gebleven. Er was geen toename, misschien zelfs een lichte afname van acceptatie. 
Driekwart van de oudere Marokkaans/Turks-Nederlandse paren werden met moeite 
geaccepteerd, en 70% van de jongere paren: dat is een lichte afname, maar de verschil
len zijn miniem. Een kwart van de oudere paren werd probleemloos geaccepteerd, en 
van de jongere paren iets minder. Ook werden twee jongere paren niet aanvaard, terwijl 
het bij geen van de oudere paren tot een breuk met hun familie kwam. 

De jongere Indisch-, Moluks-, Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren worden vaker 
dan de oudere probleemloos geaccepteerd, en komen minder vaak dan de oudere tot 
een breuk met hun familie. Ongeveer evenveel oudere als jongere paren zijn met moei
te geaccepteerd. Het beeld ten aanzien van de Surinaams-, Antilliaans-, Marokkaans- en 
Turks-Nederlandse paren is wat ongunstiger: de acceptatie daarvan is voor jongere 
paren in totaal licht gedaald. Het is een zeer lichte daling, en het betreft een klein aan
tal interviews. In elk geval geldt voor deze paren niet dat de acceptatie in de loop van 
de tijd gemakkelijker is geworden, terwijl dat voor de Indisch/Moluks- Nederlandse en 
de Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren wel het geval is. 

Veel vaker passieve dan actieve vormen van aanvaarding 

In hoofdstuk 1 werden actieve en passieve varianten van zowel tolerantie als intoleran
tie onderscheiden. Welke varianten kwamen vaker, en welke minder vaak voor? De 
actieve en passieve varianten zijn zowel herkenbaar in de reacties waarmee gemengde 
paren vertelden te maken te hebben gehad, als in de strategieën die zij verklaarden te 
hanteren om acceptatie te bevorderen. 

a De niet-geaccepteerdeparen, waarin het tot een breuk met een belangrijk deel van de 
familie was gekomen, verklaarden dat de intolerantie die zij hadden ervaren zelden 
tot grote uitbarstingen had geleid. De weerstand was meestal passief, langdurig, 
hardnekkig, zwijgzaam. Van openlijke confrontaties was geen sprake; men gaat 
elkaar uit de weg, besluit dat praten geen zin meer heeft. Er is sprake van een dead
lock, stilstand in de verhouding. De paren die dit overkomen was, spraken er met 
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enige wanhoop over, omdat noch passieve, noch actievere strategieën hadden gehol
pen om de acceptatie op gang te brengen. Hierbij benadruk ik dat de bevinding dat 
de niet-geaccepteerden in mijn onderzoeksgroep van paren die nog bij elkaar geble
ven zijn de kleinste groep vormen, nog niets zegt over de algemene omvang van dit 
verschijnsel: het is immers denkbaar dat deze negatieve reacties ook echtscheiding en 
verbroken verhoudingen tot gevolg kunnen hebben. 

De met moeite geaccepteerde paren hebben perioden of momenten van intolerantie 
doorgemaakt, maar zijn in de loop van de tijd toch tot een bepaald evenwicht met 
behoud van de familiebanden gekomen. In de minst moeizame gevallen was er 
slechts sprake van lichte weerstand die na een eerste kennismaking al verdween; dit 
was vaak het geval bij de Italiaans-Nederlandse en de Surinaams-Nederlandse paren. 
Passieve strategieën volstonden daarbij gewoonlijk, hoewel bij de Italiaans- en 
Spaans-Nederlandse paren ook enkele voorbeelden van confrontaties werden gevon
den. Passieve vormen van aanvaarding of tegenwerking en passieve strategieën ter 
bevordering van acceptatie spelen voor alle typen gemengde paren een belangrijke 
rol. In de moeizaamste gevallen, een klein deel van deze groep, werd het contact her
haaldelijk verbroken, waarna echter steeds opnieuw toenadering tot de (schoon) 
familie gezocht werd en contact opgebouwd. Passieve en actieve strategieën worden 
afwisselend maar met veel doorzettingsvermogen ingezet voor het behoud van de 
familiebanden. De paren die hevige afwijzing en sterke weerstand ondervonden, 
maar toch de contacten met de familie en schoonfamilie in stand hielden, werden 
gevonden onder de in hoofdstuk 10 beschreven paren: het betrof Nederlandse vrou
wen met islamitische mannen, afkomstig uit Marokko, Turkije of andere overwe
gend islamitische landen. Actieve intolerantie vertoonde ook de oom van een 
Marokkaanse vrouw, getrouwd met een Nederlandse man. Deze oom probeerde 
haar verwijdering uit Nederland te bewerkstelligen door naar de Vreemdelingenpo
litie te gaan, omdat dat hem de enige manier leek om dit huwelijk te voorkomen. 
Het paar brak met dit familielid, maar na enkele jaren volgde een verzoening. 

De probleemloos geaccepteerde paren ondervonden geen weerstand: zij hadden ook 
over de reacties op hun huwelijk of verhouding niet veel te melden. De beleving van 
een en ander kon wel uiteenlopen van volledige onverschilligheid ten aanzien van 
het 'andere' van de partner, tot een enthousiast omarmen en verwelkomen daarvan. 
Enkele paren vertelden dat zij juist na hevige confrontatie volledig geaccepteerd 
waren. Een Italiaans-Nederlands paar gaf aan dat er klappen gevallen waren, toen de 
Nederlandse vader van de vrouw hoorde over hun verkering. Zij vertelden dat het 
na een fel gesprek, waarin de Italiaanse man weigerde te vertrekken, en hij de vader 
dwong tot kennismaking, spoedig veel beter ging: na korte tijd werden schoonzoon 
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en schoonvader zelfs de beste vrienden. Dit is een voorbeeld van confrontatie, 
gevolgd door actieve tolerantie, en zelfs enthousiaste acceptatie: het acceptatieproces 
van dit paar overschreed enkele grenzen. Dat is echter uitzonderlijk. 

Mate van verhulbaarheid als factor van belang 

De gemengde paren bleken te beschikken over een scala van verhullingsmogelijkheden. 
Sommige verschillen in religie, etniciteit, nationaliteit en uiterlijk zijn met meer of min
der succes te verhullen. Wat in de Verenigde Staten 'passing werd genoemd (voor 
'blank' proberen door te gaan), blijkt ook in Nederland een gebruikelijke en ook een 
effectieve strategie - een handelwijze die gemengde paren aan anderen aanraden. Het 
gaat daarbij niet alleen om zichtbaar verschil, maar om wat ik noem de mate van ver
hulbaarheid van zichtbaar, hoorbaar of 'leesbaar' verschil. De mate waarin een achter
naam, of ook een voornaam meer of minder 'Hollands' is, beïnvloedt de reacties, bij
voorbeeld bij het noemen van die naam wanneer men de telefoon opneemt. Van belang 
is ook of een stem hoorbaar 'anders' is dan doorsnee Nederlands. Accentloos Nederlands 
kunnen spreken door de telefoon, in winkels of bij loketten vergroot de kans op een 
vlotte en plezierige behandeling aanzienlijk, vertelden veel paren. Verschillende Neder
landse vrouwen gaven aan dat zij liever hun eigen naam hielden in plaats van de niet-
Nederlandse naam van hun man aan te nemen, en verschillende Nederlandse vrouwen 
die de naam van hun man wel hadden aangenomen gaven aan dat zij daarom soms 
vreemd werden behandeld of te woord gestaan. Niet-Nederlandse vrouwen die de 
Nederlandse achternaam van hun Nederlandse man hadden aangenomen merkten op 
dat zij door die naam ook minder hindernissen ondervonden in de communicatie met 
onbekende Nederlanders, vooral in telefonisch contact. 

De mate waarin zichtbaar verschil te verhullen is, bleek aanzienlijk. Veel Turkse, Marok
kaanse, Italiaanse, Indische, Javaanse, Molukse en Spaanse respondenten vertelden dat 
zij regelmatig voor 'iets anders' worden aangezien of aangesproken, en ook dat zij zich 
in bepaalde situaties gemakkelijk konden voordoen als iemand van een andere groep 
dan waartoe zij 'etnisch' behoorden. Een zekere 'blindheid' van veel blanke Nederlan
ders voor dergelijke interetnische verschillen wisten veel geïnterviewden op die manier 
in hun voordeel te laten werken. Zij gaven wel aan dat ze daarover vroeger vaker ver
baasd of geërgerd waren geweest. Maar na enige tijd wisten ze hun dubbele identiteit 
instrumenteel te gebruiken. Ook de blanke, autochtone, Hollandse partners vertelden 
over de mogelijkheiden tot verhullen: wanneer zij ergens zonder hun man of vrouw zijn, 
hebben ze de keuze om hun huwelijk of verhouding met iemand van een andere groep 
te noemen of niet, en dat levert af en toe onverwachte confrontaties op. 
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probleemloos 23 

met moeite 67 

breuk 10 

Niet veranderd? Sekse en veranderingen in etnische identificatie 

Tabel s Acceptatie van etnisch gemengde paren: mannen en vrouwen (percentages). 

Ned. vrouw Ned. man Totaal 

mate van acceptatie met niet-Ned. man met niet-Ned. vrouw Etnisch gemengde paren 

30 25 

60 65 

10 10 

totaal 100 (n=58) 100 (n=30) 100 (n=88) 

Bron: Interviews met 88 etnisch gemengde paren in Nederland, 1995-1996. 

Uit tabel 3 blijkt dat er in deze onderzoeksgroep geen aanzienlijk verschil kon worden 
gevonden in de acceptatie van etnisch gemengde huwelijken met een Nederlandse man, 
vergeleken met die met een Nederlandse vrouw. Er is geen statistisch significant ver
schil. De etnisch gemengde huwelijken van Nederlandse mannen zijn wat vaker pro
bleemloos geaccepteerd, en wat minder vaak moeizaam geaccepteerd dan de huwelijken 
met een Nederlandse vrouw. Het is even vaak tot een breuk met familie en vrienden 
gekomen. De totaalcijfers van de mate van acceptatie wijken dan ook nauwelijks af van 
de cijfers opgesplitst naar sekse/samenstelling van de paren. 

Een ander deel van de interviews liet wel aanzienlijke verschillen tussen de verklaringen 
van mannen en vrouwen in gemengde huwelijken zien. Dat betrof de uitspraken van 
partners in etnisch gemengde huwelijken over veranderingen in etnische identificatie. 
In hoeverre groeien in de loop van een huwelijk of verhouding de partners meer naar 
elkaar en naar eikaars groep van herkomst toe? Wie wordt Nederlandser, of juist Itali-
aanser of meer Marokkaans? En wie houdt vol evenveel bij beide groepen te horen, 
evenzeer Nederlands als Indisch te zijn, evenzeer thuis in het Spaans als het Nederlands? 
Voor de mate waarin de geïnterviewden zeggen te zijn veranderd in identificatie met 
Nederland, het Nederlandse, het Marokkaanse of het Turkse, bleek er, in tegenstelling 
tot de bevindingen over acceptatie, wel een aanzienlijk verschil tussen mannen en vrou
wen te zijn. Het viel op dat mannen veel gemakkelijker en zorgelozer praten over deze 
veranderingen. Vrouwen, vooral Nederlandse vrouwen, benadrukten daarentegen vrij
wel allemaal dat zij in dit opzicht 'hetzelfde' of 'zichzelf' gebleven waren. 

Van de in totaal 58 geïnterviewde Nederlandse vrouwen, zeggen er 50 (86 procent) 
dat zij niet door hun huwelijk veranderd zijn. Van de in totaal 30 geïnterviewde Neder-
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landse mannen zeggen er 20 (66,6 procent) dat ze niet veranderd zijn. Dit verschil is 
opmerkelijk. Ik zoek de verklaring hiervoor in de geringere vrijheid die vrouwen in dit 
opzicht hebben, of denken te hebben. In hun antwoorden benadrukken zij, zichzelf te 
zijn gebleven, dat zij zichzelf niet hebben overgeleverd of uitgeleverd aan de 'andere' 
groep van hun man, dat ze hun Nederlanderschap en hun Nederlandse afkomst niet 
'verloochenen', dat ze niet 'alles hebben opgegeven'. Nederlandse mannen daarentegen 
leggen geenszins die nadruk op het 'gewoon zijn gebleven'. Voor hen is het meer een 
neutrale constatering dat ze toch overwegend Nederlands zijn gebleven, of een grappig 
verschijnsel dat ze inmiddels half Surinaams, of overwegend Spaans zijn geworden. Uit 
de interviews blijkt ook dat de oriëntatie op de islam voor Nederlandse mannen met 
Marokkaanse of Turkse vrouwen eerder een interessante, boeiende persoonlijke ontdek
kingstocht is, terwijl diezelfde oriëntatie voor Nederlandse vrouwen sterker beladen is 
met het besef dat ze hiermee een grens overschrijden, en dat deze verandering hen wordt 
verweten. Meer dan uit de andere gegevens concludeer ik hieruit dat Nederlandse vrou
wen in etnisch gemengde relaties meer onder druk staan dan Nederlandse mannen. 

Deze nadrukkelijke onveranderlijkheid van vrouwen verklaar ik uit de dominante nor
men ten aanzien van de rol van vrouwen en mannen. Vrouwen worden eerder dan man
nen beschouwd als dragers van een cultuur, als hoedsters van een bepaald erfgoed. Daar 
hoort bij dat van hen verwacht wordt dat ze zich naar hun man zullen schikken en 
plooien. Anderzijds is juist in de naoorlogse periode de norm van zelfstandigheid van 
vrouwen in Nederland veel sterker geworden. Van Stolk en Wouters hebben deze ver
andering getypeerd als de spanning tussen de figuratie-idealen van traditionele harmo-
nieuze ongelijkheid (de vrouw schikt zich naar de wensen van de man, in een onderda
nige positie) en de ontwikkeling naar harmonieuze gelijkheid.2 

De meeste paren in dit onderzoek leerden elkaar kennen in de jaren zestig, zeventig en 
tachtig, waarin het gelijkheidsideaal tussen man en vrouw, en de zelfstandigheid van de 
vrouw, in Nederland een steeds sterkere norm was geworden. Die norm schrijft voor dat 
vrouwen hun zelfstandigheid en vrijheid moeten bevechten en verdedigen. Nederland
se vrouwen die de grenzen van hun groep overschrijden bij partnerkeuze worden ervan 
verdacht die norm te schenden. Hun keuze voor een niet-Nederlandse man wordt 
gezien als onderdanigheid, aanpassing en zelfverloochening. In de jaren zestig klonken 
de reacties in de damesbladen als Libelle en Margriet misprijzend: de Zuid-Europese 
mannen kwamen uit 'vieze' en 'achterlijke' landen, waar een 'moderne', 'schone' Neder
landse vrouw niets te zoeken had en alleen maar ongelukkig kon worden. In de jaren 
tachtig en negentig wordt vooral de overgang naar de islam als uiting van onderwerping 
veroordeeld. Vrouwen krijgen het verwijt dat zij hun 'eigen' groep verloochenen, man
nen krijgen dit minder te horen, en als ze al dezelfde verwijten krijgen, tonen ze zich er 
minder gevoelig voor. 
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Juist de gevoeligheid voor afwijzing en beoordeling lijkt bij vrouwen groter te zijn 
dan bij mannen. Dit constateerden Van Stolk en Wouters ook ten aanzien van de 
man/vrouw-verhoudingen in het algemeen, en zij verklaren dit uit de ongelijke en ver
anderende machtsverhouding tussen beide wederzijds intens afhankelijke groepen.3 Wie 
ondergeschikt is, richt zich meer op de wensen, irritaties en mogelijke verwachtingen 
van degene die meer macht heeft: dat verklaart dat vrouwen zich meer in mannen inle
ven dan andersom. 

Bij de reacties op de gemengde paren is echter nog iets meer aan de hand. De domi
nante groep wordt hier niet zozeer gevormd door mannen, maar meer door autochto
ne Nederlanders: mannen en vrouwen. De Nederlandse vrouwen, getrouwd of samen
wonend met 'buitenlandse' mannen, worden door andere Nederlanders, niet zelden 
door andere Nederlandse vrouwen, ter verantwoording geroepen over hun gedrag. In de 
nadrukkelijke uitspraken dat zij zichzelf gebleven zijn, beantwoorden vrouwen dit ver
wijt van verloochening al bij voorbaat, en verwoorden zij tegelijkertijd de van hen ver
wachte zelfstandigheid.4 Vrouwen blijken elkaar in deze situaties geenszins automatisch 
te steunen. 

Acht strategieën om acceptatie te bevorderen 

Gezien de bevinding dat de meeste paren aanvankelijk met tegenwerking en afkeuring 
van hun huwelijk te maken kregen, maar in de loop van de tijd toch geaccepteerd wis
ten te geraken, is het interessant de strategieën die zij daarbij hanteerden nader te bekij
ken. In de interviews bleek de vraag, welk advies zij zouden geven aan anderen die over
wogen net zo'n gemengde relatie aan te gaan als die waarin zij zich bevonden, een goe
de aanleiding tot het scherp samenvatten en evalueren van de gevolgde eigen strategie. 
Wat opvalt is het uit de weg gaan van confrontaties. De voorkeur gaat sterk uit naar 
conflictvermijdende strategieën. Dat wil niet zeggen dat het vermijden van confronta
ties geen moeite kost. De gemengde paren gaan voorzichtig maar vastberaden te werk. 
De volgende acht strategieën werden in de interviews naar voren gebracht. 

i Ontwijking van verschil. Waar mogelijk wordt volstaan met het uit de weg gaan van 
confrontaties. Deze houding komt het meest voor. Hiermee hangt het gebruik 
maken van de mogelijkheden om bepaalde verschillen te verhullen samen. 

2 Zorgvuldige kennismaking met wederzijdse familie en vrienden organiseren. Ook dit 
is een algemeen gehanteerde strategie. Volhouden, en het contact in stand houden 
zijn hier onderdeel van. Daarbij bleek met een zekere wetmatigheid, dat de aard 
van de band die men met de familie of vrienden heeft, bepaalt hoeveel geduld men 
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heeft, en hoeveel tijd men over heeft voor het acceptatieproces. Hoe hechter de 
band met degene van wie het paar de acceptatie zoekt, des te meer inspanning het 
paar bereid is voor de acceptatie te leveren. Andersom gaat dit verband ook op voor 
de reacties die de gemengde paren krijgen: naaste familieleden en goede vrienden 
zijn eerder geneigd zich terughoudend op te stellen, terwijl onbekendere, veel ver
der verwijderde familieleden, kennissen of onbekenden veel directer uit de hoek 
kunnen komen. 

3 Feiten tegen vooroordelen. Onbekendheid, vooroordeel en weerstand wegnemen door 
concrete en feitelijke informatie te leveren, variërend van een krantenartikel over de 
islam, het uitleggen van mogelijke verschillen en misverstanden, tot het organiseren 
van een compleet betaald bezoek van bijvoorbeeld de Nederlandse ouders aan Tur
kije, of de Spaanse ouders aan Nederland. Dit is een strategie die meer voorkomt 
onder jongere paren. 

4 Eigen grenzen stellen. De gemengde paren zijn niet bereid tot acceptatie 'tot elke 
prijs': velen geven aan dat zij hun familie of vrienden uiteindelijk voor de keuze stel
den, hen te accepteren of het contact met hen te verliezen. Dit kan het karakter van 
een confrontatie hebben, en het actief dreigen met het verbreken van de familie
banden. Ook deze houding werd vaker door de jongere paren genoemd. 

5 Neutraliseren of compenseren van verschil om afstanden te overbruggen. Deze strate
gie beoogt een reductie van verschil bij paren die in meer dan één opzicht verschil
len: behalve van een verschil in etnische herkomst kan er sprake zijn van een verschil 
in godsdienst, opleiding, beroepsgroep. Deze verschillen kunnen (actief) minder 
prominent gemaakt worden door te gaan studeren, een ander beroep te kiezen, door 
af te zien van actieve beleving van de eigen religie. Zijn er nadrukkelijke pogingen 
om alle verschillen te neutraliseren, dan lijkt dit gedrag sterk op de eerder genoem
de (passieve) ontwijking van verschil. Voorbeelden van keuzes die het verschil pogen 
uit te schakelen of te neutraliseren: katholieken en protestanten die afzien van een 
kerkelijk huwelijk; kerkelijk gemengde paren die gaan samenwonen in plaats van te 
trouwen; zwart/witte paren die benadrukken dat huidkleur geen factor van beteke
nis is; islamitisch/niet-islamitische paren die kiezen voor een niet-religieus leven, en 
benadrukken dat religie voor hen geen rol speelt. 

6 Praktische aanpassing aan de situatie, de omgeving, en het gezelschap van het moment. 
Bij de Nederlandse familie viert men de verjaardagen gezellig mee zonder ruzie te 
maken, bij de Surinaamse familie stelt men niet teveel vragen, op vakantie bij de 
Marokkaanse familie kleedt men zich gedekt, bij de Turkse familie rookt en drinkt 
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men niet; enz. enz. Hierbij is sprake van een bewuste, maar tijdelijke aanpassing. Die 
gaat gepaard met irritaties, maar de terughoudendheid is meestal wel op te brengen, 
omdat het een tijdelijke situatie is: 'straks zijn we weer thuis', of 'we zien ze maar 
eens per jaar'. 

