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'Twee geloven op één kussen...' 

Reacties op kerkelijk gemengde huwelijken in de twintigste eeuw 

Inleiding 

Het spreekwoord in de titel van dit hoofdstuk klinkt in de jaren negentig nogal achter
haald. Toch is het nog maar enkele decennia mogelijk om een huwelijk tussen lidmaten 
van de rooms-katholieke en de gereformeerde kerken kerkelijk te bevestigen. In de jaren 
zeventig verdween deze problematisering, en sindsdien wordt er over het kerkelijk 
gemengde huwelijk vrijwel nooit meer gesproken. De ophef die in mei 1998 ontstond, 
rond de kerkelijk gemengde huwelijkssluiting van een lid van het traditioneel Neder
lands-hervormde koninklijk huis, prins Maurits, met de van huis uit rooms-katholieke 
Marilène van den Broek, liet echter zien dat nog niet alle hindernissen tussen deze 
gezindten zijn verdwenen.1 

In dit hoofdstuk worden de ingrijpende historische veranderingen op dit gebied kort 
geschetst aan de hand van archieven, tijdschriftonderzoek en opinieonderzoeken naar 
religieuze tolerantie, en geïllustreerd met interviews met kerkelijk gemengde paren. De 
sterkste verschuivingen vonden plaats in slechts enkele jaren, in de jaren zestig. Onver
wacht en onvoorzien was in dezelfde periode de vestiging van een andere godsdienst, de 
islam in Nederland. Door deze ontwikkelingen veranderde de betekenis van het 
gemengde huwelijk in Nederland ingrijpend. 

Een marginaal verschijnsel? Kerkelijk gemengde huwelijken tot 194$ 

In Nederland werd in de negentiende en twintigste eeuw bij een gemengd huwelijk in 
eerste instantie aan een kerkelijk gemengd huwelijk gedacht, en dan vooral aan een 
huwelijk van een katholiek met een niet-katholiek, of een protestant met een niet-pro-
testant. Dit gemengde huwelijk was lang een marginaal verschijnsel: endogamie, huwen 
binnen de eigen gezindte, was de norm. Die norm was vooral in de tweede helft van de 
negentiende eeuw steeds sterker geworden. Voor die tijd was huwen tussen verschillen
de christenen, en ook ongehuwd samenwonen, met name in de lagere strata veel gebrui
kelijker. Sociale afkomst bepaalde de partnerkeuze in sterke mate: het huwelijk was 
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allereerst een economisch contract.2 Na 1850 werd de kerkelijke registratie en statistiek 
uitgebreid met gegevens over de aantallen gemengde huwelijken; daarvoor was daarover 
volgens Van Leeuwen niets te vinden, en 

'moest genoegen worden genomen met de constatering dat er ook toen veel 
Katholieken met niet-Katholieken huwden, zonder dat dit vage gegeven ook 
maar enigszins verduidelijkt kon worden.'3 

Aan het einde van de negentiende eeuw werd de norm, alleen te huwen met iemand uit 
eigen kring, steeds sterker.4 Een gemengd huwelijk tussen katholiek en protestant werd 
vanaf het begin van de twintigste eeuw algemeen beschouwd als een riskante grens
overschrijding, een probleem voor beide families van de huwelijkspartners, en was dan 
ook reden voor bezorgdheid en waarschuwingen. Van Poppel: 

'Op allerlei manieren trachtte men het kerkvolk te doordringen van het onder
scheid tussen katholiek en protestant. Instructies bedoeld om gemengde huwe
lijken tegen te gaan werden uitgevaardigd en geloofswaarheden werden gepredikt 
die katholieken en protestanten verdeeld hielden.'5 

De grenzen van de eigen kerkelijke gezindte en de eigen levensovertuiging werden voor
al vanaf de jaren dertig tot in de jaren vijftig scherp getrokken, zoals in het vorige hoofd
stuk is geschetst.6 Rooms-katholieken gingen van alle gezindten het minst vaak een 
gemengd huwelijk aan. In de jaren vijftig werden de minste gemengde huwelijken geslo
ten, waarna een sterke stijging zichtbaar werd. Voor de protestanten geldt dat het aan
tal gemengde huwelijken over de gehele periode steeds verder toenam. Van de verschil
lende protestanten trouwden Nederlands-hervormden het vaakst gemengd, terwijl dat 
voor gereformeerden bijna even uitzonderlijk was als voor rooms-katholieken. De 
Nederlandse joden begonnen in het interbellum meer met niet-joden te trouwen, een 
trend die in Duitsland nog sterker was.7 

Overheersend tijdens de vooroorlogse periode was een moreel verbod op kerkelijk 
gemengde huwelijken. Het was praktisch vrijwel onmogelijk om zo'n huwelijk kerkelijk 
in te laten zegenen: een van beide partners moest geheel overgaan naar het kerkgenoot
schap van de ander. Zo leerde een katholieke vrouw uit het centrum van Utrecht haar 
hervormde man kennen toen deze in 1939 vanwege de mobilisatie uit Groningen was 
gekomen. Hij mocht wel bij haar thuis komen, maar voor de pastoor bleef hun ver
houding aanvankelijk geheim. Totdat een buurjongen, die voor priester leerde, hen 
aangaf: toen moest hij het huis uit. Niet lang daarna besloot hij dat hij katholiek wilde 
worden. Dat was niet zo eenvoudig, en werd niet aangemoedigd. Was er geen sprake 
van een 'schijnbekering'? Hij moest de katholieke leraren ervan overtuigen, dat hij niet 
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vanwege zijn meisje, maar uit andere, edeler motieven wilde overgaan tot haar geloof. 

'Haar biechtvader zei: 't is flauwekul! Hij doet het alleen maar om met jou samen 
te zijn, maar verder niks. Maar toen was er een andere kapelaan, die zegt, nou, 
dan begin ik eraan. Toen heb ik drie leraren gehad, in een halfjaar tijd. Zelfs een 
was nog professor. [...] Want: blijf je katholiek? He? Is het blijvend? Of is het alle
maal maar voor de gein?' 

Hij werd echt op de proef gesteld: van actieve bekeringsijver was geen sprake. 

'Ze lieten me ook nog een paar keer voor niks komen. Vooral in het begin, 
(vrouw: Om te proberen.) Ze wilden je proberen. Of je standvastig genoeg bent. 
Een paar keer is dat gebeurd, toen zeg ik: nou gaan we een besluit nemen. U geeft 
mij les, of ik neem een andere. Of ik ga naar de Zusters Augustinessen. Want 
katholiek word ik! [...] Nee, aan alle kanten zitten ze dat tegen te streven.'8 

Zo lukte het deze man toch om katholiek te worden, en zo konden zij uiteindelijk in 
1942 trouwen. Daarmee werd van tevoren het 'gemengde' karakter van het huwelijk 
ongedaan gemaakt. Op papier was dit uiteraard een huwelijk tussen twee katholieken. 

Erkenning en ontwijking van verschil rond de jodenvervolging: 
een Nederlandse paradox 

De verhouding tussen joden en niet-joden in Nederland is in veel opzichten kenmer
kend voor de omgang met kerkelijk en religieus verschil. De jodenvervolging in Duits
land riep in Nederland reacties op, variërend van actieve hulp aan vluchtelingen tot 
afwijzing van betrokkenheid en verantwoordelijkheid. De op dat moment effectief in 
zuilen verdeelde bevolking enerzijds, en de na anderhalve eeuw vreedzame coëxistentie 
steeds sterkere en meer vanzelfsprekende integratie van joodse Nederlanders anderzijds 
hadden onverwachte gevolgen.9 Als kleine religieuze en culturele minderheid waren de 
Nederlandse joden in zekere zin anders dan de niet-joden. De verhouding werd niet 
gekenmerkt door hevige gevoelens van haat of afkeer, maar vooral door een zekere 
afstand. 

Gedurende de gehele periode vanaf begin jaren dertig tot enkele jaren na de bevrij
ding valt op hoe consistent de Nederlandse niet-joodse omgang met dat verschil was. 
Die omgang werd gekenmerkt door een merkwaardige paradox van gelijktijdige ont
wijking en erkenning van het anders-zijn van de joden. Voor de houding van de Neder
landse overheid is de term ontkenning mijns inziens niet te sterk. Ontkenning van ver
schil, ontkenning van gevaar, en ontkenning van verantwoordelijkheid tot ingrijpen en 
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helpen kenmerkten de houding van de Nederlandse overheid tegenover de joodse 
vluchtelingen in de jaren dertig, tegenover de gedeporteerde joden tijdens de bezetting, 
en tegenover de terugkerende overlevende joden direct na de bevrijding.10 De overheid 
in ballingschap in Londen reageerde op verzoeken om hulp aan joden consequent nega
tief, en motiveerde die weigering steeds door te stellen dat zij geen onderscheid wilde 
maken tussen joden en niet-joden.11 Naast ontkenning van verschil was er dus ook een 
bewuste weigering om onderscheid te maken. 

