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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-



VAN OUDE EN NIEUWE GEMENGDE HUWELIJKEN 

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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Amsterdam, maart 1996. 

[Foto: Guus Dubbelman, Amsterdam] 

'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. 
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