7 Behulpzaamheid, toenadering, gastvrijheid, gulheid. Meer of minder spontaan kan de 
acceptatie geholpen worden door (actieve) hulp bij ziekte, verbouwing, verhuizing, 
familiecrises, door uitgebreid te koken, door cadeaus of geld te brengen of op te stu
ren, door familieleden en vrienden gul en gastvrij te onthalen en te laten logeren. 
Maar ook door hulp, giften en advies aan te nemen kunnen de banden verstevigd 
worden. Ook dit is een uiterst praktische strategie.5 

8 Geen breuk accepteren. De paren die steeds opnieuw proberen het contact met fami
lie en vrienden (actief) op te bouwen en te herstellen, ook wanneer dat regelmatig 
mislukt, tonen een zekere koppigheid en doorzettingsvermogen. Zij accepteren het 
idee van een blijvende breuk niet. Deze houding komt meer voor bij jongere paren. 
Een voorbeeld is ook, zich goed voor te bereiden op het contact met verschillende 
instanties (vreemdelingenpolitie). Er hoort bij dat men rekening houdt met tegen
werking, maar zich daardoor niet uit het veld laat slaan. Uiteindelijk gaat het hier 
om het niet direct aanvaarden van grenzen, hindernissen en belemmeringen waar
mee men te maken krijgt. 

Tot de actieve strategieën behoren mijns inziens het kennismaken, informatie leveren, 
grenzen stellen en dreigen met een breuk, helpen, en weigeren om een breuk te accep
teren door het contact te reactiveren. Tot de passieve strategieën behoren het ontwijken, 
neutraliseren, en het zich aanpassen aan het gezelschap en de situatie van het moment. 
Dit is een opsomming van de strategieën die etnisch gemengde paren naar eigen zeggen 
met succes hadden aangewend ter bevordering van de moeizame acceptatie van hun 
huwelijk of verhouding. De passieve strategieën werden vaker genoemd dan de actieve, 
en het is de vraag hoe dit geïnterpreteerd kan worden. Het lijkt erop dat de passieve stra
tegieën in de meeste gevallen voldeden. Bij enkele paren was er een overgang van eerst 
een actieve, acceptatiezoekende houding, gevolgd door passieve strategieën zoals ont
wijking. En ook de omgekeerde richting kwam voor, waarbij een paar eerst passief de 
aanvaarding afwachtte, maar toen die uitbleef overging tot actiever pleiten en opeisen. 

De variatie en de dominantie van ontwijkende en neutraliserende strategieën maken 
duidelijk dat het aanvaardingsproces van gemengde paren niet vanzelfsprekend is. De 
bevinding dat deze strategieën kennelijk in de meeste gevallen wel toereikend zijn om tot 
acceptatie te komen, geeft ook aan dat de meeste ouders, familieleden en goede vrienden 
van gemengde paren uiteindelijk geen halszaak maken van de grensoverschrijding. 
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Grensoverschrijders en grensbewakers 

De meeste paren verklaarden met moeite geaccepteerd te zijn. Een minderheid onder
vond probleemloze aanvaarding, en een nog kleinere minderheid was niet geaccepteerd. 
Dat moeizame acceptatie de regel blijkt te zijn, is een aanwijzing voor de voortdurende 
perceptie van verschil: de meeste onderzochte gemengde paren worden door hun fami
lie, vrienden en kennissen inderdaad als 'gemengd', afkomstig uit verschillende groepen 
beschouwd. Hun partnerkeuze wordt ervaren als grensoverschrijding. Het 'gemengde 
huwelijk' blijkt nog steeds een categorie van betekenis te zijn in Nederland. Voor een 
kleinere groep paren blijkt dat verschil eigenlijk onbelangrijk: zij zijn door hun familie 
en vrienden probleemloos geaccepteerd, wat aangeeft dat zij niet als 'gemengd' paar 
worden beschouwd; hun partnerkeuze wordt niet ervaren als grensoverschrijding, en 
hierbij wordt een gemengd huwelijk dus beschouwd als een 'gewoon' huwelijk. Het is 
ook mogelijk dat het verschil in deze gevallen niet alleen door de partners zelf, maar ook 
door de mensen in hun omgeving juist als iets positiefs wordt beschouwd. 

Voor een nog kleinere groep is hun partnerkeuze voor een belangrijk deel van hun direc
te omgeving eigenlijk onaanvaardbaar. Hier is de ervaren grensoverschrijding het 
sterkst. Twee vragen dringen zich op: hoe komt het dat het maar zo'n kleine groep 
betreft? Of: waarom worden de meeste paren uiteindelijk wel geaccepteerd? En hoe 
komt het dat het deze kleine groep niet lukte, geaccepteerd te raken? Het feit dat dit de 
kleinste groep paren vormt, verklaar ik uit de sterke, overheersende norm van toleran
tie ten opzichte van etnisch en religieus verschil in naoorlogs Nederland enerzijds, en de 
aard van de banden anderzijds. Die norm maakt dat de meeste mensen bereid zijn om 
verschillen te aanvaarden, er geen kwestie van leven of dood van te maken. In deze 
periode veranderden de familiebanden wel. Er was sprake van sterk toenemende zelf
standigheid van kinderen ten opzichte van hun ouders. Ouders hebben minder macht 
over hun kinderen, en daarbij hoort een grotere gelatenheid ten aanzien van de part
nerkeuze van hun kinderen. Terwille van het in stand houden van de lossere familie
banden is de bereidheid om verschil te accepteren gegroeid. Dit verklaart de variatie aan 
moeizame acceptatie. 

Dat het een kleine groep desondanks niet lukt om zelfs tot moeizame acceptatie over te 
gaan, verklaar ik uit een aanvankelijk impulsieve, spontane fixatie van het negatieve oor
deel, waarbij dat ook op langere termijn onwrikbaar blijkt. Kenmerkend aan deze groep 
is dat de paren al direct met nadrukkelijke afwijzing van hun huwelijk of verhouding te 
maken kregen, en dat niets hielp om dat oordeel te veranderen. Hierbij is kennelijk 
sprake van het zodanig vastliggen van een stereotype beeld, dat contact, kennismaking, 
onderhandeling daarin geen beweging meer kan krijgen: uiteindelijk ontbreekt eenvou-
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Amsterdam, Museumplein. 

[Foto: Guus Dubbelman, Amsterdam] 
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dig de bereidheid tot het herzien van een eerste negatieve oordeel. Robert Merton heeft 
voor de interraciale huwelijken in de Verenigde Staten in 1941 benadrukt dat deze afwij
zende reacties erg impulsief kunnen zijn; zij hebben het karakter van uitstoting: 

'The violation (of norms) is intensely condemned. The nonconformists are 
stigmatized; the cultural norms are reaffirmed. All this has little of design, of the 
predetermined plan. It resembles rather the automatic, the prompt trigger-like 
response ensured by socialization and rooted in sentiment. 

Terwijl dit volgens Merton destijds in de vs de gangbare reactie was, is het voor dit 
Nederlandse onderzoek een uitzondering; het komt voor, maar in slechts enkele geval
len: in 10 procent van de paren. 

Kringen van terughoudendheid 

Veel reacties blijven ingehouden en opgespaard, totdat zich een bijzondere gelegenheid 
voordoet: bijvoorbeeld een crisis in de familie, zoals een ernstige ziekte, een sterfgeval, 
of echtscheiding. In die omstandigheden doet zich vaak een toenadering van familiele
den (en schoonfamilieleden) voor, en daarbij blijkt de norm van terughoudendheid wel 
eens doorbroken te worden. Dat komt tot uitdrukking in uitspraken als 'We hadden 
nooit gedacht dat jullie bij elkaar zouden blijven'. Deze terughoudendheid verdient 
meer aandacht. Uit de interviews bleek dat om de gemengde paren kringen van terug
houdendheid bestaan, waarbij de meest directe familieleden zoals ouders, broers en zus
ters, zich vaak het meest terughoudend opstellen. Directere, meer botte of agressieve 
reacties ondervonden de gemengde paren eerder van familieleden die zij zelden ont
moetten of van onbekenden. 

De voorkeur voor geleidelijkere, langdurigere gewenningsstrategieën, 
in plaats van voor confrontatie 

Deze weg van de geleidelijke acceptatie verklaar ik uit de aard van de banden tussen het 
gemengde paar en degenen die daarop reageren. Veelal zijn dit familiebanden en hech
te vriendschappen. De hechte en langdurige, in het geval van familie blijvende banden 
zijn de meeste moeite waard om in stand te houden. Confrontatie betekent een risico, 
de mogelijkheid van een definitieve breuk: de angst daarvoor voedt de bereidheid tot 
geduld en gewenning. Er wordt meer waarde gehecht aan het in stand houden van het 
contact dan aan het vasthouden aan het eigen oordeel. In het gedrag leidt deze afweging 
tot terughoudendheid, afwachten, en zelfbeheersing ten opzichte van verschil. Waar de 
irritatie over het verschil en de afkeer blijven bestaan, wordt in de praktijk veelal geko-
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zen voor vermijding. Gevoelige kwesties worden bewust omzeild, en het contact wordt 
wel wat schraler, oppervlakkiger. Een voorbehoud bij deze verklaring betreft de selectie 
van de geïnterviewde gemengde paren. Hier is het feit dat deze paren langere tijd 
getrouwd of samenwonend waren uiteraard van belang. Het is denkbaar, en een hypo
these voor vervolgonderzoek, dat stukgelopen gemengde relaties, of paren die elkaar nog 
maar pas kennen, meer voor confronterende strategieën kiezen of gekozen hebben. 

Stille deskundigen 

Een Italiaanse man die 35 jaar getrouwd is met een Nederlandse vrouw en in Nederland 
is blijven wonen, weet heel wat van de Nederlandse samenleving, en de Nederlandse 
vrouw weet heel wat over Italië en over de Italianen'. Een Nederlandse man die al 25 
jaar een Surinaamse schoonmoeder heeft, heeft daarvan iets geleerd over Surinaamse 
families en over Suriname. In dit opzicht hebben partners in gemengde huwelijken een 
voorsprong in kennis en ervaring, vergeleken met anderen in hun omgeving. Deze des
kundigheid is een vorm van kapitaal dat gemengde paren in de loop van een huwelijk 
of verhouding opbouwen. Die deskundigheid is echter, zo bleek uit de gesprekken, wel 
begrensd. Want zij weten niet of hun man of vrouw, of hun schoonfamilie, nu 'typisch 
is voor de betreffende groep, of juist helemaal niet. Hun gezichtsveld blijft uiteraard 
beperkt, en daarmee ook hun deskundigheid. Wanneer gemengde paren ruzie maken 
weten zij niet steeds of hun conflict iets met het verschil tussen hen te maken heeft. Zij 
zijn daar vaak onzeker over. Uit de interviews bleek dat zij dan af en toe kiezen voor cul
tuurverschil als verklaring van hun ruzie, als alibi of excuus. Cultuurverschil als verkla
ring bij conflicten is af en toe handig, een tijdelijke uitkomst waarover gemengde paren 
laconiek spraken: het lucht even op, of stelt het het oplossen van een conflict even uit. 
Een langdurige of definitieve verklaring biedt het cultuurverschil echter niet. De Ame
rikaanse filosoof K.A. Appiah meent: 'Culture is not the problem, and it is not the solu
tion.'7 De gemengde paren lieten zien dat cultuurverschil af en toe wel een handig 
excuus kan zijn, een tijdelijke oplossing in het samenleven. 

Etnisch gemengde paren zijn volgens deze bevindingen dus meestal met moeite geac
cepteerd. Daarmee acht ik het etnisch gemengde huwelijk in naoorlogs Nederland nog 
steeds een categorie van betekenis. De groep van een kwart probleemloos geaccepteer
de paren is echter ook aanzienlijk. Het aanvaardingsproces van etnisch gemengde paren 
wordt gekenmerkt door het ontwijken van confrontaties, waarbij meestal passieve, soms 
ook actieve strategieën worden ingezet om de aanvaarding te bevorderen. Paren die 
elkaar voor 1975 leerden kennen hadden het wat vaker moeilijk gehad in hun omgeving 
dan jongere paren. Van de Surinaams-Nederlandse en de Marokkaans- en Turks-Neder-
landse paren hadden de jongere paren het echter niet gemakkelijker dan de oudere. Of 
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de Nederlandse partner een man of vrouw was maakte voor de aanvaarding van deze 
paren eigenlijk nauwelijks verschil. Sekseverschil bleek wel van invloed te zijn op de 
mate waarin partners verklaarden veranderd te zijn in etnische identificatie. Veel meer 
vrouwen dan mannen benadrukten dat zij nfet veranderd waren. Ik leidde uit die ver
klaringen af dat Nederlandse vrouwen in etnisch gemengde huwelijken of relaties meer 
onder druk van hun omgeving staan dan Nederlandse mannen. 

Deze bevindingen bevestigen het beeld van etnisch gemengde paren als deskundigen 
met een zekere voorsprong in kennis van twee etnische groepen. Door de moeizame 
acceptatie, de overwegende keuze voor ontwijkende en neutraliserende strategieën ter 
bevordering van die acceptatie, en de veel voorkomende neiging om eigen veranderin
gen zo gering mogelijk voor te stellen blijkt ook dat gemengde paren onder een zekere 
druk leven. Dat verklaart wellicht waarom deze deskundigen zich tot nu toe niet 
nadrukkelijk hebben gepresenteerd als zodanig, maar liever op de achtergrond blijven. 
Als stille deskundigen vormen zij niettemin een rijke bron van informatie over inter
etnisch samenleven van dag tot dag. 
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Aanvaarding door ontwijking 

Slot 

De particuliere omgang met verschil wordt, zo bleek uit de gesprekken met etnisch 
gemengde paren, gekenmerkt door ontwijking, neutralisering en verhulling. Confron
taties worden uit de weg gegaan. De gemengde paren en de op hen reagerende buiten
wereld, familie en vrienden kiezen en pleiten voor bewuste terughoudendheid, voor het 
scheppen en bewaken van enige afstand. Slechts een kleine minderheid deed het anders, 
en verklaarde het verschil juist in stand te houden en wederzijds te waarderen. In dit 
laatste hoofdstuk plaats ik deze bevindingen in de bredere context van naoorlogse ont
wikkelingen in Nederland. Nederland veranderde in deze periode van een land waarin 
de meerderheid van de bevolking als vanzelfsprekend was aangesloten bij een kerkelijke 
gezindte, in een land waarin de meerderheid onkerkelijk, en religieuze activiteit het 
gedrag van een minderheid werd. Nederland veranderde ook van een land waarvan de 
bevolkingssamenstelling, ondanks een langdurige koloniale geschiedenis en het bezit 
van omvangrijke overzeese gebiedsdelen, zelf vanzelfsprekend blank en vrijwel geheel 
'autochtoon' Nederlands (in Nederland geboren) was, in een immigratieland en een 
meer multiculturele en plurale samenleving. Beide ontwikkelingen zijn ingrijpend en 
voor velen onverwacht, en roepen daarom reacties op. De ervaringen van kerkelijk en 
etnisch gemengde paren vinden plaats op het kruispunt van deze ontwikkelingen. De 
individuele, particuliere aanvaardingsprocessen van gemengde paren op korte termijn 
sluiten nauw aan bij de sociale geschiedenis van het aanvaardingsproces van vermenging 
op kerkelijk en etnisch gebied, zoals beschreven in de hoofdstukken 4, 5 en 6. De wis
selwerking tussen deze aanvaardingsprocessen van korte en langere termijn is een voor
beeld van wat Goudsblom 'sociale dynamica' heeft genoemd.1 

De vermenging van kerkelijke gezindten riep in de direct naoorlogse jaren sterke 
afkeuring op, en er waren actieve pogingen in het kerkelijk jeugdwerk om gemengde 
verkering en huwelijken te voorkomen en te ontmoedigen. Toen in de jaren vijftig bleek 
dat de jongeren van verschillende gezindten elkaar steeds vaker spontaan ontmoetten, 
desnoods afzagen van kerkelijke inzegening van hun huwelijken en meer hun eigen 
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gang gingen, draaiden ouders en kerkelijke autoriteiten opmerkelijk snel bij. In niet veel 
meer dan tien jaar werden de formele barrières tegen kerkelijk gemengde huwelijks
inzegeningen actief uit de weg geruimd. Van actieve ontmoediging van kerkelijk 
gemengde paren was geen sprake meer. Het ontbreken van formele hindernissen werd 
door kerkelijk gemengde paren gedurende enkele jaren aangegrepen om hun huwelij
ken te laten inzegenen: maar al heel snel bleek de overgrote meerderheid van hen te kie
zen voor een onkerkelijk leven. De oecumene werd meer met de mond beleden dan 
actief vormgegeven, en voor het overige werd een seculier leven spoedig de onuitge
sproken en onbetwiste keuze van de meerderheid van de bevolking. Juist op die onbe
sproken massale keuze voor de onkerkelijkheid acht ik de term ontwijking van verschil 
in de Nederlandse samenleving van toepassing. 

Het acceptatieproces bij gemengde huwelijken is door Robert Merton beschouwd 
als een onderdeel van een veranderende sociale structuur. Daarin wordt wat eerst als een 
'gemengd' huwelijk werd gezien, later onherkenbaar, onverschillig, en vervolgens als 
'huwelijk' zonder meer, als 'gewoon' beschouwd. Een dergelijke verandering heeft zich 
in naoorlogs Nederland voltrokken. Kerkelijk gemengde paren worden na 25 jaar secu
larisering in Nederland niet meer als 'gemengde huwelijken' beschouwd. Kerkelijke 
gezindte is minder belangrijk, minder bepalend geworden dan veertig jaar geleden. 

Zowel in de publieke opinie als in de aantallen gemengde huwelijkssluitingen, als 
ook in de kerkelijke regelgeving en vooral in de kerkelijke praktijk, deed zich een snel
le omslag voor tussen het einde van de jaren vijftig en het begin van de jaren zeventig. 
Een verandering van niet goedkeuren naar wel goedkeuren, van niet doen naar wel 
doen, en van tegenwerken naar toestaan. Kerkelijk gemengde huwelijken van lidmaten 
van de grootste kerkgenootschappen worden beschouwd als 'gewone' huwelijken. 
Tegentrends zijn hierbij niet te traceren. Een kleine kerkelijke minderheid binnen de 
meer behoudende protestantse kerken blijft een gemengd huwelijk afkeuren; deze min
derheid heeft tot nu toe ongeveer dezelfde omvang behouden. In dit aanvaardingspro
ces van kerkelijk gemengde huwelijken zijn drie fasen te onderscheiden: 

- Fase 1, tot 1955: Consensus over afwijzing van vermenging. 
- Fase 2, 1955-1971: Twijfel, discussie, experimenten met pluralisme, en doorbraak. 
- Fase 3, vanaf 1972: Consensus over aanvaarding. 

In de tweede fase blijkt uit de gegevens over kerkelijk ingezegende dan wel niet ingeze
gende huwelijken, dat de grote versnelling al vroeg inzette, tussen 1958 en 1962: toen 
nam het aantal kerkelijk ingezegende gemengde huwelijken snel toe, wat duidt op een 
toegeeflijker praktijk binnen de kerken, en op meer dürfen perspectief bij de gemeng
de paren. 

Een aantal gelijktijdige veranderingen op de 'huwelijksmarkt' speelde mee. Het 'aan
bod' van meer diverse huwelijkspartners groeide. Toenemende mobiliteit, individuali-
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sering, secularisatie, emancipatie en immigratie waren hierbij factoren die vermenging 
bevorderden. Deze ontwikkeling ontstond in Nederland vanaf de jaren twintig, met een 
langzame groei van de buitenkerkelijkheid. Tijdens de meest intensieve periode van ver
zuiling, tussen 1935 en 1955, bleven de ontmoetingskansen nog beperkt. Daarna werden 
de afkeurende oordelen en de verboden minder krachtig en minder effectief. De kerke
lijke autoriteiten twijfelden openlijk aan hun gelijk en hun autoriteit, en bestraften twij
fel van anderen niet langer. Bij kerkelijk gemengde huwelijkssluitingen gedoogden de 
kerkelijke leiders al spoedig de veranderingen niet slechts, maar zij probeerden die actief 
vorm te geven. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de pogingen van Nederlandse bisschoppen 
om hun versoepelde praktijk ten aanzien van huwelijken met niet-katholieken in Rome 
door het Vaticaan te laten goedkeuren. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog groei
de het verlangen naar verandering en bevrijding uit tot een beweging waarbij individu
ele vrijheid van partnerkeuze spoedig vanzelfsprekend en mogelijk werd geacht. Met wie 
Nederlanders wilden trouwen, mochten ze voortaan zelf weten. 

Toen kerkelijk verschil minder werd geproblematiseerd, verdween de registratie 
ervan spoedig. Na 1971 ontbrak door de controversiële laatste Volkstelling een landelij
ke zelfidentificatie, en daarmee ook elk debat dat de uitkomsten daarvan kunnen 
oproepen. In de praktijk gingen gemengde paren confrontaties met kerkelijk verschil en 
met de mogelijke afkeuring van hun wederzijdse families uit de weg. Dat deden ze door 
af te zien van een kerkelijke viering van hun huwelijk, door te kiezen voor een onker
kelijk leven, en vanaf de jaren zeventig ook vaker door — net als veel ongemengde paren 
- van huwelijkssluiting als zodanig af te zien en in plaats daarvan te gaan samenwonen. 
Dit gedrag bevestigde en versterkte de 'gewoonheid' van wat eerst een problematisch 
verschijnsel was geweest: het kerkelijk gemengde huwelijk. Tegelijk beperkte het de 
mogelijkheid voor het oplaaien van conflicten aanzienlijk. Kerkelijk verschil werd voor
taan gebagatelliseerd, schijnbaar vergeten, en weggeschoven. 