Tegelijkertijd was er wel een alledaagse, vanzelfsprekende erkenning van het joden
dom als andere religie. Kerkelijk verschil was het ordenend principe op elk gebied. Het 
paradoxale was dat die vanzelfsprekende publieke erkenning samenviel met een even 
vanzelfsprekende dagelijkse ontwijking, waardoor joden en niet-joden elkaar niet inten
sief spraken. De afwezigheid van dagelijkse interactie maakte dat het heel lang duurde 
voordat het besef van gevaar voor uitsluiting doordrong. Voor de meeste Nederlandse 
niet-joden waren de joden 'gewoon anders', en dat betekende dat zij zich er niet direct 
mee verbonden voelden. De Amerikaanse sociologe Helen Fein noemde dat onbewus
te besef van verbondenheid het 'universe of obligation'12 van ieder mens. Tijdens de 
jodenvervolging bleek dat de meeste niet-joden in de praktijk de joden spoedig uitslo
ten van hun universum van verplichtingen. Dat gold voor Duitsland, en dat was in 
Nederland niet wezenlijk anders. Hulp en verzet waren uitzonderlijke reacties, en in de 
algemene sfeer van afzijdigheid wisten de weinigen die zich wel actief verzetten tegen de 
nazi's zich die jaren nauwelijks gesteund door de overheid.13 

De naoorlogse verhouding tussen joden en niet-joden in Nederland wordt geken
merkt door ongemakkelijkheid, schaamte, onvermogen, en een bij de niet-joodse meer
derheid langzaam doordringend besef van wat er door de jodenvervolging verloren is 
gegaan.14 Het trage proces van doordringend besef van verbondenheid, verlies en gemis 
is een voorbeeld van wat De Swaan heeft genoemd de 'sociale identificatie in uitdijen
de kring': voor een steeds grotere groep niet-joden zijn joden in enkele naoorlogse etap
pes, maar vooral vanaf de jaren tachtig, ook 'mensen-zoals-zijzelf ' geworden. In deze 
ontwikkeling wordt de kloof tussen joden en niet-joden en de gespleten herinnering aan 
de jodenvervolging maar uiterst langzaam overbrugd.15 

Ontmoetingen met 'andersdenkenden' in de vroege naoorlogse periode 

In de eerste jaren na de bevrijding triomfeerde de verzuiling. Kerkelijk verschil, tussen 
katholieken en protestanten, bleef vanzelfsprekend en alles-verdelend. In deze periode 
daalde het aantal kerkelijk gemengde huwelijken. De restauratie en wederopbouw gin
gen gepaard met een zekere terugtrekking op de eigen vertrouwde levensbeschouwelij
ke gebieden. In de eerste periode na de bevrijding konden ouders, pastoor en domi
nee hun kinderen de toestemming voor een gemengde huwelijkssluiting weigeren. Tot 
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1970 moesten ouders in Nederland instemmen met de huwelijkspartner van hun kin
deren onder de dertig jaar.17 Volgens de historicus Blom was de samenleving door de 
Tweede Wereldoorlog weliswaar door elkaar geschud, maar de verzuiling, de opvattin
gen over huwelijk, gezin, mannen en vrouwen waren niet wezenlijk veranderd: 

'Continuïteit en voortgaande ontwikkeling in burgerlijk-verzuilde zin [vallen] 
op. [...] De meesten van de vernieuwers koesterden geen afwijkende opvattingen 
over het gezin of de vrouw. Anders dan de dragers van dit elan hoopten, keerden 
in hoofdzaak de vooroorlogse verhoudingen terug, met inbegrip dus van de 
dynamiek die daar bij hoorde!'1" 

Tegelijkertijd begon echter de onkerkelijkheid opvallend toe te nemen.:9 De geregi
streerde onkerkelijkheid steeg tussen 1920 en i960 van nog geen tien tot bijna twintig 
procent, en Blom stelde dat deze toename 'vooral een formalisering van al langer 
bestaande onkerksheid en ongeïnteresseerdheid in zaken van kerk en geloof' was.20 

Enkele andere historici en politicologen interpreteerden de Tweede Wereldoorlog daar
entegen als de grootste breuk in de Nederlandse geschiedenis sinds de Franse tijd.21 

Stuurman stelde dat de 'zogenaamde continuïteit tussen de jaren dertig en de periode 
na 1945' 

'achteraf gezien nog het meest (lijkt) op een gigantische poging te doen of er niets 
aan de hand was. De oude instituties herrezen, in de kerken hervatten de domi
nees en de pastoors hun preken, de gezinnen schaarden zich weer om de keu
kentafel, en het lijk zat in de kast. Een koloniale oorlog werd op touw gezet en 
verloren, maar thuis tikte het klokje zoals het nergens tikte.' 

Misschien is het wel kenmerkend voor sociale veranderingen in Nederland dat zij 
plaatsvinden terwijl er weinig ophef over gemaakt wordt, en inderdaad collectief wordt 
gedaan of er niets aan de hand is. We zullen daarvan nog meer voorbeelden tegenko
men. De direct naoorlogs regerende generatie was volgens Stuurman de laatste echt ver
zuilde generatie: 'De generatie die in die jaren in de puberteit zat, zou in de jaren zestig 
de fabrieken en kantoren bevolken; diezelfde generatie zou het nieuwe bestuurlijke en 
politieke kader leveren.'22 Het was ook de generatie die de grenzen van hun levensbe
schouwelijke gezindte begon te verkennen. 

Een huwelijk met een andersdenkende begon tot de denkbare mogelijkheden te beho
ren. Juist die mogelijkheid werd door anderen als een gevaar beschouwd, en was in de 
tweede helft van de jaren vijftig aanleiding tot verschillende studies. Thung en Schip-
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per-van Otterloo en ook Dekker hebben er op gewezen dat de godsdienstsociologie in 
die jaren zelf sterk verzuild en met de kerken verbonden was.23 Na 1955 begon het aan
tal gemengde huwelijken toe te nemen, en die trend is sindsdien steeds doorgezet. Het 
midden van de jaren vijftig is voor het al dan niet gemengd huwen hoogtepunt van de 
verzuiling en omslagpunt.24 

Deze ontwikkelingen, of het vermoeden ervan, vormden waarschijnlijk de aanlei
ding voor het uitgebreide onderzoek naar kerkelijk gemengde huwelijken niet lang 
daarna. De rooms-katholieke socioloog B. van Leeuwen schreef in 1959 de eerste uitge
breide kwantitatieve studie over de gemengde huwelijken van katholieken.25 Hij was al 
langer met het onderwerp bezig, zoals blijkt uit een Franstalig artikel uit 1949, met de 
veelzeggende titel 'Le mariage mixte, facteur de déchristianisation en Hollande'.26 Van 
Leeuwen was bezorgd over de ontkerkelijking, die hij zag als gevolg van een gemengd 
huwelijk. Ongegrond was die bezorgdheid niet. Terwijl het aantal huwelijken met ande
re kerkgenootschappen daalde, nam het aantal huwelijken van katholieken met onker-
kelijken toe. Van Leeuwen liet zien dat de onkerkelijkheid al in alle provincies toenam, 
voordat de 'jaren zestig' begonnen, en stelde: 'Voorop moet nog altijd de waarschuwing 
tegen de gemengde verkering en het gemengde huwelijk staan.'27 Daarnaast pleitte hij 
wel voor iets meer begrip voor gemengd huwendenin de vorm van meer pastorale 
zorg. 

De gereformeerde socioloog Dekker formuleerde in 1965 in zijn proefschrift de risi
co's van een kerkelijk gemengd huwelijk.29 De kerkelijke verplichtingen van de partners 
konden botsen; verschillende normen en waarden, en een verschillende levensstijl kon
den problemen opleveren; het paar kon in conflict raken met familie, vrienden en ken
nissen, en mogelijk in een isolement komen te verkeren; en in het algemeen zou het 
ontbreken van de voor een huwelijk noodzakelijke 'geestelijke eenheid' conflicten kun
nen scheppen: 

'Teneinde de hierdoor dreigende spanningen te voorkomen, gaat vaak een der 
partners over tot de kerkelijke gezindte van de ander of verbreken beiden -
althans in feite — de band met hun groepering. Deze situatie schept daarom het 
gevaar van gewetensconflicten of van volledig indifferentisme.'30 

Aan de godsdienstige opvoeding van kinderen uit gemengde huwelijken wijdde Dekker 
zijn meest dreigende woorden. Zo citeert hij met instemming Amerikaans onderzoek, 
dat hij ook relevant acht voor de Nederlandse situatie: 

'Het gebrek aan adequate identificatie en de status van marginaliteit en outcast-
zijn (zijn) de lasten die de kinderen moeten dragen.31 [...] De "arrest-rates" voor 
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de kinderen uit gemengde huwelijken zijn veel hoger dan voor kinderen uit 
homogene huwelijken'.32 

Hoewel hij in zijn dissertatie vooral zocht naar feiten en cijfers, was ook voor Dekker 
bezorgdheid over het fenomeen van het kerkelijk gemengde huwelijk een voorname 
drijfveer voor zijn onderzoek. De Groningse socioloog Gadourek wijdde in 1958 zijn 
inaugurele rede aan hetzelfde onderwerp, onder de titel Cultuuraanvaarding en cultuur-
ontwijkingP Hij beschreef de ontkerkelijking meer in termen van 'culturele ontworte
ling' of de vlucht voor culturele bindingen'.34 De oorzaak van een gemengde partner
keuze zocht hij in sociale mobiliteit, migratie, zelf afkomstig zijn uit een gemengd 
huwelijk, een beroep dat leidt tot veelvuldig contact met andersgezinden, en, in breder 
verband, de mate van differentiatie van de samenleving.35 Ook in Gadoureks rede klonk 
een zekere bezorgdheid en verwarring over de snel veranderende samenleving van de 
jaren vijftig door, toen hij zich afvroeg: 

'Kan de rationele kennis over de cultuur en de cultuur-aanvaarding niet zelf een 
bedreiging vormen voor deze cultuur? Is de doorgaande rationalisatie van de 
samenleving niet een medeoorzaak van de verzwakking der bindingen?'36 

Zijn formuleringen getuigen van het verliezen, zwakker worden, verloren gaan, ver
dwijnen, ontbreken van bescherming, en van het wegvallen van zekerheden. Hij zag in 
1958 nog geen nieuwe of andere cultuur ontstaan, maar slechts oude vormen verdwij
nen, en maakte zich daar zorgen over.3? 

