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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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