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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 
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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 
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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. 