Vergeleken met deze bezorgde geluiden was de opmerking van de sociologen Van 
Doorn en Lammers in hun handboek Moderne Sociologie, dat voor het eerst in 1959 uit
kwam, uiterst laconiek: 

'In ons brave vaderland [verstaat men] onder een "gemengd" huwelijk een ker
kelijk gemengd huwelijk en niet een mesalliance of een qua raciale of regionale 
herkomst gemengd huwelijk!'38 

Na het proefschrift van Dekker uit 1965 verschenen in de loop van de jaren zeventig nog 
enkele artikelen van Boekestijn, Dekker, De Hoog en Van Leeuwen, die de loop van de 
aantallen gemengde huwelijken volgden. Het laatste artikel van die aard was van Van 
Leeuwen en beschreef kerkelijk gemengde huwelijken van 1973-77.39 Het verscheen in 
1979, toen nog maar weinig mensen zich zorgen maakten om het verschijnsel. De term 
'gemengd huwelijk' verdween voorlopig uit het spraakgebruik, en het kerkelijk gemeng
de huwelijk werd pas in de jaren negentig opnieuw onderzocht.40 
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Naar de erkenning van het kerkelijk gemengde huwelijk, 1945-1971 

Spoedig na de bevrijding bleek dat er onder jongeren een verlangen groeide naar ver
andering en vernieuwing. Dat verlangen was niet nieuw, maar hun mobiliteit werd nu 
zoveel groter, dat jongeren veel meer kansen kregen om hun leven losser van hun 
ouders en van hun gezindte vorm te geven. Ze zochten werk buiten het eigen dorp of 
de eigen stad; ze gingen sneller op kamers wonen. Ze gingen tijdelijk naar Indië, of 
overwogen zelfs definitieve emigratie. Ook wie niet vertrok uit het geboortedorp, kon 
veranderingen doormaken. Op de plaatselijke kerkelijke jongerenverenigingen werd 
wekelijks gesproken over de toekomst, over gezamenlijk onderwijs van jongens en 
meisjes, over de keuze van een huwelijkspartner, over politieke en kerkelijke kwesties. 
Voor de buitenkerkelijken begon het uitgaansleven meer keuze te bieden, met biosco
pen, cafés, dansavonden, theater en nieuwe, andere muziek. In de grotere steden 
bestonden deze mogelijkheden al langer, en was er al vanaf de jaren dertig meer bewe
gingsvrijheid voor jongeren.41 Vanaf eind jaren veertig leidde die vrijheid tot meer ont
moetingen buiten de eigen kring. Op het werk, op straat, op school, op het sportveld 
of bij cursussen leerden katholieken en protestanten elkaar beter kennen. Gereformeer
den en onkerkelijken deelden dezelfde kantoorruimte, of spraken elkaar in de kantine. 
Wanneer daaruit verliefdheden ontstonden, werden die minder vaak dan vroeger in de 
kiem gesmoord. 

Uit de dissertatie van Vossen blijkt dat katholieken van deze generatie al vanaf eind 
jaren veertig begonnen met een opmerkelijk vernieuwingsproces. Wat voor de ene groep 
katholieken tot onrustige bezorgdheid leidde, was voor anderen het begin van een ander 
leven. Welke afstand daarbij afgelegd werd, wordt duidelijk voor wie tot zich door laat 
dringen dat in deze kringen 'gemengd' nog een andere, oudere betekenis had. Niet het 
contact met niet-katholieken, maar het samengaan van jongens en meisjes, bijvoorbeeld 
in het onderwijs of het vroege vormingswerk, was hierin de eerste stap. Na 1955 kwa
men contacten met andersdenkenden op gang, met name in de jeugdorganisaties, die 
Vossen analyseerde: 

'Centrale termen binnen het nieuwe personalistische gedachtegoed waren, naast 
integratie en verinnerlijking, ontplooiing en ontmoeting. [...] Iedereen diende 
zich zo te ontwikkelen dat hij of zij eigen keuzes kon maken en verantwoorde
lijkheid kon dragen. De term "ontmoeting" (de ontmoeting van mens tot mens) 
was eveneens uitdrukking van de wens niet meer van bovenaf, op een hiërarchi
sche wijze opvattingen aan anderen op te leggen, maar anderen te beschouwen 
als mondige "medemensen", met wie men in gesprek zou moeten treden.'42 
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Van Rooden typeerde dit begin van de grootscheepse veranderingen als een proces waar
bij met name de intellectuelen van de zuilen hun twijfel aan de grenzen van de kerke
lijke gezindten begonnen te uiten. Die twijfel van bovenaf werd al heel snel aangegre
pen door de aanhang van de zuilen, zoals die zich bijvoorbeeld in de jeugdorganisaties 
bevond: 

'Bij katholieke en gereformeerde intellectuelen kwamen in de jaren vijftig en 
zestig twijfels op over de noodzaak de ideologische grenzen van de eigen morele 
gemeenschap nauwgezet te bewaken.'43 

De katholieken waren hierin eerder dan de gereformeerden: bij de laatsten deed dit pro
ces zich langzamer en later voor, in de loop van de jaren zestig en zeventig. 

'De intellectuelen van de zuilen twijfelden en hun aanhang verwierp de noodzaak 
van een strikte moraal.'44 

Dat dit proces in korte tijd zo'n dynamiek kon krijgen, had te maken met gelijktijdige 
andere ontwikkelingen. Van Rooden noemt de toegenomen welvaart, gegroeide mobi
liteit, de enorme groei van nieuwe buitenwijken, een moderne nationale massacultuur, 
vooral door de televisie, en de inbedding van dit alles in een steeds verder uitgebouwde 
verzorgingsstaat.4* En zo kwam van het één het ander. Uit deze nieuwe en voor de 
betrokkenen nog zo ongewone 'ontmoetingen' met 'andersdenkenden' die toch 'mede
mensen' waren, en uit die gesprekken van mens tot mens, kwamen vriendschappen, 
relaties en huwelijken met andersdenkenden voort. Maar de kerkelijke bevestiging van 
zo'n huwelijk was nog niet eenvoudig. De rooms-katholieke en de gereformeerde ker
ken hadden strenge bepalingen tegen het gemengde huwelijk. De Nederlands-her
vormden hadden weliswaar ook bepalingen, maar pasten over het algemeen geen sanc
ties toe. De rooms-katholieke leer was de strengste, met verschillende specifieke bepa
lingen tegen een voorgenomen gemengd huwelijk. Er kon alleen dispensatie worden 
verleend wanneer de niet-katholieke partij beloofde de kinderen katholiek te zullen 
dopen en opvoeden, en er 'morele zekerheid bestaat, dat de beloften ook gehouden zul
len worden'. De katholieke partij was verplicht 'op voorzichtige wijze' de bekering van 
de niet-katholieke te bewerken. Excommunicatie was onvermijdelijk wanneer het 
huwelijk door een niet-katholieke geestelijke was gesloten, wanneer het paar de kinde
ren buiten de katholieke kerk wilde opvoeden, bij niet-katholieke kerken liet dopen, of 
in een niet-katholieke godsdienst liet onderwijzen.4 
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Het leerproces van de liefde 

Deze bepalingen waren in 1956 opnieuw geformuleerd en van kracht geworden voor alle 
bisdommen in Nederland. Vanaf de tweede helft van de jaren vijftig begonnen sommi
ge Nederlandse bisschoppen echter in toenemende mate een eigen koers uit te zetten. 
Er ontstonden verschillende praktijken naast elkaar. Dit pluralisme was het gevolg van 
de druk die uitging van de zich snel ontwikkelende progressieve katholieke huwelijks-
hulpverlening, met name in de grote steden. In de jaren vijftig zette bijvoorbeeld de psy
chiater Trimbos bij het Amsterdamse katholieke Bureau voor Huwelijksaangelegen-
heden cursussen op voor verloofden. 'Daarin werd', schrijft Oosterhuis, 'niet alleen 
ingegaan op geboortenregeling door middel van periodieke onthouding, maar ook, en 
dat was een noviteit in katholieke kring, op mogelijke relatieproblemen': de verloving 
was voor hem het 'leerproces van de liefde'.47 Doordat deze opvattingen en deze prak
tijk veld wonnen, werden partnerkeuze, het huwelijk en het gezinsleven in toenemende 
mate als een privé-zaak, als particulier, zelfstandig te nemen keuzes en beslissingen van 
het individu gezien. 

Ook de protestantse kerkgenootschappen spraken zich uit tegen een gemengd huwe
lijk, en stelden in 1953 dat een gelukkig huwelijk met een 'werkelijk rooms-katholiek 
niet mogelijk zou zijn. Maar de inzegening van zo'n huwelijk werd niet geweigerd, en 
er waren geen bepalingen tegen de doop, opvoeding en onderwijs van de kinderen.48 

De Synode van de Gereformeerde Kerken verklaarde dat gemengde huwelijken wel 
moesten worden bevestigd, maar een huwelijk met een onkerkelijke ('de ongeloovige en 
goddelooze menschen') was uitgesloten. Vanaf 1936 was er een specifieke regel voor de 
kerkelijke bevestiging van een huwelijk van een gereformeerde met een buitenkerkelij
ke. Dat kon alleen bevestigd worden, wanneer deze belijdenis deed en zich eventueel liet 
dopen, beloofde dat alle kinderen gedoopt zouden worden in de gereformeerde kerk, en 
opgevoed en onderwezen werden in de gereformeerde leer.4? 

Gezien deze strenge bepalingen voor zowel katholieken als gereformeerden was een 
huwelijk tussen deze twee geloven eigenlijk vrijwel onmogelijk tot stand te brengen in 
een van beide kerken. Met een Nederlands-hervormde was er - met uitzondering van 
de gereformeerde bond — een veel grotere speelruimte. 

Pluralisme in de praktijk 

In de jaren vijftig namen steeds meer paren de proef op de som en probeerden gemengd 
te huwen. Een gereformeerde man die in 1956 met een katholieke vrouw trouwde, nam 
afstand van zijn achtergrond, maar ging niet over tot het katholicisme. Afkomstig uit 
een dorp in Zuid-Holland, ging hij in Amsterdam werken en wonen, en daar ontmoette 
hij in korte tijd veel 'andersdenkenden': 
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'Bij ons op kantoor zat alles door elkaar heen. [...] Bij mij was het een collega, 
die stimuleerde me juist om wat anders te gaan denken, gewoon iemand waar je 
mee samen werkte. En de buren ook, boven mijn kosthuis. Gewoon gezellig. 
Mekaar kaarten leren... [vraag: Die was katholiek?] Nee hoor, die waren niks, die 
waren rood!' 

Ook in 1956 in Amsterdam was het voor hen niet eenvoudig om een kerkelijk huwelijk 
te sluiten. Zij kregen waarschuwende woorden van de wederzijdse familie te horen, en 
moesten zich melden bij een katholiek kantoor, om toestemming te vragen. De vrouw 
herinnerde het zich nog goed: 

'Ja, hou maar op! We zijn nog naar het Reinaldahuis geweest, op de Marnixstraat. 
Want hij moest natuurlijk wat van het katholieke geloof afweten. Er werd van 
alles gevraagd, en hij kon het alles nog veel beter vertellen dan die vrouw zelf. 
Eigenlijk moesten we onze kinderen laten dopen, en katholiek opvoeden, moest 
hij beloven, nou ja!' 