Dat verschil in levensbeschouwing toch nog belangrijk is gebleven, blijkt af en toe. 
Met name wanneer iemand van gezindte, godsdienst of levensbeschouwing verandert, 
zoals dat bij een huwelijk nogal eens voorkomt, roept zo'n overstap negatieve reacties 
op, variërend van onbegrip tot nadrukkelijke afwijzing. In de jaren zeventig was de 
meerderheid van de bevolking buitenkerkelijk geworden. Die meerderheid was nog wel 
van-huis-uit verbonden geweest aan een kerkgenootschap, maar nam daar massaal 
afscheid van, zonder er evenwel veel woorden aan te wijden. Het leek het meeste op een 
stille verwijdering. 

In dezelfde periode vestigde zich in Nederland een andere godsdienst, de islam. Voor 
de meeste Marokkaanse en Turkse, en een klein deel van de Surinaamse migranten, was 
hun religieuze binding vanzelfsprekend, en zij probeerden die ook in Nederland vorm 
te geven. De vestiging van de islam in Nederland werd gedoogd; de protestantse en de 
katholieke kerken deden vanaf begin jaren tachtig pogingen tot het opbouwen van over-
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leg en contact met moslims. Er ontstond geen sfeer van bestrijding of van zich bedreigd 
voelen door de islam bij deze christelijke instanties, maar eerder een poging tot toena
dering. 

Op grond van de historische ontwikkelingen rond etnisch gemengde paren sinds 1945, 
zoals geschetst in hoofdstuk 6, onderscheid ik de volgende fasen of perioden. 
- Fase 1. Tot 1946: Etnisch gemengde huwelijken zijn een marginaal verschijnsel. 
- Fase 2. 1946-64: Aanzienlijke toename van gemengde huwelijken. De Nederlandse 

vrouw verliest bij een binationaal huwelijk haar nationaliteit. Etnisch gemengde 
huwelijken worden als incident beschouwd, en niet zeer geproblematiseerd, wel hier 
en daar opgemerkt. 

- Fase 3. 1964-69: Ontmoediging van etnisch gemengde huwelijken door de Werk
groep Huwelijk en Gezin, en in de media. Angst voor emigratie van Nederlandse 
vrouwen na gemengde huwelijken. 

- Fase 4. Na 1970: Problematisering van gemengde huwelijken: cultuurverschil als 
probleem. De migrant als slachtoffer. 

- Fase 5. Na 1980: Fascinatie voor het verschil, exotisme enerzijds. Anderzijds angst 
voor echtscheiding en kinderontvoering. De migrant nu ook als onderdrukker. Een 
mengsel van bezorgdheid en nieuwsgierigheid bepaalt gepolariseerde berichtgeving 
en ambivalente beeldvorming. 

Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens 

Wanneer we deze twee gefaseerde aanvaardingsprocessen, van kerkelijk en van etnisch 
gemengde paren, met elkaar vergelijken, valt op dat een duidelijke doorbraak in de aan
vaarding zich wel bij kerkelijk gemengde paren, maar niet bij etnisch gemengde paren 
heeft voorgedaan. Er is evenmin een vergelijkbare consensus over etnisch gemengde 
paren: er is geen fase van eenduidige afwijzing, en ook geen fase van eenduidige aan
vaarding. Ten opzichte van etnisch gemengde paren bestonden en bestaan er ook nu 
nog veel meer ambivalente, gemengde gevoelens en uiteenlopende houdingen en reac
ties dan er ten opzichte van kerkelijk gemengde paren zijn geweest. De gemengde 
gevoelens ten opzichte van kerkelijk gemengde huwelijken zijn grotendeels, maar niet 
geheel verdwenen. Ten opzichte van etnisch gemengde paren zijn zij wel veranderd, 
maar geenszins verdwenen. 

De contacthypothese uitgebreid 

In de jaren tachtig ontstonden in Nederland irritaties en spanningen over het langzaam 
doordringende besef dat de 'gastarbeiders' en hun gezinnen zich blijvend vestigden. Die 
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irritaties hingen mijns inziens samen met de geschetste veranderingen op kerkelijk 
gebied. De nieuwe meerderheid van buitenkerkelijken begon pas door de ontmoeting 
met (of het zien van, of horen over) de islamitische migranten hun veranderde levens
visie vorm te geven, sterker te beseffen, en deze in de loop van de jaren tachtig en negen
tig verder te verdedigen en aan te prijzen. Hierbij werd een 'Nederlandse' identiteit 
geformuleerd in antwoord op de geconstateerde verschillen, met name ten aanzien van 
de islam. De Franse socioloog Bourdieu formuleerde dit met grote stelligheid: 'Sociale 
identiteit ligt in verschil, en verschil wordt bepaald tegenover het meest nabije, dat de 
grootste bedreiging vertegenwoordigt.'2 

In de ontmoeting met het andere leert men het eigene kennen. Men leert het eigene, 
het voorheen-vanzelfsprekende, scherper dan ooit daarvoor te formuleren, te herken
nen, en soms ook te verdedigen. Het contact met verschil maakt duidelijker wat en wie 
men niet is of niet wil zijn, dan wie men wel is of wil zijn. Het vanzelfsprekende wordt 
één van meerdere mogelijkheden: het wordt een vraagteken. Deze observatie is een aan
vulling op de in hoofdstuk i besproken contacthypothese. De contacthypothese is aan 
vernieuwing toe. Terwijl in de onderzoeken uit de jaren zeventig en tachtig de blik 
steeds naar buiten was, gericht op het effect van contact op de beeldvorming van de 
meerderheid over de minderheid, zien we in de jaren negentig een andere ontwikkeling. 
Degene die in contact komt met verschil, richt de blik op zichzelf: het zelfbeeld veran
dert. Contact is een confrontatie met de ander en met het eigene. De factor tijd speelt 
daarbij een rol: het besef dat de Nederlandse samenleving op weg is om blijvend van 
mono-etnisch en mono-religieus naar multi-etnisch, multiraciaal en multireligieus te 
veranderen, dringt in de loop van enkele decennia door, en roept vooral bij de meer
derheid van voorheen of van huis uit christelijke Nederlanders defensieve en soms open
lijk geïrriteerde reacties op. 

Successiehypothese: welke opvolging had welk effect voor wie? 

In het vorige hoofdstuk zagen we dat niet alle oudere etnisch gemengde paren met min
der acceptatie te maken hadden gekregen dan de hen opvolgende jongere paren. Ook 
was het niet zo dat vroeger in Nederland gevestigde etnische groepen, zoals de Indische 
Nederlanders, Molukkers of Italianen, met meer weerstand te maken hadden gekregen 
dan de later gekomen Turken of Marokkanen. Het ene verschil is kennelijk moeilijker 
te accepteren dan het andere: het is niet zo dat elke recenter gevestigde groep meer weer
standen oproept dan de vorige. Hoewel slechts een beperkte groep etnisch gemengde 
paren is geïnterviewd, kon bij deze beperkte groep worden geobserveerd dat het aan
vaardingsproces van Surinaams-Nederlandse en dat van Marokkaans- en Turks-Neder-
landse paren in de loop van de tijd niet significant was versneld of vergemakkelijkt. 
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Voor Italiaans-, Spaans-, en voor Indisch- en Moluks-Nederlandse paren werd wel een 
toenemende aanvaarding gesignaleerd. Italiaanse of Spaanse mannen, inmiddels meer 
dan dertig jaar gehuwd met Nederlandse vrouwen, merkten op dat zij aanvankelijk als 
'buitenlanders', en later als 'mede-Europeanen' tegemoetgetreden werden. Sommigen 
van hen hadden zich deze opschuiving in acceptatie zozeer eigen gemaakt, dat zij ver
klaarden met autochtone Nederlanders mee te praten - en te klagen — over de later 
gekomen groepen migranten, met name Turken. Ook in de gesprekken met Indisch- en 
Moluks-Nederlandse paren klonk af en toe enig superioriteitsgevoel als Nederlands 
staatsburger door, dat zich richtte tegen de later gekomen islamitische migranten. 

Enkele oudere Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren hadden een omkering in 
aanvaarding doorgemaakt: van meer naar minder acceptatie. Deze paren van Neder
landse vrouwen gehuwd met Marokkaanse of Turkse mannen kregen later, vanaf de 
jaren tachtig, met aanzienlijk meer negatieve reacties te maken. Het feit dat hun man 
moslim was riep later meer irritatie op dan in het begin van hun huwelijk. De verkla
ring hiervoor zoek ik in de vestiging van Marokkaanse, Turkse en wellicht ook Suri
naamse gezinnen vanaf de jaren zeventig. De zich door de verruiming van de mogelijk
heden tot gezinshereniging in Nederland vestigende groepen zichtbaar en merkbaar 
andere families wekten verwondering, verwarring en irritatie op in de Nederlandse 
samenleving die juist in die jaren emancipeerde en seculariseerde. De meest negatieve 
gevoelens die deze veranderingen opwekten werden ook geuit tegen de al langer 
bestaande gemengde paren. Zij kregen te maken met vragen waaruit bleek dat zij bij 
voorbaat werden geassocieerd met achterlijkheid, onvrijheid, dwang en onderdrukking. 
Voor deze paren kwam dat - zij waren toen al ruim twintig jaar getrouwd, zonder dat 
dat veel reacties had opgeroepen — onverwacht en daardoor hard aan. Jongere paren ble
ken al vanaf het begin van hun kennismaking, verhouding of huwelijk met dergelijke 
tegenwerking rekening te houden. 

De successiehypothese blijkt gedeeltelijk te voldoen. De komst van aanzienlijke 
groepen anderen, die als heel anders werden beschouwd dan de inmiddels wat meer 
gevestigde anderen, maakte de voorgaande groepen wat meer tot gevestigden. Voor de 
eerdere generaties Turken en Marokkanen, en voor de Nederlanders die met hen 
getrouwd waren, had de vestiging van grotere groepen uit hun landen van herkomst 
negatievere effecten op de aanvaarding van hun al langer bestaande huwelijken. Over 
oudere Surinaams-Nederlandse en Antilliaans-Nederlandse paren zijn mijn gegevens te 
beperkt om in dit opzicht tot uitspraken te komen. Een hypothese voor vervolgonder
zoek zou kunnen zijn dat gemengde paren waarbij de partners zichtbaar verschillen 
zoals in huidkleur enerzijds, en islamitische herkomst als significant religieus verschil 
wordt beschouwd anderzijds, moeizamere aanvaarding doormaken dan paren zonder 
deze verschillen. 
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De omzichtige omgang met zichtbaar verschil 

Hierin wordt een lange geschiedenis van beeldvorming voortgezet. Enerzijds wordt het 
verschil interessant en exotisch gevonden en de ontmoeting met 'anderen' nieuwsgierig 
uitgeprobeerd, anderzijds wordt permanente diversiteit gezien als risico. Van belang is 
nog altijd de grote onbekendheid, wederzijds, tussen 'autochtone' Nederlanders en 
migranten. De gemengde paren vertelden alle dat zij zichzelf in hun omgeving als pio
niers en als uitzondering beschouwden. Maar na enkele decennia vindt op sommige ter
reinen in de jaren tachtig en negentig ook een zekere verharding plaats, die zich bij
voorbeeld uit in de neiging tot spontane en taaie segregatie tussen blank en zwart, 
autochtoon en allochtoon, in het onderwijs en in de huisvesting. 

Waar etnisch verschil zichtbaar is, zoals verschil in huidkleur, wordt dat liever niet 
benoemd. Het niet maken van onderscheid op uiterlijk (en religie, ras, seksuele voor
keur) is in de naoorlogse periode, en vooral in de laatste twintig jaar, als reactie op de 
jodenvervolging een duidelijke norm geworden. De norm in Nederland is dat verschil 
in huidkleur onbelangrijk is, en in de omgang geen rol mag spelen. Met de komst van 
zichtbaar anderen in de Nederlandse samenleving - eerst de Indische Nederlanders en 
de Molukkers, en later de Surinamers, Antillianen, Afrikanen en Aziaten - bleef deze 
norm intact. Afgezien van de oprichting van enkele specifiek racistische politieke par
tijen, ontstond er geen sfeer van bestrijding van zichtbaar anderen in Nederland. Ook 
bij de partnerkeuze van Hollandse mannen of vrouwen met donkergekleurde Surina
mers, Molukkers of Indische Nederlanders ontstond geen tegenbeweging. Er was nooit 
sprake van een verbod of iets dergelijks, of van actieve ontmoediging van dergelijke 
gemengde paren door de autoriteiten. Een zwarte partnerkeuze werd 'toegestaan', de 
afkeuring van een dergelijke partnerkeuze werd beschouwd als discriminatie: een zwar
te partner mag, een zwarte partner afkeuren mag niet. Die norm is niet overal even 
sterk; over zwarten werden en worden door Hollanders allerlei grappen gemaakt, en er 
worden scheldwoorden gebruikt. Degenen die openlijk 'zwart' als 'minder' beschouw
den, bleven echter een kleine minderheid. 

Ondanks, of wellicht juist door deze norm, bleek verschil in huidkleur echter een 
moeilijk bespreekbaar, en door alle groepen geïnterviewden liever vermeden onderwerp 
in de gesprekken over de acceptatie van hun huwelijken. In mijn interviews was dit 
slechts een klein onderdeel. Nader onderzoek naar deze gevoeligheden zal rekening 
moeten houden met een variatie aan interviewer-effecten, zoals Van Heelsum heeft 
betoogd.3 De ontwijking van dit verschil duidt niet op probleemloze aanvaarding daar
van, maar juist op een begrenzing van de acceptatie. Ontwijking kost inspanning en 
beheersing, en is geen aanwijzing voor ontspannen verhoudingen. In de strategieën 
tegen racisme en afwijzing van deze 'zichtbaar' gemengde paren bleken pragmatisme -
praktisch, snel handelen, alternatieven vinden - en het vermijden van confrontaties te 
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overheersen. Deze handelswijze werd bovendien als succesvol aan anderen in vergelijk
bare situaties aangeraden. Dit complex van ontwijking en pragmatische vermijding van 
confrontaties houdt de macht van de vanzelfsprekendheid van het 'blanke' in Nederland 
in stand. De steeds benadrukte norm dat 'huidkleur er niet toe doet', roept vragen op 
over de invloed van zichtbaar verschil. 

Meer onderzoek verdient ook de geconstateerde grote nieuwsgierigheid die blanke 
Nederlanders voor 'andere' landgenoten hebben, zoals bleek in de hoofdstukken 6 en 9. 
Nieuwsgierigheid werd gedefinieerd als een dubbele en gelijktijdige reactie van vrees 
voor en verlangen naar het andere en het onbekende. Voor de aanvaarding van zicht
baar gemengde paren bleek dat beheerste nieuwsgierigheid en bewuste terughoudend
heid grotere toenadering mogelijk maakt. 

Verhulbaarheid en aanvaarding van verschil 

Waar de verhoudingen worden gekenmerkt door weinig debat, weinig openlijke tegen
stellingen, een hang naar consensus en accomodatie en het afhouden van conflicten en 
confrontaties, is de macht van de vanzelfsprekendheid in sociale relaties sterk. Dat zal 
de neiging bevorderen om te conformeren, liever niet op te vallen of uit de toon te val
len. De waardering voor aanpassing of integratie is inderdaad groot. In deze omstan
digheden wordt de mate waarin men in staat is, een verschil in religie, etniciteit, huid-
kleur of sekse nu en dan te verhullen, onzichtbaar te maken, waardevol voor geruisloze 
aanvaarding. De gemengde paren bleken te beschikken over een scala van dergelijke ver-
hullingsmogelijkheden, zoals in hoofdstuk n werd beschreven. De mate van verhul-
baarheid van verschil (de mogelijkheid om verschil te verhullen) is van belang voor de 
machtsbalans tussen 'autochtonen' en 'allochtonen'. De 'etnische hiërarchie' zoals die 
door Hagendoorn is genoemd, is wellicht ook voor gemengde paren van belang. Wie 
een verschil kan verhullen, verwerft de mogelijkheid om af en toe van positie te veran
deren op de etnische ladder. De verhulbaarheid van verschil hangt samen met de mate 
van aanvaarding: hoe meer verhulbaar een verschil is, des te gemakkelijker is het aan
vaardbaar. Verhullen kost moeite, maar is die moeite wel waard. Vandaar de adviezen 
om gebruik te maken van het effect van verhulling: pas je aan, kleed je netjes, spreek 
correct, verberg je accent, neem geen aanstoot, doe alsof je het niet hoort, trotseer 
tegenwerking, beaam dat verschil onbelangrijk is - zolang dat mogelijk is. Waar van ver
hulling wordt afgezien en een bepaald 'verschil' juist openlijk wordt getoond, uitgeleefd 
en tentoongespreid, is dat volgens deze redenering een aanwijzing voor een verder 
gevorderd aanvaardingsproces. 

Ten aanzien van de etnisch gemengde paren bestonden er, zoals beschreven in hoofd
stuk 6, formele belemmeringen door het nationaliteitsrecht en het huwelijksrecht. Een 
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opmerkelijke uitzonderlijke periode was die van de vroege koloniale tijd in Nederlands-
Indië en Zuid-Afrika, waarin gemengde huwelijken actief aangemoedigd werden. 
Belangrijke beperkingen waren daarbij de verplichting aan het paar om zich definitief 
in de kolonie te vestigen, en de bekering van de niet-christelijke partner. Vanaf het ein
de van de negentiende eeuw tot 1964 spoorden het huwelijksrecht en het nationaliteits-
recht in hun begunstiging van mannen, en de benadeling van vrouwen, door de alge
mene regel 'de vrouw volgt de man'. Vrouwen kregen bij een huwelijk automatisch de 
nationaliteit van hun man. 

Na 1964 konden vrouwen net als mannen kiezen aan welke nationaliteit zij de voor
keur gaven. Vanaf 1985 gold dit optierecht ook voor de kinderen uit binationale huwe
lijken. De formele gelijkberechtiging van mannen en vrouwen in binationale huwelij
ken in Nederland had tot gevolg dat de nationaliteit een belangrijkere machtsfactor 
werd dan sekse. Voor paren die zich in Nederland vestigden betekende de Nederlandse 
nationaliteit steeds een aanzienlijk voordeel. 

Samenhang tussen verwachting van emigratie en aanvaarding van gemengde paren 

In de jaren zestig was een van de verwachtingen bij een binationaal huwelijk dat de 
Nederlandse vrouw haar man zou volgen naar zijn land van herkomst. Met die ver
wachting kregen bijvoorbeeld Italiaans- en Spaans-Nederlandse huwelijken, en ook de 
eerste generatie Turks-Nederlandse paren te maken. In de loop van de jaren zeventig, 
tachtig en negentig is gebleken dat deze verwachting niet uitkwam: de meeste gemeng
de paren bleven in Nederland wonen. De door mij geïnterviewde paren kenden nau
welijks gemengde paren die in het niet-Nederlandse land van herkomst van een van hen 
waren gaan wonen. Ook gaven degenen die elkaar hadden leren kennen vanaf de jaren 
zeventig vrijwel zonder uitzondering aan, dat (r)emigratie voor hen geen serieuze over
weging was geweest. 

Bij huwelijken met immigranten uit de voormalige koloniën ontstond geen tegen
beweging tegen vermenging, maar wel bij de huwelijken met 'gastarbeiders'. De Neder
landse vrouwen en hun ouders werden hierover gewaarschuwd en voorgelicht, erbij 
begeleid: maar het werd in het algemeen ontmoedigd, zoals bleek uit de archieven van 
de overheidscommissie 'Huwelijk en Gezin' die in de jaren zestig actief was. Waarom 
ten aanzien van Zuid-Europese arbeiders wel een ontmoedigingsbeleid, en bij Surina
mers, Antillianen of Molukkers niet? Ik zoek de verklaring in de verwachting dat een 
Italiaans/Nederlands echtpaar spoedig zou vertrekken naar Italië. Allereerst ging het 
daarbij om de angst voor het uit het oog verliezen van een kind. Daar kwam bij dat ves
tiging in een ander land dan Nederland impliciet gezien werd als verslechtering, onder 
meer omdat daar ouderwetsere gezagsverhoudingen tussen echtparen en schoonouders 
zouden heersen dan in Nederland. Nederlandse vrouwen zouden daar meer onderdrukt 
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worden, en een slechter leven hebben dan in Nederland. Emigratie uit Nederland werd 
gemengde paren sterk afgeraden. De adviezen waren erop gericht, de situatie voor de 
Nederlandse partner zo gunstig mogelijk te houden. 

In de jaren negentig lijkt zich een nieuwe trend voor te doen, waarbij Nederland niet 
langer het meest vanzelfsprekende land van vestiging voor gemengde paren is. Ook nu 
wordt emigratie van gemengde paren hen sterk afgeraden. Jongere paren die elkaar in 
de jaren negentig leerden kennen spraken vaker dan oudere paren over emigratieplan-
nen. Op grond van mijn gegevens is hierover weinig meer te zeggen, omdat deze paren 
nog allemaal in Nederland woonden. Een hypothese voor vervolgonderzoek zou kun
nen zijn: wanneer de verwachting groeit dat een gemengd paar zal (r)emigreren, zal dat 
de reacties van de Nederlandse ouders, familieleden en vrienden vaker negatief maken, 
en het aanvaardingsproces vertragen. 

Een gewaarschuwd mens staat er alleen voor 

Het is niet gebruikelijk om een verliefd, verloofd of trouwend paar serieus te wijzen op 
de hoge echtscheidingscijfers, en op de kans dat ook hun huwelijk of relatie zou kun
nen stuklopen. Voorzover er gewaarschuwd wordt, gebeurt dat in een eerder stadium, 
wanneer de geliefden elkaar nog maar pas kennen. Juist dan zijn zij echter weinig ont
vankelijk voor dergelijke adviezen of waarschuwingen. Wie hevig verliefd is, sluit zich 
min of meer af voor de buitenwereld en voor de reacties van anderen. En omdat de 
meeste mensen elkaar die verliefdheid wel gunnen, onthouden ze zich ook in dat eer
dere stadium van al teveel commentaar. Echtscheiding van gemengde paren is zowel een 
publieke verwachting als een sterke particuliere angst. 

