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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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