Daarover was zij geïrriteerd, en ze ging er tegenin. Toen bleek dat er wel enige speel
ruimte was, want de kapelaan die ze spraken was voor die tijd een moderne man. 

'Nou, daar hebben we nog een pittig gesprek gehad, hoor! Toen zei ik, dat kan 
U allemaal niet van iemand verwachten! Als het maar een góéd huwelijk wordt. 
Ja, zei hij, maar ik moet het nou eenmaal vragen. Ik begrijp het ook wel, maar je 
moet het eigenlijk beloven. Ik zeg, nou ja, ik zal de kinderen goed opvoeden. 
Nou, zei ie toen: je zou natuurlijk ook kunnen doen, als je meerdere kinderen 
krijgt, want één kind is natuurlijk niks, zei hij nog, dat je één protestant doet en 
de andere katholiek. [...] Ja, dat was dan heel modern hoor! Voor die tijd.' 

Zij wilden in de kerk trouwen. Dat mocht officieel niet, maar deze kapelaan in Amster
dam stond het toch toe. Wel in de kerk, maar geen dienst: er mocht verder niemand 
behalve de katholieke getuigen bij zijn. Maar ze mochten wel op het altaar trouwen, op 
voorwaarde dat de katholieke vrouw daarvoor zou biechten: daarin stemde ze toe. 

'Die pastoor was zelf ook aardig vrijzinnig. Want die liet ons dan op dat altaar 
trouwen. En eigenlijk mocht dat niet met een andersdenkende. [...] Dat was al 
heel wat, want vroeger mocht je alleen maar in de sacristie trouwen.'5° 

Vanaf de tweede helft van de jaren vijftig werd kerkelijk verschil minder direct als een 
probleem beschouwd. Geleidelijk aan namen interkerkelijke ontmoetingen toe, zonder 
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dat dit tot veel ophef leidde. Oecumenische initiatieven kregen meer aandacht en reik
wijdte. De jeugdcultuur veranderde ingrijpend, en de kerken begonnen met het 'open 
jeugdwerk'. Jongeren van verschillende kerkelijke gezindten ontmoetten elkaar op dans
en discussieavonden, in themaweekends en werkweken. Al deze toegenomen ontmoe
tingskansen betekenden ook kansen op gemengde huwelijken. 

Anders dan voorheen werden die gemengde huwelijken nu serieus als mogelijkheid 
beschouwd en besproken. Gemengde verkering werd niet meer direct verboden. De 
afwijzing van een huwelijkspartner van een andere kerkelijke gezindte werd minder van
zelfsprekend, en het gemengde huwelijk werd meer mogelijk, maar daarmee juist ook 
meer omstreden. Dat controversiële karakter van het gemengde huwelijk duidt op een 
overgangsfase. Er werd veel over geschreven en gesproken. In de jaren zestig vonden de 
vrijere opvattingen steeds meer gehoor. Na het Tweede Vaticaans Concilie in 1962 ver
anderde het klimaat in Nederland. Zo begon bisschop Bekkers van Den Bosch al in het 
voorjaar van 1963 met een nieuwe koers, toen hij zich bereid verklaarde tot een libera
lere dispensatie voor gemengd huwelijken.51 Uit de in hoofdstuk 4 gepresenteerde aan
tallen kerkelijk ingezegende gemengde protestants-katholieke huwelijken blijkt dat die 
liberalisering ook in de praktijk gebracht werd. Dat in die jaren de verhouding katho
liek/protestant nog wel zeer gespannen kon zijn, werd duidelijk rondom het huwelijk 
van prinses Irene in 1964. 

Een geliefde prinses gaat over naar de rooms-katholieke kerk 
De 'affaire Irene' in 1964 

Een 'gemengd' huwelijk dat veel ophef veroorzaakte, was het huwelijk van prinses Ire
ne met de Spaans/Franse Hugo Carlos in april 1964. Op 3 januari 1964 liet Irene, die 
Nederlands-hervormd was, zich in het geheim opnieuw dopen, en ging daarmee over 
tot het katholicisme. De doop werd bediend door kardinaal Alfrink, en vond plaats in 
Rome. Toen een Spaanse fotograaf haar op 29 januari 1964 fotografeerde tijdens de hei
lige communie in een Spaanse kerk in Madrid, werd haar overgang naar het katholicis
me bekend. Op 30 januari werd bevestigd dat prinses Irene 'na een halfjaar van voor
bereiding' in alle stilte katholiek was geworden. De andere bisschoppen, de Raad van 
State, en de leden van de particuliere secretariaten aan het Hof wisten hier niets van.52 

In de dagen hierna werd bekend dat Alfrink haar ook opnieuw gedoopt had. Een week 
later maakte de koninklijke familie de verloving bekend. De hevige reacties die hierop 
volgden hadden deels met het kerkelijk verschil, deels ook met het verschil in nationa
liteit te maken. Ik kom hierop in hoofdstuk 6 uitgebreid terug. Pas op 22 april, vlak voor 
het huwelijk, werd bekend dat de doop in Rome had plaatsgevonden. 

De reacties waren deels geschokt, deels geërgerd over de geheimhouding en over de 
toevallige wijze waarop het nieuws uit Madrid Nederland bereikte. Dat had eerder en 
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Prinses Irene bij haar huwelijk in Rome, april 1964. 

[Spaarnestad fotoarchief] 

in Nederland moeten gebeuren, meende men. Ook kardinaal Alfrink was, volgens zijn 
biograaf Van Schaik, enigszins overvallen door het doopverzoek. 

'Op grond van mededelingen van prinses Irene had Alfrink erop gerekend, dat 
diezelfde tweede januari 1964 prins Bernhard en prinses Margriet ook in Rome 
zouden aankomen. [...] In haar hotel vertelde Irene Alfrink dat haar vader van
wege allerlei complicaties in Nederland niet naar Rome kon reizen.' 

Alfrink durfde op dat moment niet te protesteren bij de koninklijke familie. Zo werd 
Irene op 3 januari alleen in aanwezigheid van de familie van haar aanstaande man en 
van enkele katholieke autoriteiten gedoopt. Door haar doop werd dit in aanzet kerke
lijk gemengde huwelijk een rooms-katholiek huwelijk. Daarover bestond in protestant
se kring veel teleurstelling. 

Deze doop en dit huwelijk waren aanleiding tot intensief overleg tussen de rooms-
katholieke en de protestants-christelijke kerken. Dit overleg leidde later tot overeen
stemming over wederzijdse dooperkenning en gemeenschappelijke gedragsregels met 
betrekking tot kerkovergangen. In 1967 kwam de eerste overeenkomst tussen de rooms-
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katholieke en de Nederlands-hervormde kerken in Nederland tot stand. En ook in 1968, 
bij de oprichting van de Raad van Kerken, was de erkenning van doop en huwelijk het 
eerste agendapunt.5^ 

In maart 1966 volgde een nieuwe officiële pauselijke Instructie, en inmiddels ont
wikkelde zich, zoals ook uit de cijfers in hoofdstuk 4 bleek, een veel soepeler praktijk. 
Het lijkt erop dat de Nederlandse bisschoppen de geringe mogelijkheden tot versoepe
ling die hen geboden werden, met beide handen aangrepen. Het bleek nu, dat in de 
praktijk gemengde huwelijken steeds vaker mogelijk werden. Wanneer een bisschop dis
pensatie in Rome aanvroeg, verkreeg deze meestal binnen drie weken de gevraagde ver
gunning. Het was bij uitstek een overgangssituatie. In oktober 1967 pleitte kardinaal 
Alfrink bij een bisschoppenconferentie in Rome, waar het gemengde huwelijk ook op 
de agenda stond, namens de Nederlandse bisschoppen voor een meer oecumenische 
regeling.54 

De actieve eensgezindheid van de Nederlandse bisschoppen in hun pleidooi voor 
verdergaande veranderingen is opvallend. In februari 1968, enkele maanden na de bis
schoppenconferentie, stuurden zij een brief aan de priesters waarin ze deze verzochten 
om 'elk verzoek om een gemengd huwelijk te kunnen sluiten aan ons voor te leggen'. In 
de jaren hierna deden zich nog enkele vertragingen voor. 

Er was een incident in Jutphaas, dat tot veel commotie leidde. Bij een katholiek/pro
testants huwelijk dat daar in augustus 1969 gesloten werd, bleek dat 'aan het bruidspaar 
in de R.K. pastorie andere vragen gesteld werden, dan later in de eigenlijke huwelijks-
dienst. Vragen, die veel stringenter een R.K. opvoeding van de kinderen eisten'. Als 
gevolg hiervan trok de betrokken hervormde predikant zijn reeds toegezegde medewer
king aan de gemeenschappelijke huwelijksdienst terug.55 Dergelijke kwesties wekten op 
dat moment grote ergernis en achterdocht bij de protestantse betrokkenen: 'Kon men 
hier werkelijk op aan? Werd er toch niet ergens een dubbelzinnig spel gespeeld?'5 

Pas nadat de katholieke leden van een commissie van Vijf Kerken zich duidelijk van 
dit incident hadden gedistantieerd, ontstond weer wat meer vertrouwen. Het is teke
nend voor de situatie die bijna, maar nog net niet, formeel veranderd was. 

De resultaten van opinieonderzoeken naar de acceptatie van kerkelijk gemengde 
huwelijken laten deze veranderingen ook zien. Er is een verschil tussen de vraag of men 
een kerkelijk gemengd huwelijk in het algemeen acceptabel acht, en hoe men reageert 
wanneer het de partnerkeuze van een eigen dochter, zoon, broer of zuster betreft. De 
eerste twee mij tot nu toe bekende onderzoeken naar religieuze tolerantie waren van het 
Nipo en van de Groningse socioloog I. Gadourek, beide uit 1953. Het Nipo stelde de 
vraag, overigens alleen aan mannen, als volgt: 'Twee jonge mensen houden van elkaar. 
De een is protestant, de ander katholiek. Zouden zij volgens U een gelukkig getrouwd 
leven kunnen leiden of niet?' Sindsdien is deze vraag op vergelijkbare wijze nog vaker 
in opinieonderzoek gesteld.57 
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Tabel i Algemene acceptatie van huwelijk met iemand van andere godsdienstige gezindte. 