De gemengde paren die ik sprak hadden voor het overgrote deel wel met waarschu
wingen of expliciete twijfels te maken gegekregen. Deze waarschuwingen zijn veelbete
kenend. Ze zijn de moderne versie van de vroegere verboden en actieve ontmoedigin
gen. Ze zijn ook de omzichtige aankondiging van het loslaten van degenen die kiezen 
voor een partner uit een andere dan de eigen groep. 

Dergelijke waarschuwingen verstrekten ambtenaren van het Amsterdamse Bevol
kingsregister in de jaren zestig aan Nederlandse vrouwen die met een Turkse of Marok
kaanse man wilden trouwen. Deze adviezen hadden het karakter van een 'laatste waar
schuwing': nu konden zij nog terug. Vaker waren het ouders, vrienden of kennissen die 
de gemengde paren waarschuwden. Soms bleef een waarschuwing aanvankelijk achter
wege, terwijl later bleek dat de twijfel aan de duurzaamheid van het huwelijk er wel was 
geweest. 

Hielpen de waarschuwingen? Allereerst zij opgemerkt dat degenen die naar aanlei
ding daarvan besloten niet te trouwen, of hun verloving of verhouding te beëindigen 
niet tot degenen behoren die ik heb geïnterviewd, omdat die relaties niet meer bestaan. 
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Het is best mogelijk dat een deel van de gemengde paren het voor gezien hield toen zij 
veel tegenwerking kregen; dat vereist een ander onderzoek. Mijn respondenten herin
nerden zich hun eigen reacties van verbazing, verbijstering en woede: waar bemoeien ze 
zich mee? Partnerkeuze was de eigen verantwoordelijkheid van de huwenden geworden, 
en inmenging werd sterk afgewezen. 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Onder deze paren wekten de waarschuwin
gen eerder aversie tegen de waarschuwers op, dan dat het hun besluit deed wankelen. 
Een zekere verharding in de verhouding ten opzichte van de waarschuwers herinnerden 
zij zich wel. Zij verhardden in hun houding ten opzichte van anderen: defensief ten 
opzichte van afwijzing. Dit proces van waarschuwing en afwering ging gepaard met een 
zekere spanning. 

Gezien de echtscheidingscijfers en de echtscheidingsverwachtingen waren de waar
schuwingen echter alleszins redelijk. Effectief waren ze in zoverre, dat ze de paren aan 
het begin van hun verhouding ervan bewust maakten dat hun huwelijk als minder 
levensvatbaar werd beschouwd dan andere, ongemengde huwelijken. Voorzover daar 
cijfers voor waren, en zoals ik in hoofdstuk 4 heb laten zien waren die er eigenlijk nau
welijks, stelden die de waarschuwers steeds in het gelijk. Gemengde huwelijken leiden 
eerder tot echtscheiding. Iedereen verwacht dat, vertelt het elkaar, en de cijfers bevesti
gen het ook. De statistieken zijn weliswaar nog zeer gebrekkig, maar gaan voorlopig 
hand in hand met de 'volkswijsheden' zoals 'Twee geloven op een kussen...' 

De combinatie van lage verwachtingen, terughoudendheid, waarschuwingen, de 
ideologie dat een huwelijk ieders privé-zaak is, en de 'gegevens' over echtscheidingen 
van gemengde paren vormt een behoorlijke druk op nieuw gevormde gemengde stellen. 
Een zeker gevoel van eenzaamheid en isolement kan het gevolg zijn, afhankelijk van 
waar de paren zich bevinden en waar zij wonen. Zo blijkt dat de waarschuwingen eigen
lijk een aankondiging zijn: de aankondiging dat degene die een 'andere' partner kiezen, 
waarvan gevonden wordt dat die te ver buiten de eigen groep staat, van zijn of haar 
eigen groep niet teveel meer verwachten moet. De waarschuwing aan gemengde paren 
is de aankondiging van de distantiëring van hun omgeving. Een gewaarschuwd mens 
staat er alleen voor. 

Enthousiasme over religieus of etnisch verschil is in deze concluderende opmerkingen 
onbenadrukt gebleven. Toch gaf de meerderheid van de gemengde paren aan dat zij, 
vooral in het begin van hun huwelijk of verhouding, gecharmeerd of verrukt waren 
door het verschil. Het gaf een extra dimensie aan hun verliefdheid. In enkele gevallen 
vond ook hun directe omgeving en vriendenkring het extra interessant om een gemengd 
stel te leren kennen. Een Nederlandse vrouw, samenwonend met een Surinaamse man, 
herinnerde zich dat haar man als een soort 'trofee' verwelkomd werd. Zij had dat als 
overdreven ervaren, en herinnerde zich haar ongemakkelijke gevoelens daarover. 
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Amsterdam, anti-racismedemonstratie in de jaren negentig. 

[Foto: Guus Dubbelman, Amsterdam] 

Dit aspect speelde voor enkele vroege katholiek-protestantse paren ook een rol, zoals 
voor de trouwende priesters. Impliciet werd van deze paren een soort voorhoederol ver
wacht. Zoals gezegd kwamen die verwachtingen niet uit: zowel de vroege oecumenische 
paren als de etnisch gemengde paren voelden zich niet geroepen om op een voetstuk 
geplaatst te worden, als boegbeeld voor de oecumene of het anti-racisme. In het dage
lijks samenleven in Nederland willen de gemengde paren liever niet opvallen, maar 
geven zij de voorkeur aan onopvallendheid en 'gewoonheid'. Het liefst hebben zij de 
keuze tussen 'onzichtbaar' zijn of opvallen. Zo maken zij waar mogelijk gebruik van de 
verhulbaarheid van verschil. Zij streven ernaar, het verschil te kunnen verhullen of 
'showen', wegstoppen of uitleven, waar en wanneer zij dat zelf willen. 

Anders dan bij kerkelijk gemengde paren wordt bij etnisch gemengde paren het ver
schil tussen de partners nog veel vaker 'aanzienlijk' gevonden. Er zijn geen aanwijzigin-
gen dat zich hierin op korte termijn een grootscheepse verandering zal voordoen, zoals 
dat ten aanzien van de kerkelijk gemengde huwelijken in de jaren zestig gebeurde. Een 
vergelijkbare omkering van veel weerstand naar onverschilligheid over vermenging is 
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voor de etnisch gemengde paren nog niet zichtbaar. Een aantal oudere paren had zoals 
gezegd zelfs een omgekeerd aanvaardingsproces meegemaakt, van meer naar minder 
aanvaarding. 

In hun omgang met het verschil lijken de etnisch gemengde paren en hun families 
en vrienden echter al wel veel op de kerkelijk gemengde paren. Ook bevinden de 
bestaande gemengde paren zich in een politiek klimaat dat vermenging van culturen op 
Nederlands grondgebied in principe positief beoordeelt. Het ontbreken van een nega
tiefklimaat ten aanzien van vermenging, en van wettelijke beperkingen of hindernissen 
tegen gemengde huwelijken zijn belangrijke voorwaarden voor een positieve uitwerking 
van contact met verschil, zoals Pettigrew heeft betoogd.4 Er zijn nog wel ongelijkheden 
en hindernissen, zoals de bevinding dat de Nederlandse nationaliteit een aanzienlijke 
machtsfactor in binationale huwelijken vormt. Wanneer deze voorwaarden gelijkblijven 
of nog gunstiger worden, verwacht ik dat door deze combinatie van ontwijking en neu
tralisering van verschil, bewuste terughoudendheid, afstand bewaren en eigen grenzen 
stellen, ook aanzienlijke groepen etnisch gemengde paren in de loop van enkele decen
nia meer als 'gewone' paren beschouwd zullen worden. Of deze verwachting bewaarheid 
wordt, zal vergelijkbaar onderzoek in de toekomst kunnen uitwijzen. 

Vermenging en distantiëring 

'Afstand houden spaart levens' was een bekende slogan van Veilig Verkeer Nederland in 
de jaren zeventig. In het snelverkeer van duizenden onderling verschillende auto's bleek 
distantiëring botsingen te voorkomen. Dat dat ook in het sociale verkeer tussen ver
schillende, en juist ook tussen erg op elkaar lijkende groepen mensen een regel is, 
betoogde onlangs de antropoloog Blok: 

'Waar de sociale afstand groter is, verschillen in macht en culturele verschillen 
meer geprononceerd zijn, is de kans op conflict, strijd en (extreem) geweld naar 
verhouding geringer.'5 

Vermenging bedreigt de orde; een gemengd paar overschrijdt groepsgrenzen en vertroe
belt het verschil. Zij zetten de stap die in de gebruikelijke sociale afstandsschalen als de 
meest extreme wordt beschouwd: het huwen van iemand uit een als anders beschouw
de groep. Die stap roept reacties op en zet een proces van aanvaarding of afkeuring van 
het verschil tussen de partners in gang. Kenmerkend voor het aanvaardingsproces van 
religieuze en etnisch gemengde paren in naoorlogs Nederland is een combinatie van 
ontwijking en pragmatisme, die ook distantiëring genoemd kan worden. Terwijl 
gemengde paren door hun partnerkeuze zelf de sociale afstand tussen twee verschillen
de groepen overwonnen, blijkt dat die keuze door hun families en vrienden alleen maar 
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kan worden aanvaard door er wat afstand van te nemen, en dus door de sociale afstand 

weer te herstellen. 
Telkens blijkt dat de gemengde paren en hun wederzijdse families en vrienden een 

zekere afstand van elkaar nemen of afstand bewaren, en dat die ontwijkende bewegin
gen conflicten voorkomen en confrontaties zeldzaam maken. Wederzijdse bewuste 
terughoudendheid en voorzichtigheid blijkt de aanvaarding van vermenging te bevor
deren. Het is dan ook deze strategie die gemengde paren anderen aanraden, omdat het 
hen geholpen heeft. Deze omgang doet het verschil niet verdwijnen, maar houdt het 
juist in stand. Distantiëring beschermt en bewaakt de grens die een gemengd paar nu 
juist heeft overschreden. Is er dan sprake van een poging tot herstellen van de doorbro
ken grens, of van de bedreigde orde? Dat niet, want het gemengde paar blijft hierdoor 
juist intact, en is het levende bewijs dat de grenzen relatief zijn, doorbroken en ver
schoven kunnen worden. Maar het maken van ontwijkende bewegingen, het afstand 
houden, helpt wel om de veranderde situatie te laten voortbestaan. De sociaal-psycho
loog Boekestijn stelde over het uit de weg gaan van conflicten over het verschil in 1963 
bij de gereformeerd/katholieke huwelijken: 'Dit bevordert de vrede'. 

Zo wordt een paradox zichtbaar waarin enerzijds vermenging het verschil vermin
dert, maar anderzijds distantiëring het verschil in stand houdt, zonder dat dit leidt tot 
vermindering van de vermenging. In deze dynamiek van doorbreken en in stand hou
den van groepsgrenzen vindt, wanneer dat op wat grotere schaal en op langere termijn 
gebeurt, een grensverschuiving plaats. In naoorlogs Nederland vormde het geheel van 
die individuele religieuze en etnische grensverschuivingen een vrij geruisloze maar niet
temin ingrijpende sociale verandering. 

Aanvaarding door ontwijking 

Zowel in de verhouding tussen gemengde paren en hun ouders, familieleden en vrien
den, als in de publieke sfeer blijkt uit mijn onderzoek dat het aanvaardingsproces van 
religieus en etnisch verschil wordt gekenmerkt door ontwijking van die verschillen. Pas
sieve tolerantie heerst. Dit roept de vraag op of ontwijking een strategie ter bevordering 
van aanvaarding kan zijn. Kan ontwijking gezien worden als oecumenische of anti-racis
tische strategie? De Groningse politieke filosoof Jos de Beus meent wellicht van niet; hij 
sprak onlangs op kritische wijze over de 'cultus van vermijding' van de autochtone 
meerderheid ten opzichte van de allochtone minderheden, en riep aarzelend, maar toch, 
op tot wat meer confrontatie, meer directe uitingen van irritatie, en het meer uitvech
ten van verschillen.7 De gezondheid van de multiculturele samenleving zou daar vol
gens hem bij gebaat zijn, en de Nederlandse politieke traditie zal ervoor zorgen dat zich 
hierbij geen escalatie van politiek geweld zal voordoen, voorspelde De Beus. Ook de 
Amerikaanse psycholoog Joel Crohn, gespecialiseerd in de begeleiding van etnisch 
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gemengde paren, stelt in zijn recente boek Mixed Matches dat vermijding afgeraden 
moet worden. Hij spreekt van 'patterns of avoidance', die gevaarlijk zouden zijn omdat 
ze kunnen uitgroeien tot een 'cancer of silence': 

'Avoidance can grow out of the best of intentions but lead to the worst of results. 
People who really care about each other can end up destroying their relationships 
because they fear dealing with problems that are obvious to both of them. That's 
the really sad part of the process. Facing the issues may be difficult and 
frightening, but it's far less risky than avoiding them.'8 

De door mij geïnterviewde paren, waarvan velen inmiddels tientallen jaren naar eigen 
zeggen gelukkig gehuwd waren, gaven echter aan dat ontwijking van confrontaties voor 
hen bepaald 'gezond' was geweest: zo gezond en werkzaam, dat zij het aan anderen ook 
aanraden. Enkele uitzonderingen daargelaten, vond ik de redeneringen en motiveringen 
van mijn gesprekspartners hierover weliswaar verbazend, maar ook overtuigend, en 
meer aandacht waard. De sterke neiging om verschil te ontwijken en te verhullen houdt 
de verschuivende groepsgrenzen zo goed en zo kwaad als het gaat in bedwang. Uit de 
historische ontwikkeling van de publieke aanvaarding van kerkelijk gemengde huwelij
ken blijkt evenwel dat collectieve ontwijking van confrontaties geen belemmering hoeft 
te zijn voor grote sociale veranderingen. 

Ik herinner hier aan de typering van Siep Stuurman in zijn essay De overwinning van 
de zonde, over de naoorlogse veranderingen in Nederland. Daarbij koos men collectief 
voor de houding van 'doen alsof er niets aan de hand is', terwijl tegelijkertijd onmis
kenbaar grote verschuivingen plaatsvonden.9 Deze houding, die zowel in de publieke en 
politieke sfeer als in het privé-leven wordt ingenomen en ook aangeraden, is zeker meer 
onderzoek waard. Wanneer is confrontatie geboden, wanneer is vermijding daarvan nog 
gezond of werkzaam? Inzichten hierover uit de (sociale) psychologie zouden tot nieuwe 
onderzoeksvragen kunnen leiden. Een hypothese voor vervolgonderzoek naar de gren
zen van gezonde danwei ongezonde vormen van ontwijking luidt dan: Ontwijking is 
een voorwaarde voor aanvaarding. Zonder ontwijking geen aanvaarding. 
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23 Lijsten in manuscript en uitgetikte originelen, 

doos 31. Archief Peregrinus Stichting, Amster

dam, Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis. 

24 Idem, pagina 2, 3. 

25 A.AJ. van der Velden, 1957. p. 17. 

26 Int. 71, Ital. man die in 1957 trouwde met 

Ned. vrouw. 

27 Int. 71, Ital. man die in 1957 trouwde met 

Ned. vrouw. 

28 Int. 58, Ital. man die zijn Ned. vrouw in 1959 

ontmoette. 

29 'Memorandum betreffende de positie van de 

Italiaanse arbeiders in het IJmondgebied', 

door G.F.A. Geraets pr. Bissch. com. en GJ . 

Doornkate ass. M.W., juli 1957. Archief Pereg

rinus Stichting, doos 31, p. 1. 

359 



NOTEN BIJ PAGINA 213 T/M 218 

30 Idem, p. 2. 

31 Int. 71, Ital. man die in 1957 met Ned. vrouw 

trouwde. 

32 'Memorandum betreffende de positie van de 

Italiaanse arbeiders in het IJmondgebied', 

door G.F.A. Geraets pr. Bissch. com. en G.J. 

Doornkate ass. M.W., juli 1957. Peregrinus 

Stichting archief, doos 31, pagina 2, 3. 

33 Int. 71, Ital. man in 1957 getrouwd met Ned. 

vrouw. 

34 Aalmoezenier Theo Beusink o.carm. aan de 

Commissie Huwelijk en Gezin van het Minis

terie van Cultuur, Recreatie en Maatschappe

lijk werk, 17 juni 1965. Archief Peregrinus 

Stichting, doos 18. 

35 Notulen van de vergadering van de Werkgroep 

Spanje en Turkije van de Commissie Huwelijk 

en Gezin, 16 februari 1968: 'Op 12 maart zal 

een hearing worden gehouden i.v.m. de sexu-

ele problemen van de buitenlandse arbeids-

krachten.' Archief Stichting Peregrinus, doos 

45. Dat het pleidooi voot gezinshereniging een 

jarenlange kwestie was, blijkt uit een interview 

met pater Beusink: Ben Haveman, in: de 

Volkskrant, n februari 1974. 

36 'Verslag werkzaamheden ie halfjaar 1961, Casa 

Italiana, Amsterdam.' door G. Leussink, maat

schappelijk werker t.b.v. Italiaanse wetknemers 

in Amsterdam. Archief Peregrinus Stichting, 

doos 2, p. 3-4. 

37 Nota n.a.v. de tewerkstelling van Italiaanse 

arbeiders in Nederland. Door H.J. Fritscheck, 

maatschappelijk werk adviseur, Interparochieel 

Sociaal Charitatief Centrum voor Amsterdam, 

Singel 50, p. 4-5. Archief Peregrinus Stichting, 

doos 2. 

38 Will Tinnemans, 1991, p. II. 

39 Nota n.a.v. de tewerkstelling van Italiaanse 

arbeiders in Nederland. Interparochiaal Soci

aal-Charitatief Centrum voor Amsterdam. 

Door H.J. Fritscheck, 1 juli i960, p. 4-5. 

Archief Peregrinus Stichting, doos 2. 

40 Pater B.L. Mulder o.p., Alkmaar, aan Ad van 

der Velden, Peregrinus Stichting Beverwijk, 24 

October i960. Archief Peregrinus Stichting, 

IISG Amsterdam, doos 8. 

41 Pater dr. J. Nijenhuis o. carm., Carmel 

Amstelwijck, Dordrecht, 1962: 'De tragiek van 

de buitenlandse werknemers.' Archief Peregri

nus Stichting, doos.2. 

42 Th. Groot Zevett, maatschappelijk werker 

t.b.v. buitenlanders in Overijssel, in een rap

port, januari 1964, p. 10. Peregrinus Stichting 

Archief, doos 2. 

43 Notulen overleg maatschappelijk werkers t.b.v 

buitenlandse werknemers, 17-6-1963, 1964. 

Archief Peregrinus Stichting, doos 2. 

44 Archief van het ministerie van Cultuur, Recre

atie en Maatschappelijk Werk, Rijswijk, Vind-

nummer BNR 1246. 'Overzicht van de woon

oorden voor buitenlandse werknemers', 1969. 

45 Int. 58, Ned. vrouw, sinds 1961 gehuwd met 

Ital. man. 

46 Int. 72, Ned. vrouw, sinds 1964 gehuwd met 

Ital. man. 

47 Archief Peregrinus Stichting, IISG Amsterdam, 

doos 2. Brief van de Secretaris van de Stich

ting Peregrinus-Haarlem in oprichting, 

A.JJ.M. Rijssenbeek, aan het bestuur van de 

Stichting Peregrinus in Beverwijk, 20/3/1961. 

48 Archief Peregrinus Stichting, IISG, Amster

dam, doos 2. Verslag bestuursvergadering 

Peregrinus Haarlem, 6 april 1962. 

49 Jaarverslag 1964 en 1965, Circolo Internaziona-

le di Alkmaar. Archief Peregrinus Stichting, 

doos 5. 

50 De meesten van hen zijn waarschijnlijk Tur

ken. Zij worden niet geworven, maar komen 
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spontaan. In 1976 zijn veel Turken in dienst 

van Hoogovens gekomen. Voor hen was er 

geen woonvoorziening. Doordat er geen wer

vingsovereenkomst was, had Hoogovens voor 

deze werknemers ook geen verplichtingen 

zoals die van huisvesting. Voorwaarde voor in 

dienst treding waren o.a.: 'Redelijke beheer

sing van de Nederlandse taal; Beschikken over 

acceptabele huisvesting binnen het door het 

bedrijfsbusvervoer bestreken gebied.' Archief 

Peregrinus Stichting, Informatie over Werving, 

27-9-76. Memo van Hoogovens, afd. Perso

neel en Organisatie. Doos 21. 

51 Peregrinus Stichting, Archief, doos 6 en 7. 

Enquête, Gegevens betreffende in Nederland 

bij de KNHS-NV tewerkgestelde buitenlandse 

werknemers/sters, 1970. 

52 Will Tinnemans, 1994, p. 30. de Volkskrant, 7 

oktober 1961. 

53 Archief Peregrinus Stichting, IISG Amsterdam, 

doos 46, Verslagen vergaderingen Contact

commissie Eurocasa en Arosa Sun, 1970. 

54 Interview met dhr. Soriano Beltran, 10 april 

1996, Velsen Noord. 

55 Interview met dhr. Soriano Beltran, 10 april 

1996, Velsen Noord. 

