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Woord vooraf 

Allereerst bedank ik Jan Erik Dubbelman, mijn vriend, die ik de afgelopen jaren steeds 
vaker 'mijn man' ben gaan noemen. Door hem was ik nieuwsgierig geworden naar de 
sociologie. Zijn open en positieve levenshouding, en de praktische steun die hij voor 
mijn werk toonde waren onmisbaar in deze enerverende periode, waarin wij bovendien 
onze twee lieve zonen Max en Robbie kregen. 

Mijn promotoren Kees Schuyt en Joop Goudsblom bedank ik voor de vriendelijke 
- en in deze tijden van promoties-in-opdracht buitengewone - instemming waarmee ze 
mijn nogal van het oorspronkelijke voorstel afwijkende onderzoeksplan begroetten. 
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 
enthousiast grote delen van de eerste versie van de tekst, waaraan ik steeds veel had. 
Wout Ultee inspireerde tot het doorzetten en aanscherpen van het voor mij meest onbe
kende en daardoor moeilijkste statistische hoofdstuk, en leverde er verschillende keren 
onmisbare informatie voor. Barbara Henkes las het gehele manuscript in de voorlaatste 
versie vakkundig en becommentarieerde het gedetailleerd, waarvoor ik haar zeer erken
telijk ben. Dankzij Karen Polak, Dik van der Meulen en Mirjam Haasnoot kon ik nog 
enkele overlappingen uit de tekst halen en de eindredactie doorvoeren. 

Speciale dank aan de stagiaires die mij hebben geholpen: Caroline Arps die een 
belangrijk deel van het verzamelen van bronnenmateriaal uit christelijke tijdschriften 
voor haar rekening nam, waarop een deel van hoofdstuk 5 is gebaseerd. Sander Kelder
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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archieven en bibliotheken, en de bemiddelaars via wie ik enkele gemengde paren kon 
benaderen. 

De Amsterdamse School voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek was een stimu
lerende werkomgeving. Met mijn kamergenoten Marion van San en Han Israels had ik 
veel plezier in spannende en drukke jaren. Voor hun nuchtere hulp bij allerlei prakti
sche kwesties bedank ik José Komen, Hans Sonneveld, Annelies Dijkstra, Miriam May
en de andere medewerkers van het kantoor. Stafleden en leden van twee promotieclubs 
bedank ik voor commentaar op concept-hoofdstukken: Wilma Aarts, Talja Blokland-
Potters, Elies Eijdems, Ingrid Elie, Arthur Eyck, Hans Geertzen, Leny de Groot-van 
Leeuwen, Bart van Heerikhuizen, Johan Heilbron, Paul Kalma, Paul Kapteyn, Bram 
Kempers, Aafke Komter, Giselinde Kuipers, Helma Lutz, Marc van der Meer, Anneke 
Schipper-van Otterloo, Ali de Regt, Gerda van Roozendaal, Jan Rupp, Kyong Rijnders, 
Fred Spier, Ruud Stokvis, Abram de Swaan, Joanna Swabe, Mariëlle Teune, RenéToren-
vlied, Eric Vermeulen, Ruud Vlek, Jelle Visser, Nico Wilterdink en Damian Zaitch. 

In kortere en langere gesprekken en correspondentie heb ik veel gehad aan een groot 
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, 
Stanley Lieberson, Paul Luykx, Mabel MacNack, Barbara Meeuwig, Marije van Mierlo, 
Philip Muus, Gerard Nijssen, Mamadou Ouedrago, Chris Owen, Nevin Özütok, Rinus 
Penninx, Ann Phoenix, Carlo van Praag, Jan Rath, Peter Reinsch, Piet de Rooy, Alex 
Sagan, Mutia Samoen, Inez Schade, James Scott, Alan Silver, Duran Simsek, Lorna de 
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. 
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