% Nipo 1953 Goudsbl.'59 Nipo 1959 Nipo 1970 

acceptatie 47 36 21 66 

afwijzing 47 56 60 15 

overig 6 8 19 19 

Bronnen: Nipo 1953, 1959, 1970. J. Goudsblom, De nieuwe volwassenen, Amsterdam 1959. 

De verklaring voor de wat hogere acceptatie in het onderzoek onder jongeren van 
Goudsblom uit 1959 vergeleken met het Nipo-onderzoek uit hetzelfde jaar kan liggen 
in het leeftijdsverschil van de respondenten. 

De publieke opinie veranderde in de tweede helft van de jaren vijftig langzaam, terwijl 
de feitelijke aantallen gemengde huwelijken al toenamen. Enerzijds kon men persoon
lijk nog wel tegen een gemengd huwelijk zijn, maar tegelijkertijd vond men ook dat dit 
een kwestie was waarover de kerkelijke autoriteiten niet meer alles te zeggen hadden. De 
afkeer van dwang was sterk gegroeid, en vormde een belangrijk motief. Zo veranderde 
de balans in de eerste helft van de jaren zestig: op de directe vraag naar 'stel dat Uw 
dochter wil trouwen met...' reageerden de meeste respondenten nog afwijzend, maar ze 
vonden huwelijk en partnerkeuze wel steeds meer een 'privé-zaak'. En dat was nieuw. 

'Matrimonia mixta': Rome raadt het gemengde huwelijk af, 
maar staat het wel toe 

Op 31 maart 1970 kwam de lang verwachte nieuwe pauselijke richtlijn uit, het Motu 
proprio 'Matrimonia mixta'. Hierin werd het gemengde huwelijk afgeraden, maar wel 
toegestaan. Dispensatie bleef noodzakelijk, maar werd nu de bevoegdheid van de bis
schoppenconferentie, en was vrijwel altijd mogelijk. Volgens Bronkhorst was er in de 
praktijk vanaf 1970 nauwelijks verschil tussen de Duitse, de Zwitserse en de Neder
landse bisschoppen.5 Nadat Matrimonia mixta officieel van kracht was geworden, 
stemden de Nederlandse bisschoppen in met de gemeenschappelijke verklaring van vijf 
grote Nederlandse kerkgenootschappen over de wederzijdse erkenning en het mogelijk 
maken van gemengde huwelijken. Het betrof de rooms-katholieke kerk, de Nederlands-
hervormde kerk, de gereformeerde kerken in Nederland, de evangelisch-lutherse kerk 
en de remonstrantse broederschap. De Gemeenschappelijke verklaring over het kerkelijk-
gemengd huwelijk was al in 1969 opgesteld, en werd op 8 mei 1971 van kracht. 

Het was nu ook formeel mogelijk om allerlei kerkelijk gemengde huwelijken te slui
ten. Ook werden creatieve pogingen gedaan om tot nieuwe liturgieën voor kerkelijk 
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gemengde huwelijkssluitingen te komen. Dit oecumenische werk werd voortgezet tot 
enkele jaren na 1971. Merkwaardig genoeg raadden de kerken de gemengd gehuwden in 
hun Verklaring aan om in de praktijk te kiezen voor één kerk. Zo stond er, alle gemeen
schappelijke erkenning ten spijt: 'Het is gewenst, dat het gezin zich op één Kerk oriën
teert.'59 

Dit advies werd gegeven met het oog op de opvoeding van de kinderen, en maakt 
duidelijk dat een werkelijk gemengd huwelijk, met wederzijds vasthouden aan de oor
spronkelijke gezindte, toch omstreden bleef. Bronkhorst, mede-opsteller van de verkla
ring, motiveerde het advies als volgt: 'Het betekent, dat de kinderen niet in een soort 
niemandsland-tussen-de-kerken gehouden worden. ° Aan deze richtlijn is tot nu toe 
vastgehouden. Ook nu, in de jaren negentig, krijgen gemengd huwende paren het 
advies, in één kerk te trouwen en voor één richting te kiezen. 

Wat was nu de betekenis van de verruimde mogelijkheden tot gemengde huwelijksslui
ting: ging het slechts om de erkenning van de mogelijkheid? Of ging het vooral om het 
voorkomen van geloofsafval, om het tegengaan van de ontkerkelijking? Waarschijnlijk 
vormen beide aspecten een gezamenlijke motivatie. Nadat de ontkerkelijking in Neder
land sinds begin jaren vijftig steeds sterker was geworden, kwamen de gezamenlijke vijf 
grootste kerkgenootschappen aan het eind van de jaren zestig tot overeenstemming over 
wederzijdse erkenning van enkele essentiële sacramenten zoals doop en huwelijk. Voor
al voor de rooms-katholieke en de gereformeerde kerken was dit een belangrijke veran
dering in beleid. 

Een formeel verbod van gemengde huwelijken had niet geleid tot het voorkomen 
daarvan: degenen die wel overgingen tot een kerkelijk gemengd huwelijk, bleken in de 
praktijk over te gaan tot een buitenkerkelijke levenswijze. Hier spraken de cijfers van 
het KASKi uit 1966 duidelijke taal. Meer dan driekwart van de bestaande gemengde 
huwelijken was in 1965 niet kerkelijk ingezegend. Het gemengde paar bleek ook een ste
delijk verschijnsel te zijn. De conclusie was duidelijk: een katholiek die een niet-katho-
liek trouwde, keerde zich bijna altijd af van de kerk. 

Toen het mogelijk werd, maakten meer gemengd huwenden gebruik van de mogelijk
heid hun huwelijk kerkelijk te laten inzegenen. 3 In i960 trouwde 28,8 procent van de 
katholiek/protestantse paren in de kerk, en in 1969 55,7 procent. Voor de betrokken 
kerkgenootschappen was dit een hoopvol teken. Vandaar hun advies aan gemengde 
paren om zich op één kerk te oriënteren: het deed er minder toe op welk kerkgenoot
schap zij zich richtten, als ze maar voor een kerk bleven kiezen in plaats van voor de 
onkerkelijkheid. Zo ontstond rond het begin van de jaren zeventig in heel Nederland 
een praktijk van kerkelijk gemengde huwelijkssluitingen, die met verve en creativiteit 
gevierd werden. Een hoopvolle oecumenische beweging probeerde in die jaren een een 
open huis voor gelovigen van verschillende gezindten te bouwen. 
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Waarschuwing en advies in christelijke jongerentijdschriften 

In de eerste naoorlogse decennia boden de verschillende zuilen hun achterban een keur 
aan familietijdschriften. De tijdschriften voor meisjes, en later voor jongeren, geven 
inzicht in de veranderende beeldvorming over het kerkelijk gemengde huwelijk in die 
jaren. Juist meisjes kregen nadrukkelijke adviezen en waarschuwingen te horen wanneer 
zij de huwbare leeftijd naderden. De gereformeerde en katholieke jongerentijdschriften 
die hier besproken worden waren verbonden met de grote landelijke jongerenorganisa
ties, en vormden discussiestof bij hun wekelijkse bijeenkomsten. 

Het weekblad voor het rijpere gereformeerde meisje Bouwen en Bewaren verscheen tot 
in de jaren vijftig, en werd intensief verspreid en gelezen.4 Het was een verenigings
blad, met aandacht voor bijenkomsten en vergaderingen, landelijke uitstapjes. Verder 
bevatte het achtergrondartikelen over theologische en politieke kwesties, reportages 
vanuit internationale kerkelijke bijeenkomsten, en bijdragen uit de wereld van de zen
ding, vaak geschreven door in Afrika of Azië wonende predikanten en hun vrouwen. 
Het katholieke tijdschrift Dux was een tijdschrift voor katholieke jongerenwerkers. De 
artikelen waren vaak wat dieper gravend dan die in Bouwen en Bewaren, en de toon ver
anderde in de loop van de jaren vijftig en zestig ingrijpend. Na 1970 ging het blad ver
der onder de naam Jeugd en Samenleving, een progressief tijdschrift over de studie van 
jeugd en opvoeding. 

Omdat in het blad Bouwen en Bewaren zowel meer of minder bekende dominees en 
gereformeerde deskundigen, als ook gewone leden, meisjes uit een van de afdelingen, 
schreven, biedt het een brede indruk van de discussies over de contacten met niet-gere-
formeerden. Eigenlijk waren er in deze eerste tien jaar na '45 nog geen contacten met 
katholieken die leidden tot artikelen in de gereformeerde bladen. Die afstand bleef nog 
erg groot. Wel werd de verhouding tussen gereformeerden en Nederlands-hervormden 
in een serie artikelen besproken. De verschillen tussen gereformeerd en hervormd moes
ten niet ontkend worden, vond N. Baas. 'Die moeten wij niet wegwerken. Wij moeten 
van Gods Jeruzalem geen dode stad maken.'65 Daarom zou het onderling contact toch 
beperkt blijven. Verdergaande samenwerking was nog niet aan de orde, vond hij: 

'In deze situatie is het onze roeping gedurig voor de Hervormde kerk te bidden, 
voor allen die daar leiding hebben te geven, voor onze Gereformeerde broeders 
en zusters in die kerk in het bijzonder, ook voor alle schapen die hun Herder heb
ben verloren.' 
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'Losgelaten onder andersdenkenden'. Gereformeerden over de boeiende omgang 
met 'heidenen 

Gereformeerde jongeren kwamen steeds vaker niet-gereformeerden tegen in alledaagse 
situaties. Deze ontmoetingen riepen vragen op, die in het blad Bouwen en Bewaren 
besproken werden in de rubriek 'Vragen over gesprekken met 'andersdenkenden". Een 
gereformeerd meisje dat in 1951 op kantoor werkte, had daar te maken gekregen met 
'andersdenkenden', en vroeg zich af hoe ze daarmee beter in gesprek kon raken. Ook 
wist ze eigenlijk niet, 'of ze lid kan zijn van de personeelsvereniging, ja dan neen.' Uit 
haar brief: 

'Als je naar school gaat, ga je naar een Christelijke school en een ongelovige 
vriend of vriendin wordt niet op prijs gesteld. Je bent meestal een 15, 16 jaar eer 
dat je onder "andersdenkenden" losgelaten wordt. Je levenssfeer klopt niet op 
hun 'levenssfeer'. 