56 Zie Anneke van Otterloo, 1990. 

57 Zie ook de dissertatie over Hoogovens van 

Van Eiteren, die een schat aan origineel bron

nenmateriaal omvat. M.C.M, van Eiteren, 

1986, twee delen. 

58 Zie verder bijlage 1 over de werving van 

respondenten. 

59 Int. 77, Ned. vrouw, sinds i960 getrouwd met 

Ital. man. 

60 Int. 77, Ned. vrouw, sinds i960 getrouwd met 

Ital. man. 

61 Int. 77, Ned. vrouw, leerde haar Ital. man in 

1958 kennen, in i960 getrouwd. 

62 Int. 77, Ned. vrouw, sinds i960 getrouwd met 

Ital. man. 

63 Int. 77, Ned. vrouw, sinds i960 getrouwd met 

Ital. man. 

64 Int. 74, Ned. vrouw, getrouwd met Spaanse 

man sinds 1963. 

65 Int. 74, Ned. vrouw, getrouwd met Spaanse 

man sinds 1963. 

66 Int. 46, Spaanse man, sinds 1974 getrouwd 

met Ned. vrouw. 

6 7 Italiaans-Nederlandse en Spaans-Nederlandse paren naar

mate van acceptatie. 

acceptatie probleem- met moeite niet geac-

Ned M/V met loze accep- geaccepteerd cepteerd: 

tatie breuk 

Ital. man(5} 2 3 

Ital. vrouw(l) 1 

Spaanse man(5) 4 1 

Spaanse vrouw(4) 1 2 1 

Totaal 15 paren 4 

Bron: Interviews met 15 Italiaans- en Spaans-Nederlandse 

paren door Dienke Hondius en Sander Kelderman in 1995 

en 1996. 

68 Int. 46, Spaanse man, sinds 1974 getrouwd 

met Ned. vrouw. 

69 Int. 49, Spaanse vrouw, sinds 1983 gehuwd 

met Ned. man. 

7 0 Met moeite geaccepteerde Italiaans- of Spaans-Nederlandse 

paren: motieven voor weerstand. 

gods natio
dienst naliteit 

69-spam X X 

74-spam X 

91 -spam X 

95-spam X 

71-italm X 

72-italm X 

77-italm X 

4l-spav X X 

54-spav X 

klasse taal eftijd 

Totaal 

9 paren 

Bron: Interviews met 15 Italiaans- en Spaans-Nederlandse 

paren in 1995 en 1996 door Dienke Hondius en Sander 

Keidei 
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71 Int. 72, Ned. vrouw, sinds 1964 getrouwd met 

Ital. man. 

72 Int. 74, Ned. vrouw, sinds 1963 getrouwd met 

Spaanse man. 

73 Int. 49, Spaanse vrouw, in 1983 getrouwd met 

Ned. man. 

74 Int. 54, Ned. man, die zijn Spaanse vrouw in 

1974 leerde kennen. Zij trouwden in 1977. 

75 Int. 54, Ned. man, sinds 1977 getrouwd met 

Spaanse vrouw. Interview met de Spaanse 

vader van de vrouw, waarbij de vrouw zijn 

antwoorden vertaalde. 

76 Int. 71, Ital. man, in 1957 getrouwd met Ned. 

vrouw. 

77 Int. 41, Ned. man, sinds 1977 getrouwd met 

Spaanse vrouw. 

78 Int. 69, Ned. vrouw en Spaanse man, 

getrouwd sinds 1967. 

79 Int. 69, Ned. vrouw, sinds 1967 getrouwd met 

Spaanse man. 

80 Int. 77, Ned. vrouw, sinds 1958 getrouwd met 

Ital. man. 

81 Int. 41, Ned. man, sinds 1977 getrouwd met 

Spaanse vrouw. 

82 Int. 46, Ned. vrouw, sinds 1974 getrouwd met 

Spaanse man. 

83 Int. 46, Ned. vrouw, sinds 1974 getrouwd met 

Spaanse man. 

84 Int. 46, Ned. vrouw, getrouwd met Spaanse 

man sinds 1974. 

85 Int. 95, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met 

Spaanse man. 

86 Int. 91, Spaanse man, sinds 1969 getrouwd 

met Ned. vrouw. 

87 Int. 41, Ned. man, sinds 1977 getrouwd met 

Spaanse vrouw. 

88 Int. 95, Spaanse man en Ned. vrouw, 

getrouwd in 1969. 

89 Int. 69, Spaanse man, sinds 1967 getrouwd 

met Ned. vrouw. 

90 Int. 74, Ned. vrouw, sinds 1963 getrouwd met 

Spaanse man. 

91 Int. 74, Ned. vrouw, sinds 1963 getrouwd met 

Spaanse man. 

92 Int. 59, Ned. vrouw, sinds 1976 getrouwd met 

Ital. man. 

93 Int. 41, Ned. man, sinds 1977 getrouwd met 

Spaanse vrouw. 

Hoofdstuk 9 

1 Wil Zeegers, 1998, p. 152, 174. 

2 H. Biervliet, B. Bun, A.J.F. Köbben, 

H. Tromp, K. Verrips en G. Wekker, in: 

F. Bovenkerk, H.J.M. Ciaessen, B. van Hee-

rikhuizen, A.J.F. Köbben en N. Wilterdink 

(red.), 1978, p. 208-235. 

3 Ruth Benedict, 1940, revised edition 1945. 

4 Met dank aan Aspha Bij naar en Cobito Thys

sen voor de spelling. 

5 Zie Gert Oostindie en Emy Maduro, 1986. 

Mies van Niekerk, in: Hans Vermeulen, Rinus 

Penninx (red.), 1994. Gert Oostindie, 1998. 

6 Cijfers afkomstig van het CBS, maandstatistiek 

voor de bevolking oktober 1995. J. van der 

Heijdt, 1995, p. 19. Zie ook Han Entzinger, in: 

Robin Cohen (ed.), 1995, p. 345. 

7 Zie verder o.a. J.M.M, van Amersfoort, 1968. 

Livio Sansone, 1992. Anil Ramdas, 1992. 

R.F.J. Tas, CBS, 1993, no. 9, p. 9-12. 

8 J. van der Heijdt, cbs, maandstatistiek bevol

king, oktober 1995, p. 20. 

9 Philip Muus, Amsterdam 1991, p. 29. Aange

haald door Entzinger, 1995, p. 345. 

10 Zie: Hans van Amersfoort en Boudewijn 

Surie, Ethnic and Racial Studies 10 (2), 1987, 

p. 169-185. Malcolm Cross en Han Entzinger 

(eds.), 1988. Rinus Penninx, Jeanette Schoorl 
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en Carlo van Praag, 1994. 

11 Voor gedetailleerdere informatie over de wer

ving verwijs ik naar bijlage 1. 

12 Int. 57, Ned. vrouw, sinds 1986 samenw. met 

Antil. man. 

13 Int. 83, Ned. vrouw en Sur. man, ontmoet in 

1974, gehuwd 1977. 

14 Int. 49, Ned. man, sinds 1978 getrouwd met 

zwarte vrouw, waarvan de moeder uit Amerika 

kwam. 

15 Int. 84, Sur. vrouw, ontmoette haar Ned. man 

in 1987, in 1994 getrouwd. 

16 Int. 6y, Ned. man, sinds 1993 getrouwd met 

Sur. vrouw. 

17 Int. 67, Sur. vrouw, sinds 1993 getrouwd met 

Ned. man. 

18 Int. 88, Sur. vrouw, ontmoette haar Ned. man 

in 1987. 

19 Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse paren naar mate van 

acceptatie. 

acceptatie probleem- met moeite niet geac-

Ned m/v met loze accep- geaccep- cepteerd: 

tatie teerd breuk 

Surin man (7) 1 6 

Antill. man (1) 1 

Surin vrouw (5) 2 2 1 

Totaal (13) 

Bron: Inrerviews met 13 Surinaams- en Antilliaans-Neder-

landse paren in 1996, door Dienke Hondius. 

2 0 Met moeite geaccepteerde Surinaams-Nederlandse paren 

naar motieven voor weerstand. 

huidkleur gods- klasse taal leeftijd 

nationali dienst 

teit 

80-surm X ( S ) 

83-surm x (s+h) 

85-surm x(h) 

87-surm x(s) 

90-surm x(s) 

93-surm x(h) x(h) 

67-surv x(h) 

86-surv x (s+h) 

Totaal 

8 paten 7 2 0 2 1 

Surm= Huwelijk van een Surinaamse man met een Neder

landse vrouw. Surv = Huwelijk van een Surinaamse vrouw 

met een Nederlandse man. 

(h) = De weerstand kwam van de kant van de Hollandse 

familie. 

(s) = De weerstand kwam van de Surinaamse familie, 

(s+h) = De weerstand kwam zowel van Surinaamse als van 

Hollandse familie. 

Bron: Interviews met 13 Surinaams- en Antilliaans-Neder-

landse paren in 1996, door Dienke Hondius. 

21 Int. 67, Ned. man, sinds 1993 getrouwd met 

Sur. vrouw. 

22 Int. 85, Sur. man, sinds 1993 samenwonend 

met Ned. vrouw. 

23 Int. 80, Sur. man, sinds 1990 samenwonend 

met Ned. vrouw, over de reactie van zijn 

ouders. 

24 Int. 85, Sur. man, sinds 1993 samenw. met 

Ned. vrouw. 

25 Int. 80, Sur. man, sinds 1990 samenw. met 

Ned. vrouw. 

26 Int. 78, Sur. vrouw, sinds 1979 getrouwd met 

Ned. man. 

27 Zie hierover ook Christian Broer, Amstetdam 

1996. 

28 Int. 90, Ned. vrouw, leerde haar Hindoestaan-

se Sur. man kennen in 1979, vanaf 1984 

getrouwd. 
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29 Nico H. Frijda, 1988, p. 286, 293, 361. 

30 Nico H. Frijda, 1988, p. 286-287. 

31 Int. 80, Sur. man, sinds 1990 samenw. met 

Ned. vrouw. 

32 Int. 88, Sur. vrouw, sinds 1993 getrouwd met 

Ned. man. 

33 Int. 80, Ned. vrouw, sinds 1990 samenw. met 

Sur. man. 

34 Int. 57, Ned. vrouw, sinds 1986 samenw. met 

Antil. man. 

35 Int. 78, Sur. vrouw, sinds 1979 getrouwd met 

Ned. man. 

36 Int. 48, Ned. vrouw die in 1970 met een Sut. 

man trouwde. 

37 Int. 80, Ned. vrouw, sinds 1990 samenw. met 

Sur. man. 

38 Int. 87, Sur. man, 15 jaar getrouwd geweest 

met Ned. vrouw. 

39 Int. 80, Ned. vrouw, sinds 1990 samenw. met 

Sur. man. 

40 Int. 57, Ned. vrouw, sinds 1986 samenw. met 

Antil. man. 

41 Int. 93, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met 

Javaans-Sur. man. 

42 Int. 83, Sur. man, sinds 1977 getrouwd met 

Ned. vrouw. 

43 Sawitri Saharso geeft voorbeelden in haar dis

sertatie, 1992, hfs. 4. Zie ook Yvonne Leeman 

en Sawitri Saharso, 1989. Henry G. Dors, 

1987. Ook Van Heelsum noemt vetgelijkbare 

afweer-houdingen onder jongere Surinamers 

in Amstetdam. A.J. van Heelsum, 1997, met 

name hfs. 7. 

44 De flexibele anti-racistische strategieën van 

zwarte jongeren in Londen worden indrin

gend beschreven door Les Back, 1996. Een 

baanbrekende studie over kinderen uit inter

etnische huwelijken schreven Barbara Tizard 

and Ann Phoenix, 1993. Zie ook Ann Phoe

nix, 1998. 

45 Int. 80, Sur. man, sinds 1990 samenw. met 

Ned. vrouw. 

46 Int. 87, Sur. man, 15 jaar getrouwd geweest 

met Ned. vrouw. 

47 Int. 93, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met 

Sur. man. 

48 Int. 48, Ned. vrouw, 15 jaar gettouwd geweest 

met Sur. man. 

49 Int. 80, Ned. vrouw, sinds 1990 samenw. met 

Sur. man. 

50 Deze veelgenoemde en ook aan anderen aan

bevolen strategie lijkt bij uitstek een strategie 

tegen het 'alledaags racisme' zoals Essed dat 

analyseetde. In de strategieën tegen racisme 

die zij onderscheidde, noemt ze deze echter 

niet. Wellicht sluit het advies 'oppassen' en 

'problemen voorkomen' aan bij de door Esseds 

Surinaamse respondenten vaak benadrukte 

alertheid ten opzichte van racisme ('Be alert 

for racism'). Philomena Essed, 1989, p. 237. 

51 Voornaamste etnische identificatie van partners uit Suri

naams- en Antilliaans-Nederlandse gemengde huwetijken. 

Nederlands Surinaams half-half 

of Anrilliaans 

Surinaamse of 

Anr. man (8) 3 4 1 

Surinaamse 

vrouwen (5) 1 4 

Nederlandse 

mannen (5) 3 2 

Nederlandse 

vrouwen (8) 8 

toraal (26) 15 8 3 

Bron: Interviews met 13 Surinaams- en Antilliaans-Nedet-

landse paren in 1996, door Dienke Hondius. 

52 Int. 48, Ned. vrouw die in 1970 met Sur. man 

trouwde. 

53 Int. 93, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met 

Sur. man. 

54 Sur. man, sinds 1993 samenw. met Ned. 

vrouw. 
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55 Int. 67, Ned. man, sinds 1993 getrouwd met 

Sur. vrouw. 

56 Int. 80, Sur. man, sinds 1990 samenw. met 

Ned. vrouw. 

57 Int. 86, Ned. man, sinds 1986 samenw. met 

Sur. vrouw. 

58 Int. 85, Sur. man, sinds 1993 samenw. met 

Ned. vrouw. 

59 Int. 80, Sur. man, sinds 1990 samenw. met 

Ned. vrouw. 

60 Int. 57, Ned. vrouw, ruim tien jaar samenw. 

met Antil. man. 

61 Int. 85, Ned. vrouw, sinds 1993 samenw. met 

Sur. man. 

62 Int. 93, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met 

Sur. man. 

63 Int. 78, Sur. vrouw, sinds 1979 getrouwd met 

Ned. man. 

64 Int. 57, Ned. vrouw, ruim tien jaar samenw. 

met Antil. man. 

65 Int. 67, Ned. man, sinds 1993 getrouwd met 

Sur. vrouw. 

66 Int. 85, Sur. man, samenw. met Ned. vrouw 

sinds 1993. 

67 Int. 84, Sur. vrouw, sinds 1988 samenw. met 

Ned. man. 

68 Int. 85, Ned. vrouw, sinds 1993 samenw. met 

Sur. man. 

69 Int. 93, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met 

Sur. man. 

70 Int. 78, Sur. vrouw, sinds 1979 getrouwd met 

Ned. man. 

71 Int. 57, Ned. vrouw, ruim tien jaar samenw. 

met Antil. man. 

72 Int. 48, Ned. vrouw die in 1970 trouwde met 

Sur. man. 

73 Int. 80, Ned. vrouw, sinds 1990 samenw. met 

Sur. man. 

74 Int. 85, Sur. man, sinds 1993 samenw. met 

Ned. vrouw. 

75 Int. 78, Sur. vrouw, sinds 1979 getrouwd met 

Ned. man. 

76 Int. 86, Ned. man, leerde zijn Sur. vrouw in 

1986 kennen. 

77 Int. 78, Ned. man, sinds 1979 getrouwd met 

Sur. vrouw. 

78 Int. 88, Sur. vrouw, die haar Ned. man in 1987 

leerde kennen. 

79 Int. 80, Ned. vrouw, sinds 1990 samenw. met 

Sur. man. 

80 Saharso merkt op dat haar Hindostaanse 

respondenten ook regelmatig voor een ander 

aangezien worden: 'Ze lijdt onder de onzicht

baarheid van haar etniciteit. [...] Op school 

geloven ze pas dat ze uit Suriname komt als ze 

Surinaams spreekt. [...] Ze wordt op de markt 

vaak voor Turkse aangezien, maar ook wel 

voor Pakistaanse of Javaanse..' Sawitri Saharso, 

1992. P- 75-

81 'De voortdurende verwisseling van Indonesiërs 

met West-Indiërs. Het idee dat negers alleen in 

Afrika en de Verenigde Staten leefden, niet in 

het Nederlandse koloniale rijk. De mythes en 

verwachtingen omtrent typische zwarte ken

merken, van muzikaliteit tot seksueel vermo

gen. De onnozele opmerkingen over huidkleur, 

haar, tanden.' Gert Oostindie, 1998, p. 257-262. 

82 Int. 93, Sur. man, sinds 1966 getrouwd met 

Ned. vrouw. 

83 Int. 90, Sur. man, leerde zijn Ned. vrouw ken

nen in 1979. 

84 Int. 85, Ned. vrouw, sinds 1993 samenw. met 

Sur. man. 

85 Int. 86, Ned. man, leerde zijn Sur. vrouw ken

nen in 1986. 

86 Norbert Elias, 'Een theoretisch essay over 

gevestigden en buitenstaanders', in: idem, 

1976, p . 20-22. 

87 Norbert Elias en John L. Scotson, 1976, a.w., 

p. 22-23. 
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88 Goffmann neemt als voorbeeld zichtbare fysie

ke handicaps, maar ik meen dat zijn conclusie 

ook op zichtbaar kleurverschil van toepassing 

is. Erving Goffmann, 1963, 1986, p.48. 

89 Allison Blakely, 1993, p. 291. 

Hoofdstuk 10 

1 Int. 70, Ned. vrouw, leerde haar Marok. man 

kennen in 1973. 

2 Hans van Amersfoort, in: Robin Cohen (ed.), 

1995, p. 308. 

3 Anita Böcker, in: Migrantenstudies, 8 (4), 1992, 

p. 61-78. 

4 Het betreft met name de nieuwe inkomens-

normen voor gezinshereniging, de gedwongen 

wachttijd, en de wetgeving tegen zogenaamse 

schijnhuwelijken. Deze maatregelen werden in 

1993 en 1994 van kracht. Zie hierover ook 

hfs. 6. 

5 De werving van respondenten staat gedetail

leerder beschreven in bijlage 1. 

6 Tabel 2 Ontmoetingsplaatsen van 38 Marokkaans- en 

Tutks-Nedetlandse paren. 

Ned. 
met 

Buiten Ne- In Nederland In Neder-

derland via werk, bu- land in 

(werk of ren, studie, café, dis

vakantie) vrienden of cotheek, 

kennissen op straat 

Matok. man (9) 3 

Turkse man (10) 3 

Overig Isl. man (10) 2 

Marok. vrouw (3) 

Turkse vrouw (6) 3 

Totaal 38 11 17 10 

Bron: Interviews met 38 Marokkaans- en Turks-Nederland-

se paren, waaronder 10 met mannen uit overige Islamitische 

landen, in 1995-1996, door Dienke Hondius en Sander Kel

derman. 

7 Int. 56. Ned. vrouw, leerde haar Turkse man 

in i960 kennen, 1966 getrouwd. 

8 Int. 81. Ned. vrouw, die haar Tunes, man in 

1964 leerde kennen. 

9 Int. 40. Turkse man, sinds 1966 getrouwd met 

Ned. vrouw. 

10 Int. 81. Ned. vrouw, sinds 1964 gehuwd met 

Tunes. man. 

11 Int. 70. Ned. vrouw, leerde haar Marok. man 

kennen in 1973. 

12 Bijvoorbeeld in Wyldemerk, Gaasterland, waar 

een 'barakkenkamp' voor Molukse moslims 

was opgericht. Abdulwahid van Bommel 

(voormalig directeur van de Nederlandse Mos

lim Omroep) leerde daar zijn vrouw kennen. 

Interview door Frénk van der Linden in NRC 

Handelsblad, 27 september 1997, Z-bijlage p. 3. 

13 Int. 40, Ned. vrouw, die haar Turkse man in 

1961 leerde kennen. In 1966 getrouwd. 

14 Int. 40, Ned. vrouw en Turkse man, getrouwd 

in 1966. 

15 Int. 81, Ned. vrouw, sinds 1964 samenw., later 

getrouwd met Tunes. man. 

16 Int. 89, Ned. vrouw en Marok. man, 

getrouwd in 1966. 

17 Een overzicht van de kerkelijke gezindte van-

huis-uit van de Nederlandse partners. 

Dubbel gemengd. Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren 

naar godsdienstige gezindte van de partners. 

Ned. partner: Rooms- Nederlands Onker- Joods 

Isl. partner: Katho Hervormd, keiijk 

liek proresranr 

Marokkaanse man (9) 4 2 2 1 

Turkse man (10) 4 3 3 

Islamitische man (10)* 2 3 4 

Marokkaanse vrouw (3) 1 2 

Turkse vrouw (6) 2 3 1 

Totaal 38 13 13 10 1 

* = 1 onbekend 

Bron: Interviews met 38 gemengde paren, door Dienke 

Hondius en Sander Kelderman, 1995-1996. 
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18 Int. 26, Ned. man, sinds 1987 getrouwd met 

Marok. vrouw. 

19 Int. 26, Ned. man, getrouwd met Marok. 

vrouw sinds 1987. 

20 Int. 70, Ned. vrouw, sinds 1976 gettouwd met 

Marok. man. 

21 Int. 22, Ned. vrouw en Egypt, man, getrouwd 

sinds 1990. 

22 Int. 62, Ned. vrouw, samenw. met Turkse man 

sinds 1995. 

23 Int. 61, Ned. vrouw, leerde haar Pakist. man 

in 1985 kennen. 

24 Int. 50, Ned. man, sinds 1990 getrouwd met 

Marok. vrouw. 

25 Int. 82, Ned. man, sinds 1991 getrouwd met 

Marok. vrouw. 

26 Int. 29, Ned. vrouw, sinds 1989 getrouwd met 

Egypt, man. 

27 Int. 65, Ned. vrouw, sinds 1993 getrouwd met 

Jordaanse man. 

28 Met moeite geaccepteerde gemengde paren naar motieven voor 

weerstand: nationaliteit, godsdienst, klasse, taal, leeftijd. 

type weerstand: 

paar: nationa gods- klasse taal leef

liteit dienst tijd 

30-marm x (h+m) 

44-marm x(h) x(h) 

63-marm x(h) x(h) 

64-marm x (h+m) 

70-marm x(h) x (h+m) x (h) 

75-marm x(h) x (m) 

27-turm x(h) 

28-turm x(h) x( t ) 

40-turm x (h+t) x(h) 

56-turm x (h+t) 

60-turm x(h) 

68-turm x(t) x(h) 

92-turm x(h) x(h) 

21-turv x(t) x( t ) 

23-turv x(t) 

33-turv x(t) x(h) 

37-turv x(t) x(t) 

79-turv x(h) x( t ) 

26-marv x (h+m) x (m) x(h) 

22-egym x(h) x(h+egy) 

25-senm x{h+sen )x(h) 

34-iranm x(h) x (iran) xh+i 

45-tunm x(h) x(h) 

52-tunm x(h) x (h+tim) 

63-pakism x (h+pak) x (h) 

66-tunm x(h+tur ) x (h) 

81-runm x (h+tur ) x (h) 

Totaal 

27 paren 26 14 6 2 3 

Bron: Interviews met 38 Turks- en Marokkaans-Nederland

se paren, en paren van uit andere islamitische landen 

afkomstige mannen met Nederlandse vrouwen, in 1995 en 

1996, door Dienke Hondius en Sander Kelderman. 

* Uitleg bij de tabel: 

marm = Een paar bestaande uit een Marokkaanse man en 

een Nederlandse vrouw 

turm = Turkse man met Nederlandse vrouw 

29 Int. 81, Ned. vrouw, die haar Tunes, man in 

1964 leerde kennen. 

30 Int. 81, Ned. vrouw, sinds 1964 samen met 

Tunes. man. 

31 Over de schriftelijke waarschuwing van de 

burgerlijke stand in Amsterdam aan gemengde 
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paren die in ondertrouw gingen, zie hfs. 6. 

32 Int. 40, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met 

Turkse man. 

33 Int. 70, Ned. vrouw, leerde haar Marok. man 

kennen in 1973. 

34 Int. 56, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met 

Turkse man. 

35 Int. 89, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met 

Marok. man. 

36 Int. 40, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met 

Turkse man. 

37 Int. 70, Ned. vrouw, sinds 1976 gehuwd met 

Marok. man. 

38 Int. 70, Ned. vrouw, leerde haar Marok. man 

kennen in 1973. 

39 Int. 66, Ned. vrouw, leerde haar Tunes, man 

kennen in 1981. 

40 Int. 52, Ned. vrouw, sinds 1991 getrouwd met 

Tunes. man. 

41 Int. 23, Ned. man, sinds 1995 samenw. met 

Turkse vrouw. 

42 Int. 37, Ned. man, sinds 1984 getrouwd met 

Turkse vrouw. 

43 Int. 22, Ned. vrouw, sinds 1990 getrouwd met 

Egypt, man. 

44 Int. 89, Marok. man, sinds 1966 getrouwd 

met Ned. vrouw. 

45 Voornaamste etnische identificatie van partners uit gemeng

de huwelijken. 

Neder- Marok- Turks eigen half 
land kaans land half 

Marok. man (9) 2 

Turkse man (10) 1 

Over is L man (10) 

Marok. vrouw (3) 1 

Turkse vrouw (6) 1 

Nederl. vrouw (29) 25 

Nederl. man (9) 7 

Toraal (76) 37 

Bron: Inrerviews mer 38 gemengde paren, door Dienke 
Hondius en Sander Kelderman, in 1995 en 199e. 

46 Int. 89, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met 

Marok. man. 

47 Int. 82, Ned. man en Marok. vrouw, getrouwd 

sinds 1991. 

48 Int. 82, Ned. man en Marok. vrouw, getrouwd 

sinds 1991. 

49 Int. 55, Ned. vrouw, sinds 1992 samenw. met 

Marok. man, kenden elkaar sinds 1988. Haar 

eerste man was ook Marokkaan. 

50 Int. 44, Ned. vrouw, sinds 1981 samenwonend, 

1982 getrouwd met Marok. man. 

51 Int. 44, Ned. vrouw, sinds 1981 samen met 

Marok. man. 

52 Int. 60, Ned. vtouw, die haar Turkse man in 

1989 leerde kennen, Getrouwd sinds 1991. 

53 Int. 60, Ned. vrouw en Turkse man, getrouwd 

sinds 1991. 

54 Int. 61, Ned. vrouw, leerde haar Pakist. man 

kennen in 1985. 

55 Int. 40, Ned. vrouw en Turkse man, leerden 

elkaar kennen in 1961, getrouwd in 1966. 

56 Int. 79, Turkse vrouw, sinds 1990 samen met 

Ned. man. 

57 Int. 79, Turkse vrouw en Ned. man, samen 

sinds 1990. 

58 Int. 26, Ned. man, sinds 1987 getrouwd met 

Marok. vrouw. 

59 Int. 94, Turkse vrouw en Ned. man, 

samenw./gehuwd sinds 1975. 

60 Deze strategie werd door de Franse sociologe 

Collet 'cultuurverschil als alibi' genoemd. Zie 

hierover ook hfs. 3. 

61 Int. 23, Turkse vrouw, sinds 1995 samenw. met 

Ned. man. 

62 Int. 23, Ned. man, sinds 1992 getrouwd met 

Turkse vrouw. 

63 Int. 34, Iraanse man en Ned. vrouw, samen 

sinds 1987. 

64 Int. 81, Ned. vrouw, sinds 1964 samen met 

Tunes. man. 
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65 Int. 81, Ned. vrouw, leerde haar Tunes, man in 

1964 kennen. 

66 Int. 22, Ned. vrouw, sinds 1990 getrouwd met 

Egypt, man. 

67 Int. 81, Ned. vrouw, sinds 1964 samen met 

Tunes. man. 

68 Int. 75, Ned. vrouw en Marok. man, 

getrouwd sinds 1976. 

69 Int. 70, Ned. vrouw, sinds 1976 getrouwd met 

Marok. man. 

70 Int. 94, Ned. man, sinds 1975 getrouwd met 

Turkse vrouw. 

71 Int. 82, Ned. man en Marok. vrouw, getrouwd 

sinds 1991. 

Hoofdstuk 11 

I Tabel la Mate van acceptatie van 4 groepen etnisch ge

mengde paren, (absolute aantallen: mannen en vrouwen 

onderscheiden) 

Ind. /Moluks Ital./Spa 

Nedv Nedm Nedv Nedm 

Probleemloos 3 2 2 2 

geaccepteerd: 

Met moeite 5 8 7 2 

geaccepteerd: 

Niet geaccep 3 1 1 1 

teerd; breuk: 

Totaal: 11 11 10 5 

Sur.Antil Marok./Tur. Totaal 

Nedv Nedm Nedv Nedi n 

Probleemloos 2 2 6 3 22 

geaccepteerd: 

Met moeite 6 2 21 6 57 

geaccepteerd: 

Niet geaccep 0 1 2 0 9 

teerd: breuk: 

Totaal: 8 5 29 9 88 

Bron: interviews met 88 etnisch gemengde paren, 1995-

1996. 

2 Bram van Stolk en Cas Wouters, 1983, p. 143 e.v. 

3 Bram van Stolk en Cas Wouters, 1983, p. 145: 

'Over het algemeen gaven de vrouwen blijk 

van een aanmerkelijk grotere identificatie met 

hun man dan omgekeerd; ze hadden zich veel 

meer in hun man ingeleefd dan hun man in 

hen.' Deze situatie verklaren zij uit de onder

geschikte positie van vrouwen: 'Vanuit hun 

ondergeschikte positie waren ze wel gedwon

gen om zich in hun man in te leven, om zijn 

wensen, verlangens en irritaties te kennen en 

daar rekening mee te houden. Voor hun 

gevoel van eigenwaarde waren zij - nog -

sterk afhankelijk van zijn tevredenheid over 

haar. Voor de meeste mannen gold eerder dat 

zij, als superieuren, nooit de noodzaak hadden 

gevoeld om zich sterk in hun vrouw in te 

leven.' (p. 147). 

4 Zoals bijvoorbeeld een Nederlandse vrouw, 

sinds 1964 gehuwd met een Tunesische man 

en actief moslim, die vertelde over een con

frontatie met een andere Nederlandse vrouw, 

op straat, toen ze hoorde dat die een Marok

kaanse vrouw voor 'Khomeini' uitschold: 'Ik 

bleef heel vriendelijk tegen haar, ik zeg: 'Nou, 

ik heb helemaal geen nare man, die laat mij 

studeren, kijk maar, ik ben hier met mijn boe

kentas." Uit haar verdediging van een andere 

vrouw blijkt dat ze de verwijten maar al te 

goed kende, en er bij voorbaat al op inging. 

5 Aafke Körntet, Wilma Vollebergh en Kees 

Schuyt, 1996, beschreven de dynamiek van het 

geven en ontvangen van giften, die zij typeren 

als het 'cement van sociale relaties', o.a. in 

'Giften en het emotionele belang van familie 

en vrienden.' 

6 Robert K. Merton, 1941, 1976, p. 232. 

7 K. Anthony Appiah, New York Review of 

's, 1997. P- 36. 
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Hoofdstuk 12. 

i J. Goudsblom, Het belang van sociologie, 

1997, P- 3°8. 

2 'Social identity lies in difference, and differen

ce is asserted against what is closest, which 

represents the greatest threat.' Geciteerd door 

Anton Blok, 1997, p. 165. Pierre Bourdieu, 

1984, p. 479. 

3 AJ. van Heelsum wijst er in haar recente 

proefschrift op dat 'juist onderwerpen die iets 

te maken hebben met de 'ethnic boundary' 

tussen de dominante meerderheid en de 

betreffende minderheidsgroep een interviewer

effect teweeg kunnen brengen'. Dit zal dan 

zeker ook gelden voor vragen naar de impact 

van huidkleur. In mijn interviews hierover heb 

ik tot nu toe geen opmerkelijk verschil tussen 

de uitspraken van blanke of zwarte responden

ten gevonden. A.J. van Heelsum, 1997. Hfs. 3, 

P-53-

4 Zie hfs. 1, condities voor positieve uitwerking 

van contact: Thomas Pettigrews uitwerking 

van de contacthypothese. Hij onderscheidt 

daarin vier voorwaarden: 1. Op gelijke voet 

staan, dezelfde status hebben; 2. Gemeen

schappelijke doelen hebben; 3. Voor samen

werking van elkaar afhankelijk zijn; en 

4. Geen wettelijk beperkingen of hindernissen 

tussen de twee groepen. Terwijl tussen de ker

kelijke gezindten in Nederland zo op het eer

ste gezicht wel aan deze voorwaarden is vol

daan, springen de ongelijkere etnische verhou

dingen in het oog, vooral ten aanzien van con

ditie 1 en 4. 

5 Anton Blok, 1997, p. 169. 

6 Boekestijn, C., 1963, p. 40-63. 

7 Jos de Beus, 1998, p. 18 e.v. 

8 Joel Crohn, 1995, p. 26-27. 

Siep Stuurman, in: P. Luykx en H. Righart, 

1991, p . 26. 
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Verantwoording van de bronnen en methodologie 

Bronnen 

Archit organisaties, bibliotheken 

Internationaal Instituut voor Sociale Geschie

denis, Amsterdam. Hierin: Archief van de 

Peregrinus Stichting in Beverwijk. Dozen 1-47. 

Archief van het ministerie van Cultuur, Recre

atie en Maatschappelijk Werk, Rijswijk. Dos

siers uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. 

Hierin: 

Archief van de Werkgroep Huwelijk en Gezin: 

WB - 1.839.62. BNR 1339, 1340, 0750-0752, 

1245, 1257, 1278 

Stukken betreffend beleid t.a.v. buitenlandse 

werknemers, Rijksgenoten, Surinamers, Antil-

lianen, Molukkers. BNR 599, 1278, 0934, 0935, 

0131, 1069, 02I2, 0213, 0716, 0717, 0731, 2967, 

1260, 36.479. 

Stadsarchieven en gemeentelijke afdelingen 

statistiek: Amsterdam (Bureau Onderzoek en 

Statistiek, en bibliotheek Stadhuis); Zaandam, 

Beverwijk (Politie Kennemerland, Vreemdelin

genzaken IJmond, Voorlichting, Bevolkings

register), Heemskerk, Haarlem, Velsen, Alk

maar, Hoorn, Utrecht, Den Haag, Rotterdam. 

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen 

(Katholieke Universiteit Nijmegen): dossiers 

en archief krantenknipsels over kerkelijk 

gemengde huwelijken, tijdschrift Dux. 

Documentatiecentrum voor de geschiedenis 

van het protestantisme, Amsterdam (Vrije 

Universiteit Amsterdam): Tijdschrift Bouwen 

en Bewaren, knipsels gemengde huwelijken. 

Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken, 

IJmuiden: Centraal Routine-Archief. Jaarver

slagen, personeelsbladen Samen (1956-1969) en 

De Grijper (1970-1972). 

Hoogovens Groep, Corporate Communica

tions, Afdeling Personeelsregistratie, IJmuiden: 

lopende personeelsadministratie, 1956-1996. 

Bibliotheken en Documentatieafdelingen van 

specifieke organisaties: 

- Regionaal Centrum Buitenlanders 'Pere

grinus', Beverwijk. 

- International Social Services, Den Haag. 

- Vereniging Lawine, Amsterdam. 

- Averroes Stichting, Amsterdam. 

- Nederlands Centrum Buitenlanders, 

Utrecht. 

- Centraal Bureau voor de Statistiek, Voor

burg. 

- Sociaal Cultureel Planbureau, Rijswijk. 

- NIDI, Den Haag. 

- Opinieonderzoeken: SWIDOC, Amster

dam. 

Overige bibliotheken: UB Amsterdam (UVA en 

VUA), UB Leiden, UB Nijmegen, UB Utrecht, 

KB Den Haag, Internationaal Archief van de 

Vrouwenbeweging, Amsterdam. 
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Interviews met gemengde paren 

Werving van respondenten, methodiek, verwerking 

van het materiaal 

De interviews met gemengde paren waren biogra

fisch en open, maar wel deels gestructureerd: aan 

elke respondent zijn dezelfde vragen in dezelfde 

volgorde gesteld. Bij alle vragen waren kleinere 

verdiepingsvragen al uitgewerkt in de vragenlijst. 

De paren zijn vrijwel allemaal thuis geïnter

viewd. Mannen en vrouwen zijn apart onder

vraagd. Alle gesprekken zijn integraal op band 

opgenomen en letterlijk uitgetypt. De interviews 

begonnen met het gezamenlijk invullen van een 

aantal feitelijke gegevens, zoals naam, adres, 

geboortejaar, opleiding, beroepsgroep, kerkelijke 

gezindte van zowel het paar als van hun ouders en 

van hun eventuele kinderen, datum kennismaking 

enz. Deze gegevens van in totaal 196 respondenten 

zijn ingevoerd in een spss-bestand. De interviews, 

althans het op de band opgenomen gedeelte, 

duurden tussen 1 en 3 uur. De vragenlijst is enkele 

malen uitgetest, waarna onder meer de volgorde 

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

gesprekken, in totaal dertig uur band, is door een 

professioneel typebureau uitgewerkt. Alle overige 

banden zijn door mijzelf en twee stagiaires, 

Mathijs Tuynman en Sander Kelderman, studen

ten sociologie, uitgewerkt. 

Om greep te krijgen op het materiaal, de 

inhoud van open interviews, is gebruik gemaakt 

van een methode om kwalitatieve datamatrixen op 

te stellen. Uitgewerkte interviews worden daartoe 

op grond van een lijst met thema's systematisch 

samengevat. Elk thema komt als een kort frag

ment tekst uit het interview in de matrix, en de 

antwoorden van man en vrouw komen naast 

elkaar te staan. Op deze manier konden interview

protocollen van 25-50 pagina's worden samengevat 

tot een pagina of vier, waarin dan de meest spre

kende fragmenten letterlijk uit het basismateriaal 

werden weergegeven. De gevolgde interview

methode met een vragenlijst met een vaste volg

orde maakte het invullen van deze datamatrices 

veel minder tijdrovend dan wanneer de vraagvolg-

orde zou zijn losgelaten. In het najaar van 1996 

heb ik drie groepen sociologiestudenten interview

trainingen gegeven, waarbij ik als oefenmateriaal 

een deel van de geanonimiseerde interviewproto

collen door ongeveer 60 studenten op proef kon 

laten samenvatten, waarna ik ze zelf kon corrige

ren en aanvullen. Voor verdere uitleg van deze 

methode zie E. Drooglever Fortuijn en K. Bijls-

ma-Frankema, De kwalitatieve data-matrix als 

analyse-instrument, UVA, Vakgroep Sociologie, 

Amsterdam 1995. Tijdens het schrijven heb ik nog

maals eigen samenvattingen gemaakt van de inter

views, nu georganiseerd per groep (Indisch-Neder-

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

met directe citaten uit de interviews. 

De interviews gingen vooral over de reacties 

op de paren en de veranderingen in die reacties. 

Er is niet systematisch gevraagd naar de identiteit 

van kinderen van deze paren, omdat ik dat als een 

apart nader te onderzoeken onderwerp beschouw. 

Afgezien van twee proefinterviews in mei 1994, 

vonden de interviews plaats tussen december 1995 

en juni 1996. Mathijs Tuynman en Sander Kelder

man interviewden elk ongeveer twintig paten, en 

ik de overige paren. Een interview over dit onder

werp, de reacties waarmee men als 'gemengd paar' 

in de loop der jaren heeft te maken gekregen, 

blijft voor velen een gevoelige zaak, en betreft voor 

iedereen een gesprek over het privé-leven. Bij de 

werving van respondenten merkte ik vaak dat de 

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

zette. Met name mijn verzekering dat het inter

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

tussen man en vrouw, was voor velen belangrijk. 

Ook was van belang dat ik bij elk paar dat ik 

benaderde, kon aangeven dat dit geen onderzoek 

was naar één heel bepaalde kleine groep, bijvoor

beeld katholieken, islamieten of Italianen, maar 

dat het een veel breder onderwerp betrof. Mijn 

ervaring was dat vrouwen eerder bereid waren om 

op het verzoek in te gaan dan hun mannen. In 

enkele gevallen ben ik akkoord gegaan met een 

interview met slechts één van de partners, te 

weten de vrouwen. Zij konden de schriftelijke vra

genlijst uitgebreid invullen, en hun mannen waren 

wel bereid enkele losse vragen achteraf te beant

woorden. In twee gevallen heb ik gescheiden 

paren geïnterviewd: een Surinaamse man die 15 

jaar met een Hollandse vrouw getrouwd was 

geweest, en een Hollandse vrouw (niet dezelfde) 

die ook ruim 20 jaar met een Surinaamse man 

getrouwd was geweest. Deze minder complete 

interviews waren toch bruikbaar en succesvol, 

omdat deze personen uitgebreid sptaken over de 

eerste en latere reacties op hun gemengde huwe

lijk, ook al was dat dan later stukgelopen. Beide 

paren stelden desgevraagd dat etnisch verschil niet 

de reden voor hun echtscheiding was geweest. De 

enige aperte weigering die ik ondervond kwam 

van een Marokkaanse vrouw, getrouwd met een 

Hollandse man. Tot drie keer toe stond ik vergeefs 

voor de deur. De vrouw vertelde uiteindelijk dat 

haar man bang was voor misverstanden en ook 

voor discriminatie. Tenslotte is er een schriftelijke 

vragenlijst gemaakt, en opgestuurd aan enkele 

paren die niet geïnterviewd wilden worden maar 

wel schriftelijke respons toezegden. Slechts in één 

geval, bij een Nederlandse vrouw met een Egypti

sche man, heeft dat een uitgebreid en goed bruik

baar schriftelijk interview opgeleverd. 

Werving van respondenten en samenstelling van de 

onderzoeksgroepen etnisch gemengde paren 

1 De Indisch- en Moluks-Nederlandse paren. 22 

paren werden geïnterviewd. Daarvan ging het 

om 6 Indische mannen met Nederlandse vrou

wen; 10 Indische vrouwen met Nederlandse 

mannen; 5 Molukse mannen met Nederlandse 

vrouwen, en 1 Molukse vrouw met een Neder

landse man. 12 van de geïnterviewde paren zijn 

geboren voor 1945, 10 daarna. In totaal 16 

paren kwamen uit een gemeente binnen de 

randstad. Uit Amsterdam en Den Haag elk 3 

paren; de overigen uit kleine, ver uiteenliggen-

de randstadgemeenten. De overigen wonen in 

Oost-Nederland, Brabant, de Flevopolders en 

Gelderland. Het overgrote deel, 20 van de 22 

interviews, zijn van werving tot en met uitwer

king als stage uitgevoerd door Mathijs Tuyn-

man, student sociologie aan de Universiteit van 

Amsterdam. In het blad Moesson voor en over 

Indische Nederlanders en Nederlands-Indië, 

verscheen een advertentie, en Mathijs ging ook 

met folders naar de Pasar Malam in Amster

dam. Dit leverde 5 paren, dus 25 procent van 

de respondenten op. Voor de overige driekwart 

werden verschillende varianten van de sneeuw

balmethode gebtuikt om respondenten te vin

den. We begonnen met (ouders of grootoudets 

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

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

Met uitzondering van 1 paar betrof het voor 

ons beiden allemaal onbekenden. Mathijs kon 

verder 1 stel uit zijn familie en twee paren via 

die familieleden interviewen. Vergeleken met 

de overige gemengde paren zijn de 

Indisch/Nederlandse en de Moluks/Neder

landse de oudere respondenten. 