Ze kreeg het advies, toch te proberen, meer van haar geloof te getuigen op haar werk. 

'Dan ga je uit de volheid van je blijde hart "zingen" van de trouw van je God, 
dan ga je vertellen van je heerlijk blijde leven en wek je zo bij de ander een 
jaloersheid, die hem, als God hem grijpt in het hart, haken doet naar zijn Schep
per en Verlosser. Dan ben je "zout der aarde". Dan "doorzout" je heel het kan
toor, heel de fabriek waar je werkt. 7 

Voor het overige moest ze zich afzijdig houden van teveel bijeenkomsten. Motto hier
bij was het historisch gegroeide isolement van de gereformeerden, zoals verwoord door 
de antirevolutionaire voorman Groen van Prinsterer uit 1875: 

'In ons isolement ligt onze kracht. Of wilt ge liever een Hollands woord, in onze 
zelfstandigheid, in onze beginselvastheid, ligt onze kracht.' 

Ook Abraham Kuyper werd met instemming geciteerd. Het isolement was een offer, 
maar het moest opgebracht worden. Er zat niets anders op, dan de contacten met ande
ren nadrukkelijk te beperken, en Kuyper besefte wel dat dit moeilijk kon zijn: 

'Het snijdt de vaak boeiende omgang met nobeler Heidenen voor U af. Er moet 
kras voor betaald worden.'69 

Het meisje mocht wel lid worden van de personeelsvereniging, maar mocht daarbij bij-
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voorbeeld niet dansen, 'omdat een Gereformeerd meisje nu eenmaal niet danst.'7° Een 
van de lezeressen, Marianne, beschreef haar verliefdheid op zon andersdenkende jon
gen, in het vroege voorjaar van 1952. Bouwen en Bewaren drukte haar verhaal als feuil
leton af, onder de titel 'Ik en mijn vriend'. Na een strandwandeling schrijft ze: 

'Fred liep naast me... leuke, echt-sportieve vent. 'k Was er een beetje trots op. Hij 
vindt me toch de moeite waard. En hij kan er wezen. Nu al een behoorlijke baan. 
Goede vooruitzichten. Hij is niet Gereformeerd. Maar zegt dat nu alles?'71 

Zij wilde het recht om zelf initiatief te nemen: 'Hebben wij geen recht om onze gevoe
lens te uiten?'72 Maar enkele weken later had de dominee de jongen ernstig toegespro
ken. Hij moest kiezen: 'Met de Kerk of voorgoed zonder de Kerk.' De strekking is dui
delijk; als het tot een huwelijk zou komen, zou van deze onkerkelijke jongeman ver
wacht worden dat hij zich aansloot bij de gereformeerde kerk. 

Het risico van het gemengde huwelijk: kerkverlating en eenzaamheid 

Vanaf begin jaren vijftig gingen de gereformeerde meisjes- en jongensverenigingen 
steeds vaker als gemengde vereniging samenwerken. Het lijkt er op dat deze praktijk, 
anders dan bij de katholieke jeugdverenigingen, zonder veel overleg of ophef ontstond, 
en er kwam ook weinig afwijzing op. Dat beiden gereformeerd waren, was veel belang
rijker dan het sekseverschil. In 195e werd landelijk besloten dat voortaan gemengde jon
gerenverenigingen waren toegelaten. De term 'gemengd' werd ook heel snel afgeschaft, 
en deze opheffing van de seksenscheiding werd als een positieve ontwikkeling beschre
ven.73 Vragen van leden over het zelfstandig leggen van contacten met andere kerkge
nootschappen werden welwillend beantwoord, maar die contacten werden steevast uit
eindelijk afgeraden. Ook verkering of verloving met een niet-gereformeerde werd beslist 
afgeraden, omdat het aaan een gemeenschappelijk fundament zou ontbreken in geval 
van huwelijksproblemen: 'Arme lui, wanneer er dan geen Rots is, maar drijfzand, waar
op je huwelijkshuis staat gebouwd.'74 

Dramatische woorden wijdde ook dominee H.U. Buitink aan 'De gemengde 'verlo
ving", in 1955. Zo'n verloving moest niet voortgezet worden, want het was een 'gevaar
lijk pad', 'heilloze weg', 'verkeerd pad' en 'een verdrietige zaak'. Het gevaar is het verla
ten van de kerk en de eenzaamheid: 

'Denk je dit huwelijk in! Persoonlijk waarschuw ik juist in zo'n geval de niet-ker-
kelijke partij. Want hij loopt gevaar een eenzame te worden in zijn huwelijk. 
Moeder en kinderen gaan hun eigen kerke-weg. Vader staat alleen. Eindeloos 
wordt de reeks van conflicten. Want Jezus volgen uit zich concreet in hele reek-
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sen van kleine beslissingen. De kennissen; de Zondag; de school; de krant; 't 
tafelgebed. Ga zo maar door. En als de crisis in 't leven komt, als er diepe ziele-
nood is, dan wordt de vreemdheid voor elkaar angstig. Geen gezamenlijk gebed; 
geen laatste, gezamenlijke koers.'75 

Wanneer de ene partij rooms-katholiek is, was er een 'onoverkomelijk bezwaar'. Het 
huwelijk buiten de kerk om te sluiten mocht niet. Dus moest de niet-katholiek dan 
katholiek worden. Een enkele keer schreef een meisje in Bouwen en Bewaren dat haar 
vriend of man niet per se automatisch gereformeerd hoefde te zijn. Maar dat was een 
uitzondering. Het idee dat de gereformeerden een kleine, eigen, vaste gezindte vormen, 
in een welbewust isolement, leefde in deze periode, tot eind '56, nog sterk. Dat bleef 
ook nog wel een tijd zo. Tekenend was de situatie rond de verzuilde huwelijks-contact-
bureaus.7*5 Ook in 1965 was verdergaande samenwerking tussen het gereformeerde en 
het hervormde bureau nog niet mogelijk.77 Maar het idee was toen toch al veel geac-
cepteerder dan tien jaar daarvoor. Juist in die jaren kwam het tot de eerste gemeen
schappelijke weekends voor kerkelijk gemengde paren. 

'Een kanker, die de kern van het katholicisme aanvreet' 
Katholieken over het gemengde huwelijk 

Mijn indruk uit de literatuur en tijdschriften is, dat katholieken veel meer over de kwes
tie van het gemengde huwelijk hebben geschreven dan gereformeerden. Binnen de 
katholieke kerk is het gemengde huwelijk veel langer omstreden geweest, terwijl in de 
gereformeerde kerken de vanzelfsprekendheid van het huwen binnen de eigen gezindte 
langer in stand bleef, en minder debat opriep. De bezorgdheid om de gemengde verke
ring en het contact met niet-katholieken bleef lange tijd een regelmatig onderwerp. In 
1949 debatteerde het katholieke blad Dux over het alledaagse contact tussen de seksen, 
dat vooral doordat meer meisjes buitenshuis gingen werken sterk toenam.7 Al die con
tacten leidden tot verlangen naar meer: 

'Men werkt samen op kantoor, in fabriek, op werkplaats. Men staat samen iede
re dag bij dezelfde bushalte, op dezelfde tram. Men ziet elkaar iedere dag, omdat 
men naast elkaar of in dezelfde straat woont. Men maakt een praatje, leert elkaar 
beter kennen, informeert tenslotte ook naar eikaars geloof, maar dan zijn de ban
den veelal reeds zo hecht geworden, dat een vrij oppervlakkige religieuze over
tuiging hier geen hinderpalen meer ziet. Zo komt het tot gemengde huwelijken. 
Jammerlijk in zijn gevolgen voor de betreffende personen zelf, voor hun kinde
ren, voor de Kerk, voor de maatschappij. Geloofsverslapping, geloofsafval van 
duizenden als gevolg, jaar in jaar uit.'79 
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In de grote steden werd veel vaker gemengd gehuwd dan elders. Daarom vroeg Berger 
zich af, 

'of wij bij de bestrijding van het gemengde huwelijk, dat als een kanker de kern 
van het Katholicisme aanvreet, wel genoeg doen om het onderlinge contact van 
ongehuwde katholieken van beiderlei kunne te bevorderen.'"0 

Meer contact tussen katholieke oudere meisjes en jongens was nodig, 'ter bestrijding 
van gemengde huwelijken'. Maar hij zag hier nog geen taak voor het jeugdwerk; de 
beste personen om zulke ontmoetingen te organiseren waren katholieke echtparen. In 
het katholieke jeugdwerk werd wel gediscussieerd over de 'gemengde verkering', en uit 
het materiaal blijkt dat actieve ontmoediging wel tot de aanbevelingen behoorde. Zo 
snel mogelijk afraden en zo spoedig mogelijk 'uitmaken' was het eerste advies aan 
ouders. 

'Verkering is geen blijvende toestand. Dikwijls kan zij zonder ernstige bezwaren ver
broken worden.' Daarna moesten de gemengd verliefden gesteund worden: meer con
tact met de pastorie, en 'nazorg' zou daarbij kunnen helpen. 2 De vraag is, of de jonge
ren nog wel te beheersen waren. In de jaren die volgen werden allerlei initiatieven ont
plooid om de Katholieke jeugd bezig te houden. Al spoedig deden de Katholieke leiders 
in Dux ook oproepen tot erkenning van samenwerkingsmogelijkheden met andere 
christenen. Nood breekt wet: de groeiende onkerkelijkheid vroeg om meer onderling 
begrip tussen de kerkgenootschappen. Het grote wantrouwen tussen de zuilen moest 
afnemen, door een meer oecumenische houding, en 'een ontmoeting zonder harnas. 3 

Ook Fortmann verwoordde het verlangen naar minder wantrouwen en meer contact: 
'Wie voelt geen behoefte aan geestelijke ruimte en vrijheid in dit kleine land! 4 

Intussen trok de jeugd steeds meer zomaar de straat op. Ouders voelden zich soms 
machteloos tegenover dit verschijnsel in de vroege jaren vijftig, zoals bleek uit een 
onderzoek uit 1953, in opdracht van het ministerie van Onderwijs: 

'Telkens komen de ouders er op terug, dat de kinderen met geweld de straat op 
willen. [...] tot laat in de nacht blijft de jeugd veelal buiten hangen en rondslen-
teren, wat stoeien en plagen. Zij heeft buiten niets te doen, maar zij wil buiten 
zijn.'85 

'Oecumenische koplopers': weekends voor gemengd verloofden in de jaren zestig 

In 1952 werd in Amsterdam begonnen met een Katholieke Huwelijksschool. In de cur
sussen voor adolescenten, verloofden en jonggehuwden werd - iets nieuws - openlijk 
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over huwelijks- en relatieproblemen, en ook over seksuele kwesties gesproken. ° In 
februari 1957 vond een ontmoetingsweekend voor rooms-katholieke en protestantse 
jongeren plaats in Driebergen. Vermoedelijk was dit de eerste keer dat zo'n bijeenkomst 
georganiseerd werd. De organisatie was in handen van pater Gratianus, en mej. C L 
Dales (later bekend als minister van binnenlandse zaken) uit Driebergen, werkzaam bij 
Kerk en Wereld. Thema: 'Negeren en waarderen . Kernonderwerp zou zijn: 'Wat voor 
onwezenlijke barricaden hebben wij tegen elkaar opgeworpen?7 Daarna vonden regel
matig dergelijke gemengde weekends plaats, zoals blijkt uit oproepen in Dux. Plaatsen 
van samenkomst waren vormingscentra, zoals 'De Horst' in Driebergen. Tegelijkertijd 
begon het zgn. open jeugdwerk op te bloeien. 9 

In de loop van de jaren vijftig werd het katholieke jeugdwerk steeds meer gemengd, in 
die zin dat jongens en meisjes naar dezelfde clubs gingen.90 In 1958 was vroegen de 
katholieke jeugdwerkers zich af hoe het verder moest. Er was een verlangen naar grote
re vrijheid, en een zeker wantrouwen ten opzichte van de katholieke leiding. 

'In een vraaggesprek met jongeren van een verloofdencursus kwam de vraag naar 
voren: Waarom is dat jeugdwerk er eigenlijk? Is dat niet om de jongelui goed 
rooms te houden? [...] Ze vertrouwen het niet helemaal.'91 

Begin jaren zestig was er in verschillende artikelen in katholieke tijdschriften92 meer kri
tiek op de eis aan de katholieke partner, om de niet-katholieke partner 'op prudente wij
ze te trachten tot het katholicisme te brengen'.93 In 1965 verscheen een publicatie ten 
behoeve van gemengd gehuwden, geschreven door een gemeenschappelijke redactie van 
katholieke en protestantse pastoors en dominees. Het was een pleidooi, gemengd 
gehuwden voor vol aan te zien, omdat ze anders de kerk zouden verlaten: '(De gemeen
te) beschouwt de gemengd gehuwden in haar midden maar al te vaak als tweederangs 
christenen. Zij behoren er nog wel bij, maar eigenlijk niet helemaal meer.'94 

Voor de individuele gelovigen was een gemengd huwelijk in die jaren nog een hele 
zoektocht naar acceptatie door de wederzijdse kerken. Deze gemengde paren waren pio
niers in hun omgeving. Zoals de heer M., die niet alleen katholiek, maar zelf priester was, 
en wilde trouwen met een hervormde vrouw die hij in 1966 leerde kennen. Trouwen bete
kende dat hij zijn baan als directeur van een katholiek vormingscentrum, en zijn pries
terschap op losse schroeven zette. Over zijn collega-priesters herinnerde hij zich: 

'Jaaa, ze moesten 't niet wéten. Die medebroeders zouden daar moeite mee gehad 
hebben.' Aan de andere kant vertelde hij ook niet direct aan zijn aanstaande vrouw dat 
hij priester was, toen hij haar leerde kennen. Na elk bezoek schreef hij haar een bezorg
de brief: 'Ja: het gaat toch niet hoor, je moet er niets van verwachten. Want ik zal nooit 
met je kunnen trouwen...' Zijn vrouw vult aan: 'En ik dacht: waarom niet? Dan is ie óf 
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homofiel, óf hij is getrouwd! Ja, dat zal je altijd hebben! Homofiel vond ik 't niet zon 
type voor... Dus ik dacht, er is een ander. Maar ik had hier nóóit aan gedacht! En hij 
kon het ook niet zeggen. Het was te emotioneel. Dat ging niet.' Uiteindelijk vond hij 
een geschikt moment om haar te vertellen dat hij priester was, bij een etentje. Daarna 
twijfelde hij nog enkele jaren over het voorgenomen huwelijk, vooral vanwege de moge
lijke consequenties, werkloosheid en het moeten opgeven van zijn priesterschap. Toch 
trouwden zij, in 1971. 

Aanvankelijk hadden deze gemengde paren de wind van de oecumene mee, maar dat 
bleef niet zo, en het klimaat was ook van stad tot stad verschillend. Tot 1976 bleef hij 
als priester bij een vormingscentrum werken. Daarna veranderde de houding van 
'Rome' weer, vertelde hij: gehuwde priesters, dat kon toch eigenlijk niet. Zijn werk 
kwam er door onder druk te staan, hij verloor een bepaald gezag dat daarvoor niet ter 
discussie stond, toen de deken zei: 

'Zou je je voortaan maar niet 'meneer' laten noemen?' Want ik was tot dan toe 
altijd, ja, pastor: dat heb ik me altijd ook wel laten gevallen. Ik zeg ook altijd, dat 
vond ik mijn roeping en ja, dat wilde ik wel zo houden. En ook uitgedrukt zien. 
(stil) Toen heb ik mijn spulletjes gepakt. Ik ben huilende die vergadering uitge
lopen. Ja, toen ging Rome een beetje de kraan dichtdraaien, Paulus de Zesde, die 
begon ineens om te draaien. En toen begonnen ze allemaal om te draaien! Dat is 
gek, hoe ze dan toch daarvoor zo ontvankelijk zijn: [...] Rome, dat is toch wel 
bepalend.' 

Deze pioniers in hun eigen kring kenden meestal ook wel mensen die een gemengd 
huwelijk hadden overwogen, maar die het niet hadden doorgezet. Die konden daar heel 
bitter over zijn: 

'Een nichtje dat ook een gemengde verkering heeft gehad, maar het uit moest 
maken, die kreeg, nadat we er een keer op bezoek zijn geweest, een soort hyste
rische aanval! [...] Wij waren natuurlijk toch wel een spiegel, van: nou kan 't 
ineens allemaal wél! En daar heb ik mijn leven voor moeten opofferen! Bij wijze 
van spreken. Dat speelde zich allemaal wel afin die jaren.'95 

Vanaf 1965 werden regelmatig weekends georganiseerd voor gemengd verloofden en 
gemengd gehuwden. Op dat moment was in de katholieke kerk de discussie over de 
kerkrechtelijke aspecten van het gemengde huwelijk in volle gang. De vormingscentra 
speelden op de discussie in, door concrete ontmoetingen te organiseren. Het was dui
delijk dat het nog nieuw en omstreden was. Zo schreef het meer behoudende katholie
ke blad Het Gezin in januari 1965 geïrriteerd over 
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'het experimenteel ceremonieel waarmede onlangs een gemengd huwelijk, met 
medewerking van een priester en van een dominee is ingezegend. [...] Waarvoor 
is het nodig, gevallen als deze, waarvan we blijven hopen dat ze uitzonderingen 
blijven, in de volle publiciteit te brengen?'9" 

Van die controversiële gemengde huwelijken ging ook wel een bepaalde aantrekkings
kracht uit. De voorvechters van de oecumene grepen de kans om de meningsvorming 
over deze kwestie naar meer acceptatie te stimuleren. Dat gebeurde onder andere op de 
ontmoetingsweekends voor gemengde paren. In november 1965 en januari 1966 werden 
in vormingscentrum Den Alerdinck in Overijssel twee weekends georganiseerd door 
onder meer de progressieve Sjaloomgroep. 'Het ligt in de bedoeling een openhartig 
gesprek te houden rond het tema: Gemengde gevoelens.'97 Sprekers waren S. Jelsma, 
ds. A. Klamer en E. Pruim. Direct daarna kwam de Sjaloomgroep met een militant klin
kende verklaring over het gemengde huwelijk in het nieuws. De Volkskrant citeerde 
eruit: 

'Kerkelijke bepalingen en handelingen die in strijd zijn met het welzijn, de vrije 
gewetensbeslissing en de gelovige dienstbaarheid van de gehuwden, dienen 
zolang en zo veelvuldig te worden overtreden, tot ze ook wettelijk zijn afgeschaft 
of gecorrigeerd.'9 

Met deze toon, die niet meer beschroomd begrip vroeg, maar erkenning eiste, ging de 
oecumenische beweging duidelijk een nieuwe fase in. Datzelfde jaar was er een inter
nationale zomerbijeenkomst voor 'rooms-katolieke' (sic) en protestantse jongeren, op 
Kasteel Oud-Poelgeest, van 20 juli tot 1 augustus. Naast inleidingen en diskussies ston
den ook 'bijbelbesprekingen, kreatieve expressie, sport en spel en exkursies' op het pro
gramma. In de herfst van 1966 vond opnieuw een oekumenisch ontmoetingsweekend 
voor kerkelij k-gemengd verloofden plaats, op 8 en 9 oktober, op het Sjaloomcentrum 
te Odijk. 