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

afspraken of afzeggingen dan bij de andere 

typen gemengde paren die voor dit onderzoek 

zijn geïnterviewd. Wij bemerkten bij deze 

paten, meer dan bij de anderen, een nadrukke

lijke terughoudendheid om over her privé-

leven te spreken, angst om pijnlijke herinnerin

gen op te halen, grote behoefte aan privacy en 

anonimiteit. Een plausibele verklaring voor de 

non-respons bood Mathijs Tuynman: 'Er zaten 

te veel 'schakels' tussen de benaderde personen 

en mij.' Degenen die weigerden, waren paren 

die hij via hem onbekenden op het spoor was 

gekomen. Bijvoorbeeld via kennissen van ken

nissen van mij, via kennissen van een vriendin 

van een collega, of via kennissen van door mij 

eerder geïnterviewden. Een andere verklaring 

zoek ik in de in hoofdstuk 6 en 7 beschreven 

ontwikkelingen rond de vestiging van Indische 

Nederlanders en Molukkers, waarbij vooral in 

de eerste generatie veel negatieve etvaringen 

zwijgend zijn geïncasseerd. 

Zowel enkele Indisch- en Moluks-Nederland-

se, Italiaans- of Spaans-Nedetlandse, Suri-

naams-Nederlandse als Marokkaans- en Turks-

Nederlandse paren vertelden tijdens de inter

views ook over vorige gemengde verhoudingen 

die zij hadden gehad. Voor al deze paren gold 

dus, dat het mislopen van die vorige verhou

dingen voor hen geen reden waren geweest 

om verder van een gemengd huwelijk af te 

zien. Voor vervolgonderzoek naar gemengde 

en ongemengde partnerkeuze zou men via een 

steekproef een aantal volwassenen van dezelfde 

leeftijd kunnen ondetvtagen over de etnische 

en religieuze herkomst van hun opeenvolgen

de verhoudingen en verliefdheden, en naar de 

mate van acceptatie van die verschillende ver

houdingen. 

Het was niet mogelijk binnen dit onderzoek 

ook nog van alle paren enkele invloedrijke 

familieleden of vrienden te interviewen. Dat 

zou in een vervolgonderzoek wel interessant 

zijn. Doordat zij tijdens het interview toevallig 

in huis waren, konden overigens wel enkele 

ouders geïnterviewd worden: de Spaanse vader 

van een Spaanse vrouw, gehuwd met een 

Nederlandse man, en de Turkse moeder van 

een Turkse man, gehuwd met een Nederlandse 

vrouw. Ook werd de Nederlandse moeder van 

een Nederlandse man, getrouwd met een 

Marokkaanse vrouw, geïnterviewd. In deze 

drie gevallen was er geen wezenlijk verschil 

tussen wat de ouders, en wat hun kinderen 

over de acceptatie van het betreffende 

gemengde paar vertelden. Wel leverde een 

interview een verrassend moment op. De 

Turkse moeder vertelde dat zij destijds veel 

gehuild had toen haar zoon met een Neder

lands meisje thuis kwam, tetwijl haar Neder

landse schoondochtet niet eetdet over dat ver

driet gehoord had. 

2 De Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren. 

15 paren werden geïnterviewd. Daarvan waren 

er 5 Italiaanse mannen met Nederlandse vrou

wen; 1 Italiaanse vrouw met een Nederlandse 

man; 5 Spaanse mannen met Nederlandse 

vrouwen; en 4 Spaanse vrouwen met Neder

landse mannen. Deze paren zijn allemaal 

afkomstig uir Noord-Holland. Hoewel de 

werving begon in de IJmond, in verband met 

de daat vanaf eind jaten vijftig gevestigde Ita

lianen en Spanjaarden, zijn lang niet alle geïn

terviewden Hoogovens-arbeiders. Beroepen 

lopen uiteen van arbeider tot onderzoeker aan 

de universiteit. De vijftien Italiaans- of 

Spaans-Nederlandse paren die zijn geïnter

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

Holland, en verder volgens de sneeuwbalme

thode. Tijdens archiefonderzoek bij het Inter

nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 

vond ik ook namen van gemengde paren, bij

voorbeeld op lijsten van gehuwde werknemers 

van Hoogovens die aan de beurt waren om 

een zelfstandige woning te krijgen; daar stond 

bij of de vrouw van die werknemers Neder

lands, Spaans of Italiaans was. In de corres

pondentie-archieven vond ik verschillende uit

nodigingen voor huwelijksfeesten van 

gemengde paren. Veel van deze namen - uit 

archiefstukken uit de jaren vijftig en zestig — 

vond ik na enig zoeken terug in lokale tele

foongidsen in Noord-Hollandse steden en 

dorpen. Uiteindelijk heb ik van deze informa

tie geen gebruik gemaakt bij de benadering 

van respondenten, maar verschillende paren 

die ik via de advertenties en de sneeuwbalme

thode vond, had ik ook al in het archiefmate

riaal gevonden. Medewerking kreeg ik ook 

van de afdeling Voorlichting van de gemeentes 

Beverwijk, Velsen en Heemskerk, Alkmaar, 

Castricum, Hoorn en Zaanstad. Een Italiaanse 

priester, die veel gemengde paren heeft 

gehuwd, weigerde helaas zijn medewerking, 

uit overwegingen van privacy. Twee Neder

landse priesters, werkzaam ten behoeve van 

Spaanssprekenden in Beverwijk en in Amster

dam, gaven nuttige aanwijzingen. Uiteindelijk 

bleek het niet moeilijk om paren te spreken te 

krijgen. 

Net als bij de Indische en Molukse gemengde 

paren was het ook bij de Italiaans- en Spaans-

Nederlandse paren belangrijk een naam van 

een bekende te kunnen noemen, om mede

werking aan het onderzoek te verkrijgen. Wei

geringen waren er niet. Wel werden sommige 

afspraken enkele keren verzet vanwege prakti

sche problemen (verhuizing, vakantie), waarbij 

het uiteindelijk niet meer tot een interview 

kwam, omdat ik meende er al genoeg te heb

ben. De migratiegeschiedenis weerspiegelde 

zich in de werving, in die zin dat het moeilijk 

bleek om Italiaanse vrouwen, gehuwd met 

Nederlandse mannen te vinden. Er zijn des

tijds bij de werving van Italiaanse arbeiders 

alleen ongehuwde jonge mannen geworven, 

en daardoor hebben zich nauwelijks Italiaanse 

vrouwen in Noord-Holland gevestigd. Daar

entegen zijn wel veel meer Spaanse vrouwen 

naar Nederland gekomen. De bepaling ten 

aanzien van ongehuwden gold niet voor Span

jaarden, dus veel vrouwen kwamen met hun 

man mee. Dat geldt ook voor de kinderen van 

de eerste generatie Spaanse arbeiders. Daar

naast zijn er ook nogal wat vakantieliefdes uit 

Spanje en Italië, en vrouwen met specifieke 

beroepen, zoals leraressen Spaans ten behoeve 

van Spaanstalige kinderen. 

3 De Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse 

paren. Geïnterviewd zijn 13 paren: 7 Suri

naamse mannen met Nederlandse vrouwen; 5 

Surinaamse vrouwen met Nederlandse man

nen; en 1 Antilliaanse man met een Neder

landse vrouw. Verschillende van deze paren 

werden gesuggereerd door Italiaans-Neder-

landse paren die eerder waren geïnterviewd. In 

een stad in Noord-Holland vond werving 

plaats via de gemeentelijke dienst voor maat

schappelijk werk. Een Surinaamse welzijns

werkster gaf de eerste namen, en doordat elk 

interview weer enkele andere paren opleverde 

werden in totaal 9 van de 13 paren zo gevon

den. Vervolgens vroeg ik om mij heen om 

respondenten, en heb toen nog een familielid 

van een collega, daar een vroegere studie-

375 



GEMENGDE HUWELIJKEN, GEMENGDE GEVOELENS 

vriend van, en een collega van een vriendin 

kunnen inrerviewen. Daarmee kwam het 

totaal van mij onbekende paren op n . Tenslot

te heb ik twee paren uit mijn eigen kennissen

kring kunnen interviewen. De groep respon

denten heeft beperkingen. Een daarvan is dat 

de diversiteit onder Surinamers beperkt is 

gebleven. Tien van de dertien paren betrof een 

Creools-Surinaams/Nederlands paar. Ook is er 

slechts i Antilliaans-Nederlands paar. Er waren 

twee weigeringen: een Surinaamse man en een 

Nederlandse man. Beide vonden dat een 

gesprek over hun huwelijk een privé-zaak was. 

4 De Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren, 

en andere paren met één islamitische partner. 

In totaal werden 38 paren geïnterviewd: 28 

daarvan zijn paren van Nederlanders met 

Marokkaanse ofTurkse mannen of vrouwen. 

Van deze 28 waren er 9 Marokkaanse mannen 

met Nederlandse vrouwen; 10 Turkse mannen 

met Nederlandse vrouwen; 3 Marokkaanse 

vrouwen met Nederlandse mannen, en 6 

Turkse vrouwen met Nederlandse mannen. 

De overige 10 paren zijn Nederlandse vrouwen 

met mannen van enkele andere nationalitei

ten: 4Tunesische mannen, 2 Egyptische man

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

Pakistaanse man. Deze mannen zijn allemaal 

van huis uit islamitisch. Van de Nederlandse 

partners zijn er 9 Nederlandse mannen en 29 

Nederlandse vrouwen. 

De respondenten werden geworven via ver

schillende kanalen. De eerste paren reageerden 

op advertenties in o.a. een provinciaal dag

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

verschillende kerkbladen en losse oproepen. 

Daarna werd onder meer de sneeuwbalmetho

de gebruikt om verdere paren te vinden. Alle 

paren wonen in Nederland. 

17 van de 38 interviews zijn afgenomen door 

Sander Kelderman, student sociologie aan de 

Universiteit van Amsterdam. Voor alle inter

views is dezelfde vragenlijst gebruikt. Elk 

interview leverde 2 of 3 nieuwe paren op. 

Daarnaast werd een aantal paren gevonden via 

de vereniging van Nederlandse moslimvrou

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

anderen doorverwezen. Tenslotte werden door 

via collega's, kennissen, familie en vrienden 

ook nog enkele paren gevonden. Het snelst 

waren Nederlandse vrouwen, getrouwd met 

Marokkaanse, Turkse, Tunesische of Egypti

sche mannen te vinden. Naar paren met een 

Nederlandse man is nadrukkelijker en langer 

gezocht, omdat er daarvan nog veel minder 

zijn dan paren met een Nederlandse vrouw. 

Van zeven paren is alleen de Nederlandse 

vrouw geïnterviewd, omdat de man niet kon 

of er geen zin in had. De informatie uit deze 

gesprekken werd in enkele gevallen naderhand 

nog telefonisch aangevuld, in andere gevallen 

was dat niet nodig. 

De leeftijd van de geïnterviewde paren varieert 

van de eerste paren, die nu rond de zeventig 

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

aanzienlijke variatie in sociale klasse en oplei

ding. De paren zijn voor het overgrote deel 

afkomstig uit alle hoeken van de Randstad, 

met uitstapjes naar Gelderland, Zuid-Holland, 

Overijssel en Brabant. De non-respons was 

beperkt. In ten hoogste vijf gevallen leidde een 

telefonische benadering niet tot een gesprek, 

om praktische redenen of uit oogpunt van pri

vacy. Met kerkelijk, dat wil zeggen christelijk, 

gemengde paren zijn tien interviews afgeno

men. Hierbij werd dezelfde vragenlijst 

gebruikt als bij de etnisch gemengde paren. 

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

gebruikt als aanvulling bij de lopende tekst, en 

ter illustratie van de geschetste ontwikkelin

gen. De paren werden gevonden via adverten

ties in een ochtendblad in Noord-Holland, 

verschillende kerkbladen in de IJmond, een 

pastoor en enkele theologen uit Utrecht. 

Duurzaamheid van gemengde en ongemengde huwe

lijken van werknemers bij Hoogovens, içtf-iyji. 

Samenstelling van de onderzoeksgroepen 

Om na te kunnen gaan of etnisch gemengde 

huwelijken van werknemers van Hoogovens langer 

of korter gehuwd gebleven zouden zijn dan 

etnisch ongemengde paren, maakte ik een onder

zoeksgroep van gemengde paren, en een controle

groep van Nederlands/Nederlandse paren. Een 

eerste lijst van vermoedelijk gemengd gehuwde 

Italiaans/Nederlandse en Spaans/Nederlandse 

paren, werd samengesteld op grond van de achter

naam. Werknemers van Hoogovens die trouwen 

of een kind krijgen werden in deze jaren door de 

afdeling personeelszaken vermeld en gefeliciteerd 

via de personeelsbladen Samen en De Grijper, die 

van 1956-1972 bestonden. De huwelijksdatum, 

naam van bruid en bruidegom werden vermeld. 

Na 1972 werd deze rubriek helaas opgeheven. Er 

waren Italiaans, Spaans, Hongaars en ook enkele 

Moluks en Indisch klinkende namen bij. Vervol

gens werd de lijst op vetschillende manieren 

gecontroleerd. Allereerst werd door mijn Italiaanse 

collega Maria Teresa Brancaccio aangegeven welke 

namen waarschijnlijk wel, en welke waarschijnlijk 

niet Italiaans waren. Vervolgens is de lijst voorge

legd aan het hoofd en het adjunct-hoofd van de 

afdeling Personeelsregisttatie van het bedrijf, de 

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

Beiden werken bijna dertig jaar bij deze afdeling, 

en kennen daardoor heel veel personeelsleden per

soonlijk. Met deze kennis namen zij de lijst door. 

Hierbij vielen enkele beslist Italiaanse namen af, 

omdat, zo verzekerde men mij, de dragers van die 

namen al Vele generaties' in Beverwijk, Velsen of 

Heemskerk wonen en zeer beslist als 'rasechte' 

Beverwijkers of Velsenaren beschouwd moesten 

worden. Ook waren er enkele namen die mij niet-

Nederlands leken, maar die Westfries bleken te 

zijn. 

Daarna werden bij alle namen uitgebreide per

soneelsgegevens gezocht uit de archieven van het 

bedrijf. Hierin staan nationaliteit en geboorte

plaats vermeld. Veel Italianen en Spanjaarden, en 

uiteraard ook Molukse en Indische Nederlanders 

hebben de Nederlandse nationaliteit. De combina

tie naam plus geboorteplaats is opgevat als vol

doende indicatie voor een 'gemengd' huwelijk. 

Het is duidelijk dat hiermee geen 'complete' lijst is 

verkregen. Zo zijn er bijvoorbeeld bij Hoogovens 

nog veel meer verschillende nationaliteiten werk

zaam. Voor deze periode valt dan te denken aan 

Engelsen, Duitsers, Belgen, Fransen; deze blijven 

hier buiten beschouwing. Ook zijn er Indische en 

ook bijvoorbeeld Surinaamse achternamen die 

gangbare onopvallende Nederlandse achternamen 

zijn, en daardoor buiten beschouwing bleven. Met 

deze bepetkingen is toch een lijst samengesteld 

van 210 gemengde paren. Bij het nazoeken in de 

bestanden van de personeelsregisttatie vielen hiet-

van nog 52 paren af, omdat de gegevens incom

pleet waren. Soms was de huwelijksdatum onbe

kend; soms kon de huwelijksduur niet berekend 

worden; sommige namen kwamen niet voor in de 

bestanden; sommige vootletters kwamen niet 

overeen; sommige huwelijksdata kwamen niet 

overeen; soms waren meerdere personen met 

dezelfde voorletters niet te onderscheiden; sommi

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

sommige werknemers waren zo snel uit dienst 

getreden dat niet bekend was of en hoe lang zij 

nog getrouwd waren gebleven. Al deze situaties 

heb ik ongeldig verklaard en niet opgenomen. 

Daarmee komt de lijst gemengd-gehuwde paren 

op een aantal van n=i58. 

Het overgrote deel van deze lijst, nl. 68 pro

cent, bleek Italiaans-Nederlandse paren te betref

fen. Daarnaast was 13 procent Spaans-Nederlands, 

11 procent Hongaars of Joegoslavisch-Nederlands, 

en 8 procent Moluks- of Indisch-Nederlands. In 

de bestanden van de afdeling Personeelsregistratie 

van Hoogovens ging ik na of de door mij gevon

den namen inderdaad Italiaans-Nederlandse of 

Spaans-Nederlandse paren betroffen, en hoeveel 

werknemers nog gehuwd, dan wel gescheiden 

waren. Wijzigingen in de burgerlijke staat van de 

werknemers worden geregistreerd door de werkge

ver. Elke werknemer heeft een personeelsnummer. 

De registratie omvat onder meer: naam, geboorte

plaats, nationaliteit, burgerlijke staat (ongehuwd, 

gehuwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar), naam 

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

datum huwelijk. Met behulp van deze gegevens 

werd een lijst van gemengd gehuwde Hoogovens

werknemers samengesteld. 

Samenstelling van de controlegroep: niet-gemengd 

gehuwden 

In tweede instantie werd een controlegroep van 

Nederlands-Nederlandse huwelijken samengesteld. 

Uitgangspunt was de huwelijksdatum: de gemeng

de huwelijken en de Nederlands/Nederlandse 

huwelijken zijn op dezelfde datum gesloten. Aller

eerst werd een lijst gemaakt van dezelfde huwe-

lijksdata als die van de gemengde paren. Vervol

gens werd in dezelfde personeelsbladen in dezelfde 

rubriek gezocht naar Nederlands-Nederlandse 

huwelijken die op die data gesloten waren. Wan

neer niet op precies dezelfde dag zo'n huwelijk 

gesloten was, werd gekozen voor de meest nabije 

dag. Wanneer op die dag meerdere huwelijken 

werden gesloten, weid gekozen voor die Neder

landse namen die wat minder gebruikelijk waren. 

Dit in verband met de zoekmogelijkheden in de 

bestanden van de personeelsregistratie, namelijk 

zoeken op achternaam. Teveel 'Jansen' zou het 

zoeken nagenoeg onmogelijk hebben gemaakt. Op 

deze manier werd een eerste lijst van 171 Neder

lands-Nederlandse echtparen gemaakt. Deze wer

den vervolgens op dezelfde manier gecontroleerd 

als de gemengde paren. Ook hier vielen weer, om 

dezelfde redenen, 50 paren af wegens incomplete 

gegevens. Zo werd de controlegroep een lijst van 

n=i2i Nederlands-Nederlandse paren. Met behulp 

van deze lijsten is nagegaan in hoeverre deze 

huwelijken hebben standgehouden. Daarbij wer

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

male huwelijksduur' en 'gemiddelde huwelijks-

duur' gebruikt. Allereerst werd geteld hoeveel van 

deze paten nog gehuwd waren, en hoeveel geschei

den. Wanneer iemand inmiddels overleden was, 

maar tot de overlijdensdatum als gehuwd geregi

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

Wanneer iemand opnieuw gehuwd was, werd dit 

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

iemand die als 'ongehuwd' geregistreerd stond, als 

'gescheiden' gerekend. Dat was het geval wanneer 

iemand bijvoorbeeld geregistreerd stond als 'onge

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

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

huwelijk. Vervolgens kon ook berekend worden 

hoe lang deze paren gehuwd waren. Dit is de 

'maximale huwelijksduur in jaren'. Deze werd als 

volgt berekend: 

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

datum van huwelijkssluiting (afgerond tot de 

maand waarin het huwelijk werd gesloten); 

(In het geval van een gescheiden paar) Datum 

echtscheiding minus datum huwelijkssluiting; 

(In het geval van een tweede of volgend huwe

lijk:) Datum tweede huwelijkssluiting minus 

datum eerste huwelijkssluiting. Daarbij was 

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

enkele keer b en c. Bij personeelsregistratie 

wordt meestal slechts de laatste verandering in 

de burgerlijke staat van de werknemer doorge

voerd, en daarmee vervallen eerdere wijzigin

gen. Daarom ontbreekt meestal de datum van 

echtscheiding als de werknemer later weer her

trouwd is: dan is namelijk alleen de datum 

van het nieuwe huwelijk bekend. Dan kan dus 

niet de exacte, maar slechts de langst mogelij

ke huwelijksduur berekend worden. Ook ont

breken gegevens over samenwonenden. Verder 

is dit een bestand van overwegend mannelijke 

werknemers, omdat bij Hoogovens veel min

der vrouwen dan mannen werken. Hoogovens 

houdt (net als elk ander bedrijf, vermoed ik) 

heel weinig informatie over de (huwelijks) 

partners van de werknemers bij. Bij een eerste 

huwelijk worden nog wel de naam, voorna

men, voorletters, en geboortedatum van de 

partner vermeld; maar bij tweede huwelijken 

helaas niets, zodat de partner geheel onbekend 

is. Daarom kan slechts de maximale huwe

lijksduur in jaren berekend worden; zowel 

voor degenen die in 1996 nog gehuwd zijn, als 

voor degenen die gescheiden of hertrouwd 

zijn kan dit worden berekend. Tenslotte werd 

de gemiddelde huwelijksduur berekend, door 

van alle paren de maximale huwelijksduur bij 

elkaar op te tellen en te delen door het aantal 

cases. In de tabel wordt dit vervolgens weerge

geven als 'huwelijksduur'. De gemiddelde 

huwelijksduur is een aanvullende indicatie 

voor de duurzaamheid van de huwelijken, 

zowel de gemengde als de Nederlands/Neder

landse huwelijken. 
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Summary 

Mixed marriages, mixed feelings 

Acceptance and avoidance of religious and ethnic difference in the Netherlands 

since 1945 

Two persons meet and fall in love. While primarily focusing all their attention and 
energy on each other, they soon find themselves surrounded by others, onlookers, 
observers, commentators. When there is a difference in denomination, religion, 
nationality or skin colour between them, they receive more intense reactions and 
comments than a couple which at first sight exhibits no such differences. Parents, 
brothers, sisters, friends and acquaintances react to their meeting, their plans to live 
together or to marry. The process of these reactions over time, the acceptance process, 
is the subject of this book. The starting point is the idea that a mixed marriage forms a 
testcase for tolerance, in the private circles of families and friends, as well as in wider 
public social circles. The study of practical and everyday forms of religious and ethnic 
interaction, as experienced by mixed couples, can also produce insight into the 
following more general questions. How did Dutch society deal with religious and ethnic 
difference in the post-war period? Did Dutch society become more tolerant, and are 
these differences more easily accepted in the 1990s than they were in the 1950s or 1960s? 

The main research questions were: first, the - historical - question whether and how 
this acceptance process changed over time; second, the - comparative - question 
whether and how the acceptance of religious intermarriage and the acceptance of ethnic 
intermarriage are related, similar or different, and what phases and stages can be 
distinguished in both forms of acceptance since 1945. Third, was the - more general -
question how Dutch society, public and private, has dealt with mixed couples, with 
religious and ethnic difference, and with the phenomenon of mixing. The goal is to gain 
insight in the ways in which mixed couples who have been together for at least several 
years keep their ground in an environment that watches them carefully; in how they 
handle possible rejection or limited acceptance. This focus implies that the research is 
restricted to existing mixed couples. This restriction implies also that mixed couples 
who have divorced, as well as shortterm mixed liaisons and infatuations, did not form 
part of the researched group of couples. The resulting research group can be cha
racterized as a whole as having experienced more or less 'maximum acceptance': the 
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implication is that the total acceptance of intermarriage and of mixed couples in the 
postwar Netherlands is probably less positive, at least not more positive than the group 
researched in this book. New figures for interethnic and interreligious divorce are 
presented in chapter 4. 

Among the sources and data gathered to answer these questions were archives (of the 
Dutch Ministry of Culture and Social Work 1955-1980, of the Peregrinus Foundation, 
the first organisation involved in social work among Italian and Spanish migrant 
workers in the Dutch steel industries, and of a special national state commission 
'Huwelijk en Gezin' — Marriage and Family — devoted to advising Dutch girls and their 
parents on questions regarding intermarriage with non-Dutch nationals such as Italian, 
Spanish or Turkish men); magazines, in particular Protestant and Roman Catholic 
youth and women's magazines from the 1950s and 1960s, and more general family and 
women's magazines from the 1970s to the 1990s; population statistics on religious 
affiliation, nationality and ethnicity; surveys and opinion polls on religious and ethnic 
tolerance and acceptance from the 1950s until 1990s; and interviews with mixed 
couples. The parts and chapters of the book are sorted by source, in a historical context. 
Part one is an introduction to the field and to relevant research; part two gives the 
historical and statistical context and describes the developments based on all sources 
except interviews; part three is the analysis and presentation of interviews with mixed 
couples; and part four contains conclusions. 

The first part of the book introduces the acceptance process and the developments in 
relevant research in the Netherlands and in some other European countries (Great 
Britain, France) and the United States. The acceptance process has many forms and 
stages. I distinguish first of all active versus passive forms of acceptance and 
(in)tolerance. Both tolerance and intolerance, or acceptance and rejection, can be 
shown in passive or active attitudes. As active forms of acceptance I regard the 
enthousiastic embrace of difference, but also acceptance after persuasion. Active forms 
of rejection are confrontation and attempts to end the relationship. Passive forms of 
acceptance are indifference and toleration by overlooking. Passive forms of rejection are 
ignoring, avoiding, evading, distancing and spontaneous segregation. Interestingly, 
passive tolerance and passive intolerance are hard to distinguish. These subtle variations 
in acceptance or the lack thereof were also found in the interviews conducted with 88 
mixed couples. In analyzing these interviews, I used a more simple classification, 
distinguishing three levels or types of acceptance: 'complete or flawless acceptance', 
'acceptance with difficulty' or 'hard acceptance', and 'no acceptance' or 'break-up, rift 
or split' (between a mixed couple with an important part of their mutual families or 
friends). 
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The subtle variations in avoidance form a typical and important part of the experiences 
of mixed couples and therefore deserve more attention. By comparison, the more 
extreme and active forms of acceptance or rejection, such as both enthousiastic 
welcoming of the 'other' partner, as well as the outright and violent rejection of such a 
partner, were much more rare. The wish to avoid confrontations with parents or 
children dominates the interaction of direct family members and close friends around 
mixed couples. Avoidance has important functions such as conflict management, self-
protection and self-defence. There may be healthy and unhealthy forms of avoidance; 
in other words, mixed couples and the circles around them actively try to find a balance 
between avoidance and acceptance of difference. 

The developments in demography and population statistics concerning religious 
affiliation, nationality and ethnicity, are presented in chapter 4. The Netherlands have 
not had a national census since 1971. Consequently, national forms of self-identification 
relating to religion and ethnicity are absent. The national statistics bureaus considered 
large scale surveys and general estimates based on nationality and country of birth to be 
reliable enough, but recently researchers have begun to call for self-identification as 
additional and corrective data to be combined with other population statistics. A major 
change in acceptance took place between 1955 and 1970. Detailed analysis of the yearly 
numbers of mixed marrying couples who managed to celebrate their marriage in church 
show that this change was quite prominent already in the early 1960s. This is an 
indication that religious authorities became more lenient and cooperative toward 
Christian intermarriage. 

With regard to interethnic and binational marriage, in the whole postwar period a slight 
overall increase was found. The diversity of nationalities involved increased 
considerably, starting at the end of the 1950s, with a much stronger development in the 
late 1970s and afterwards. Non-European partners formed the majority in binational 
marriages with the Dutch from then on. Of the Surinamese- and Antillian-Dutch 
marriages, the early equal sex-ratio is a feature which is different from research in the 
United States, where the vast majority of black-white couples consist of black men with 
white women. In the Netherlands today, in contrast to this, many more Surinamese 
women have married Dutch men than Surinamese men marry Dutch women. Of the 
Turkish- and Moroccan-Dutch marriages, the vast majority of Dutch partners are 
Dutch women, although Dutch men and non-Dutch women have started to marry 
more and more in the 1990s. Anti-immigration measures have also affected 
intermarriage rates in the Netherlands. Laws to regulate or restrict family reunification, 
as well as a special law against so-called marriages of convenience, conducted mainly to 
legalize the position of the non-Dutch national partner, were enforced in 1994, causing 
intermarriage figures to drop. 
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Divorce of mixed couples is a dominant public expectation, and a severe private fear of 
those engaged in mixed marriages or those considering marriage. I conducted two case 
studies on the durability of mixed couples. The first study concerns workers at the main 
Dutch steel industries Hoogovens, not far from Amsterdam. I checked how many of a 
group of approx. 170 mixed and non-mixed couples who had married on the same days 
during 1957-1972 were still married in 1996. The mixed couples, mostly Italian-Dutch 
marriages, turned out to have lasted longer than the Dutch-Dutch couples. The second 
study were calculations for the city of Amsterdam between 1975-1996 on interethnic and 
interreligious divorce. Findings correspond with recent national research on inter-
religious divorce by Janssen et al. The common conclusion is that religious difference 
has a small and diminishing effect on the chances to get a divorce. With regard to 
interethnic divorce, figures are even more limited, but new data for Amsterdam show 
that ethnic differences between marriage partners still have a large effect on the chances 
to get a divorce, but also that this chance is smaller now than it was in 1975 or 1980. 
Therefore, interreligious and interethnic couples face a higher risk of divorce than do 
non-mixed couples, but the figures show a trend towards more balance, and towards a 
lower risk. The impact of difference is still there, but it is losing weight. 

In chapter 5, the postwar developments in religious intermarriage are reconstructed. 
The focus is on what can be considered 'the' mixed marriage in the Netherlands: 
Protestant and Roman Catholic Christians. A second part describes the acceptance 
process of interreligious marriages between Christians and Muslims, and Christians and 
Jews. The title 'When there are two beliefs on one pillow, there is always the devil 
sleeping in between' refers to the most popular traditional Dutch proverb on 
intermarriage. Most churches forbade intermarriage until 1971. There was a pluralist 
practice however from the end of the 1950s and beginning of the 1960s onward, when 
couples depended upon the cooperation of individual priests or ministers. 

During the first decade after 1945 intense changes in mobility took place, as well as the 
decolonization wars. The reigning attitude, however, was one of pretending that very 
little was changing. Here a paradox can be observed. It appears that the Dutch are 
inclined to continue life as usual, pretending that little is happening around them, 
during times when intense changes are taking place. Whether this silence and seclusion 
during periods of change is typical for the Netherlands could be a subject of further 
research. The increased mobility and intenser interaction in the labour market, in 
housing and in education, increased the chances of potential marriage partners from 
different denominations to meet and to get to know each other. In the 1950s several 
studies on religious intermarriage were conducted, all driven by certain worries about 
the vanishing or diminishing size of the religious groups involved. 
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An example of a both religious and binational marriage which provoked serious 
tensions took place in 1964, when Her Royal Highness Princess Irene, daughter of 
Queen Juliana and Prince Bernhard, secretly converted to Catholicism (the Dutch royal 
family of the House of Orange is Protestant), and announced her engagement to a 
Roman Catholic Spanish/French Prince Hugo Carlos. The reactions were negative, and 
Irene received serious warnings from all sides. When the marriage was finalized, she lost 
her right to the Dutch crown, her position as a member of the royal family, and most 
of her assets, as is described in chapter 5 and 6. However, this controversial marriage, 
which was regarded by many as a national disappointment, stimulated consultation 
between Protestant and Catholic authorities. Full recognition of mutual christening 
(baptism) and marriage rituals was reached between the main Dutch Protestant and 
Catholic churces in 1970 and 1971. 

This agreement created an atmosphere of optimism in ecumenical and interreligious 
circles, but that turned into disappointment in the 1970s and afterwards, when only a 
handful of the many mixed couples remained active in their churches. Massive 
secularization turned the non-religious affiliated into the majority in Dutch society 
from the 1970s onward. The movement away from the churches can be regarded as a 
form of avoidance, and the same applies to the increase in cohabitation without 
marriage, which soon became common practice in the Netherlands. By living together 
rather than marrying, and by choosing a secular rather than a religious lifestyle, most 
couples silently avoided confrontations with families, churches and the authorities. 

The developments around the more recent interreligious marriages between Christians 
and Muslims, or Christians and Jews, follow a similar pattern. The vast majority 
chooses a secular lifestyle, and only a handful of couples actively confront their religious 
differences. At the same time, a pluralist practice is currently being tried out by this 
small but active group - quite similar to Christian youth groups who sought to bridge 
and to discuss the gap between Catholics and Protestants in the 1950s and 1960s. This 
indicates that religious difference is still somewhat of an issue in the Netherlands. 

Chapter 6, 'Dutch ambivalence', describes the changing reactions both in the colonial 
and decolonizing Dutch societies towards ethnic intermarriage and 'mixing'. Although 
the Dutch had a large colonial empire, and a long history of migrant settlers, in 1947 
the country's population was homogeneous and virtually all-white. Only 1,1% of the 
inhabitants did not have Dutch nationality, and virtually everyone was born in the 
Netherlands. Decolonization and labour migration changed this demographic picture. 
Within every newly arriving and settling group, some found Dutch marriage partners. 
International and global developments in the labour and tourism markets further 
increased the chances of international marriage. Early Dutch colonial attitudes toward 
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mixing, in the 17th Century, were surprisingly positive and encouraging. By marrying, 
for example, Indonesian or (South)African women, the colonial settlements would gain 
more stability, so it was expected. Intermarriage was legally possible in these Dutch 
colonies from the early 17th century onward, on condition that the non-Dutch wives 
became Christians, and that the couples promised to stay in the colony. Moving to 
Holland was forbidden. A certain pluralist marriage practice developed, and a mixed 
population grew. However, in the 19th century nationalism and racism intensified, and 
intermarriage became much less acceptable. In the Caribbean colonies of Suriname and 
the Antillean Islands ruling whites were much more segregationist from the beginning 
of their domination. There, after centuries of slave trade and slavery, the gap between 
white and black was left intact and segregation legitimized for much longer. 
Intermarriage and conversion to Christianity were discouraged and forbidden. A small 
mixed population grew in spite of these rules. Upon arrival in the Netherlands, the 
black and Asian Dutch were regarded as very different. 

In the Dutch reactions to interethnic couples an ambivalence between curiosity and 
fascination, on the one hand, and fear and concern, on the other hand, can be found at 
all times. A remarkable example of these mixed feelings about mixed couples was found 
in the history of the Dutch state commission for Marriage and Family (Commissie voor 
Huwelijk en Gezin) in the 1960s that advised and informed about marriage with non-
Dutch nationals. The commission's policy was officially open, but in practice it 
generally discouraged mixed marriage. One reason for the concerns voiced at that time 
was the general and self-evident expectation that a woman entering marriage will follow 
her husband, and therefore mixed couples with Dutch women would inevitably settle 
in the husband's country of origin. In the 1970s, consciousness-raising women's groups 
of Dutch women married to non-Dutch men debated their positions, based on the idea 
that a cultural difference was a problem. In the 1980s and 1990s, Dutch society became 
more multicultural, but not without controversy and continous ambivalence. 

An example of this ambivalence was found in the attitudes toward difference in skin 
colour. In the interviews I held with Surinamese-Dutch couples I noted that visible 
difference between partners and the reactions to this difference were difficult topics to 
discuss. The dominant norm prescribes that skin colour is 'unimportant', and that 'it 
does not matter' what skin colour one has. At the same time, skin tone stratification is 
still a fact, and colour is one of the most persistent, unchanging and obvious differences. 
In a situation where the privileges of white skin are never mentioned, and darker skin 
tones only mentioned as not relevant, tensions around visibility, a crucial factor, are 
inevitable. In the interviews with mixed couples, both Indonesian, Moluccan, Italian, 
Spanish, Moroccan, Turkish and Surinamese partners explained that white Dutch 
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people often mistake them for someone from another group. On the other hand this 
apparent Dutch inability to distinguish more than two groups increases the possibilities 
to switch and 'play' with difference. What has been called 'passing' is also a 
phenomenon in present-day Dutch society. First and second names can be changed, 
languages learnt, accents and dialects adapted; some differences can be hidden, others 
not. Mixed couples actively try to enlarge their choices in this respect. 

The third part of the book is the presentation and analysis of open, partly-structured 
interviews with partners (men and women separately) in 88 interethnic couples. Four 
groups of couples are distinguished, following important groups in Dutch post-Second 
World War migration history: Dutch partners with Dutch East Indian, Eurasian or 
Moluccan partners (chapter 7); with Italian or Spanish partners (chapter 8); with 
Surinamese or Antillian (Caribbean) partners (chapter 9); and finally with Moroccan or 
Turkish partners (chapter 10), including some from other Muslim countries (such as 
Egypt, Tunesia, Pakistan, Iran). Among the topics presented are, first, the first reactions 
the couples encountered, and the changes in those reactions over time. Second, the 
strategies mixed couples use and those which they would advise others to use in 
handling rejection and promoting and stimulating acceptance from parents, family 
members and friends. Third, the changes they described in their orientation toward, 
and identification with their own as well as their partner's group of origin. For all four 
groups, specific questions and issues are presented. The first concluding chapter is 
devoted to the conclusions from these interviews. Here the comparisons are made 
between the four different groups of couples, between older and younger couples, the 
impact of gender, religion, location and visible difference upon acceptance of mixed 
couples is discussed. 

Eight strategies mixed couples use and sometimes also advise to stimulate acceptance 
were found: avoidance of difference; a conscious careful attitude and patience when 
getting to know mutual families and friends; confronting prejudice, lack of knowledge 
and rejection with information, facts, including visits and complete holidays of hesitant 
family members to the Netherlands or to the country of birth of the non-Dutch 
partner; firmness in defining own borders when it comes to adapting to family members 
or friends; practical attempts to neutralize, reduce or compensate differences, for 
example by choosing one or avoiding both religions, by attempting to reach the same 
level of education, by learning each others languages; practical and pragmatic 
adaptation to the situation, the surroundings and the company of the moment, in 
particular during meetings with mutual families or friends; extra helpfulness, helping 
out in crisis situations in families such as sudden disease or death, do-it-yourself 
activities or cooking copious meals for everyone, giving gifts and general hospitality; 
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and lastly, the strategy of determination in not accepting a breakup with family 
members or friends, in other words not accepting hindrance, apparent borders and 
restrictions too easily. 

I conclude that in most cases, passive strategies to create more acceptance were sufficient 
for the couples I interviewed. I was surprised to find that the extent to which partners 
in mixed couples acknowledged a personal change in identification with or orientation 
toward the ethnic group of their partners, differed significantly according to gender. 
Many more women claimed that they had not changed, whereas many more men had 
no problem admitting that they had changed in the direction of their wives. I regard 
this as an indication that in the Netherlands, in particular Dutch women in mixed 
couples are more under pressure than are Dutch men. Mixed couples can be regarded 
as experts on at least two ethnic or religious groups. However, the various kinds of 
pressure they endure usually makes them silent experts. 

The book ends with general conclusions, focusing on more general developments in 
how Dutch society deals with difference. Mixed couples in the Netherlands do not 
receive much direct rejection from friends and family members, but they do receive 
serious warnings. These warnings are typical, and they need to be taken seriously; as it 
turns out, warnings announce the distancing of close family members and friends from 
persons entering a mixed marriage. Toleration and distancing go together. As a general 
conclusion, it is suggested that acceptance of religious as well as of ethnic, racial or 
national differences toward mixed couples has increased during the postwar period. 
Most couples reported that their marriage or relationship was accepted with some 
difficulty, ranging from shortterm hesitations to longterm problematic relations with 
parents, in-laws and friends. There was no significant difference in acceptance of 
couples with Dutch men or Dutch women. Not all four groups of couples reported that 
over time, acceptance increased. In particular the older Moroccan-Dutch and Turkish-
Dutch couples experienced much less acceptance in the 1990s than in the 1960s when 
they got married. The couples who were most enduring in their efforts to keep the 
relations with their parents — mostly Dutch parents — intact, in spite of the severe 
rejection they face, were some of the Moroccan-Dutch, Turkish-Dutch and in particular 
the couples with a muslim male partner from another country. The persistence these 
couples showed in maintaining family ties was impressive. A more general difference 
between older (married before 1975) and younger couples was that the younger couples, 
in particular those with Dutch women, expected rejection from the first moment they 
started a mixed relationship, which made them prepare and harden themselves for all 
the legal and official steps toward marriage and citizenship. They stood out in 
pragmatism and determination. 
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SUMMARY 

In dealing with the issue of difference in the Netherlands, avoidance is the dominant 
public as well as private attitude and behaviour. Confrontations are rare. This avoidance 
deserves serious attention as mixed couples declared that certain levels of avoidance of 
difference helped their acceptance as a couple to such an extent that they advise others 
in similar situations to take advantage of this as well. Avoidance appears to be a 
condition for acceptance of mixed couples in the Netherlands: no avoidance, no 
acceptance. 
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Wat hebben Adèle Bloemendaal en Donald Jones, de ouders van Marco 
Borsato, Marilène van den Broek en prins Maurits, en prinses Irene, met 
elkaar gemeen? Zij overschreden allemaal de grenzen van hun kerkelijke 
of etnische groep in de keuze voor een levenspartner. Met hun 'gemengde 
huwelijk' stelden ze de tolerantie van de wederzijdse families en vrien
denkringen meer of minder op de proef. 

De aanvaarding van gemengde huwelijken en het aantal gemengde paren 
zeggen iets over de mate van openheid van de samenleving. Zo is pas 
sinds 1971 een ka thol iek-pro tes tan ts huweli jk officieel mogelijk in 
Nederland. Terwijl kerkelijk verschil snel minder omstreden werd, werd 
etnisch verschil dat juist meer. De betekenis van het gemengde huwelijk 
veranderde en de vraag naar de acceptatie ervan is opnieuw actueel. 
Acceptatie van een verschil in levensbeschouwing, nationaliteit of huid-
kleur is nog niet vanzelfsprekend. Het acceptatieproces waarmee deze 
'grensoverschrijders' te maken kregen, is het onderwerp van dit boek. 

Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens biedt een schat aan informatie 
over de historische ontwikkeling en de dagelijkse praktijk van het inter
religieus en interetnisch samenleven. Aan de hand van historisch onder
zoek en actuele sociologische in terviews laat de au teu r zien dat de 
omgang met religieus en etnisch verschil, wordt gekenmerkt door ont
wijking van die verschillen. Diezelfde ontwijking blijkt de acceptatie van 
gemengde paren echter ook te bevorderen. Dienke Hondius publiceerde 
eerder bij Sdu Uitgevers: Terugkeer. Antisemitisme in Nederland rond de 
bevrijding. 

1950-4 
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