'Er is een programma opgebouwd rond de vraag naar heel konkrete oplossingen 
voor zaken als oekumenische opvoeding, doop, schoolkeuze, kerkelijk huwelijk, 
kerkelijk lidmaatschap e.d. O.a. zal een samenvatting en bespreking plaatsvinden 
van de nota 'Het kerkelij k-gemengde huwelijk' van het Katholiek Beraad Jonge
ren en Oekumene.'99 

Ook in 1969 vond nog zo'n weekend plaats, onder de titel: 'Twee geloven op een kus
sen...': 'Op dit kontaktweekend zal naar aanleiding van een film van Ingmar Bergman 
de vraag aan de orde komen, hoe de belemmeringen die gemengd gehuwden nog vaak 
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in de weg worden gelegd, uit de weg geruimd kunnen worden.'100 Uit deze aankondi
ging, de laatste die ik gevonden heb, klinkt al meer zelfvertrouwen, en meer alledaags
heid over het verschijnsel van het kerkelijk gemengde huwelijk. In een verslag werden 
deelnemers aan dit weekend aan het woord gelaten over de moeilijkheden die zij met 
hun familie gehad hadden. Zij benadrukten dat de familie het huwelijk gemakkelijker 
had geaccepteerd dan de wijdere omgeving, en met name de kerken waaruit zij afkom
stig waren. De groep die hier bijeen was, voelde zich volgens de verslaggever 

'ingedeeld bij de oecumenische koplopers. Uit de verhalen van de jongelui op 
Den Alerdinck bleek, dat het helemaal niet moeilijk is om ergens - maar dan bui
ten het eigen leefmilieu - een progressieve dominee en pastoor bij elkaar te krij
gen die samen een passende huwelijkssluiting weten te creëren. Men blijft dan 
echter zitten met een mokkende dominee of pastoor uit eigen gemeente of 
parochie, die bovendien de familie en kennissen zodanig beïnvloeden dat er flin
ke butsen komen in de voordien rimpelloze familieverhoudingen.'101 

En een van de deelnemers: 'De kerken moeten gewoon wat moderner worden. We 
beschouwen ons zelf als een voorhoede, al klinkt dat arrogant.' Uit de reportage spreekt 
een groot zelfvertrouwen van de deelnemers, en ook hun irritatie over de reacties waar
mee ze te maken kregen. Zij eisten erkenning voor de volwaardigheid van hun huwe
lijk. 'Men wil van het woord 'dispensatie' af, omdat men zulks sterk discriminerend 
vindt.' Tijdens dit weekend werd een conceptverklaring opgesteld, die naar de verschil
lende kerkgenootschappen opgestuurd zou worden. 

In de katholieke en gereformeerde tijdschriften werd de enorme verandering in opvat
ting over het kerkelijk gemengde huwelijk duidelijk. Vooral de toon van de artikelen in 
de katholieke bladen aan het einde van de jaren zestig was heel anders dan die uit 1949, 
waarmee deze paragraaf begon. In vergelijking daarmee was de protestantse houding ten 
opzichte van het kerkelijk gemengde huwelijk minder veranderd. De verschillende kerk
genootschappen kwamen in 1969 tot een principe-overeenkomst. Formeel werd deze in 
1971 bekrachtigd, maar binnen Nederland waren de grootste belemmeringen al eerder 
overwonnen. Het kerkelijk gemengde huwelijk werd daarna spoedig alledaags, en ver
loor zijn status als 'sociaal probleem'. 

Teleurstelling en stagnatie na de doorbraak 

De vernieuwers die sterk betrokken waren bij het pleiten voor een versoepeling van de 
normen voor kerkelijk gemengde huwelijkssluiting, gingen er begin jaren zeventig van 
uit dat er tussen de verschillende kerkgenootschappen een nieuw religieus gebied van 
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oecumenisch gelovigen zou ontstaan. Gemengd gehuwden zouden, verwachtten zij, 
actief meewerken aan de uitbouw van deze nieuwe, moderne, brede christelijke gezind
te. Projectgroepen bereidden oecumenische huwelijksliturgieën voor, gebaseerd op 
wederzijds respect voor de oorspronkelijke overtuigingen van beide huwelijkspartners. 
Deze verwachtingen leidden tot een teleurstelling. Aan het einde van de jaren zeventig 
kwam een werkgroep tot de nuchtere conclusie dat verder zoeken naar een 'kant en 
klaar eenheidsmodel' of een 'mengelmoes' geen zin had. Zij constateerden dat enerzijds 
het gemengde huwelijk een normaal verschijnsel werd, maar dat anderzijds de kerken 
in hun samenkomsten, pastoraat en diakonaat gescheiden bleven optrekken. Daarom 
vond deze werkgroep dat gemengde paren maar beter één van beide kerken konden kie
zen: 

'Als de huwenden niet voor één kerkelijke oriëntatie kiezen, dreigen ze al snel tus
sen wal en schip te raken. Als er kinderen komen, begint het probleem opnieuw. 
De cijfers bewijzen dat er vaak niet gekozen wordt, dat de keuze wordt uitgesteld 
of afgewezen.'102 

In de tweede helft van de jaren zeventig bleek een kerkelijk gemengd huwelijk al eerder 
regel dan uitzondering te zijn geworden. De stijging bleek naar verhouding het sterkst 
voor de katholieken, niet enkel in de grote steden, maar ook daarbuiten, in het gehele 
land.I03 

Oecumenisch of onkerkelijk huwelijk? 

De stijging van het aantal gemengde huwelijken was niet gepaard gegaan met voortzet
ting van religieuze betrokkenheid. Toen de gemeenschappelijke verklaring net een feit 
was, was hierover onder de betrokken kerken nog veel optimisme. Vanaf 1965 was het 
voor katholieken mogelijk een gemengd huwelijk ook kerkelijk te laten inzegenen. Van 
die mogelijkheid werd ook tot 1975 elk jaar meer gebruik gemaakt: in 1965 werden 
36,6% van de katholiek-gemengde huwelijken kerkelijk ingezegend, en in 1975 
46,6%. I O4 Hoger werd het percentage echter niet: daarna daalt het aantal kerkelijk inge
zegende gemengde huwelijken. Dat wil zeggen dat steeds, ook toen vanaf 1965 de moge
lijkheid bestond, de meerderheid van de kerkelijk gemengd huwende paren niet in de 
kerk trouwde. Vanaf 1975 steeg die meerderheid verder, en dit gegeven is tekenend voor 
de doorbraak van de onkerkelijkheid. Gemengd gehuwde paren kozen meestal voor de 
onkerkelijkheid. De onkerkelijken werden in de jaren zeventig de grootste levensbe
schouwelijke groep in Nederland. 
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Stille verwijdering 

Van een overwinning van de oecumene was geen sprake. Over kerkelijk verschil tussen 
katholiek, gereformeerd en hervormd werd niet veel meer gesproken. Van veel debat of 
uitwisseling was evenmin sprake. Uit de interviews blijkt dat kerkelijk verschil van-huis-
uit wel bleef bestaan, en ook van kracht bleef in de praktijk van de kerkelijk gemengde 
huwelijken. Dat verschil werd echter voornamelijk ontweken. De onkerkelijkheid bood 
die mogelijkheid tot afzijdigheid. Verreweg de meeste kerkelijk gemengde paren kozen 
in de praktijk voor een onkerkelijk leven. Over de verschillen werd maar zelden gespro
ken. Confrontaties deden zich daarbij niet voor. Er is eerder sprake van een stille ver
wijdering. Tegelijkertijd bood het steeds meer in zwang komende samenwonen een 
tweede mogelijkheid tot het uit de weg gaan van confrontaties met het ouderlijk en met 
het kerkelijk gezag: daarmee werd in elk geval een discussie over een kerkelijke inzege
ning van het huwelijk voorkomen. Over het samenwonen zelf konden natuurlijk wel 
discussies ontstaan, maar de indruk is dat dit vrij snel in brede kring geaccepteerd is.I05 
Paren waarvan beide partners kerkelijk actief bleven, vormen een kleine minderheid. 
Een hervormde vrouw, die met de hiervoor al geciteerde katholieke priester trouwde, 
verloor in de loop van de jaren het contact met haar familie. Niet omdat die familie zelf 
zo aan het hervormde gehecht was, maar omdat de familie steeds minder kerkelijk was 
geworden en de omgang met een katholiek, en dan ook nog een priester, moeilijk bleek 
te vinden. 

'"Je hoort er niet meer bij. Ja. Dat voel ik zo, ja. [...] Die familie van mij is eigen
lijk buitenkerkelijk. Die vinden: wij zaten niet op katholieken te wachten. [...] 
Dan denk je, ja: in plaats dat ze blij zijn dat je gelukkig trouwt! Dat je hier 
woont, dat ze komen kijken. Maar nee. En dat doet je verdriet." (v: U bent een 
deel van uw familie uit het oog verloren?) "Ja, zeg maar rustig de hele familie. Ja 
hoor. Kan je echt wel stellen. [...] In het begin denk je nog dat ze komen... Ik sta 
ook niet altijd bij neven en nichten op de stoep... Maar je denkt wel, wanneer 
komen ze eens een keertje, vooral later. Denk je toch dat het waarschijnlijk wel 
heeft meegespeeld. Het is misschien geen raad weten - maar daar kom je niet 
achter. Hoe moet ik er achter komen? Ik kan er niet meer achter komen. Ik weet 
het niet."' 

Zij is teleurgesteld in haar familie, waarover ze zegt: 

'Dat mensen je niet als dezelfde persoon blijven zien, als je met iemand trouwt. 
He? (Maar) dan hoor je er ook nooit meer wat van. [...] En ja, dan denk ik: ik 
voel ook wel dat die mannen van hun zitten ook niet op een Katholiek te wach-
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ten. Dat voel ik er wel uit. Ze zullen het nooit zeggen, maar: die uit die kerk, 
weet je wel? Ja. Kunnen ze zich ook niks bij voorstellen.'106 

Oecumenische paren houden zich afzijdig 

De oecumenische pioniers uit de jaren zestig werden ook teleurgesteld in de houding 
van veel andere kerkelijk gemengde paren. Anders dan verwacht, ontwikkelden de 
gemengde paren zich niet als ambassadeurs voor de oecumene, maar hielden ze zich 
over het algemeen nadrukkelijk afzijdig. Dit constateerde ook J.H. Hamoen, pastoraal 
medewerker van het bisdom Haarlem, die in 1979 en 1980 tachtig kerkelijk gemengde 
echtparen interviewde over de praktijk van het gemengde huwelijk op dat moment. Zij 
voelden zich niet speciaal geroepen om de oecumene gestalte te geven: 'Het gemengd 
gehuwd zijn is meer een 'toevallige gang van zaken', die men als twee individuen moet 
oplossen en waar men samen met de pastor een vorm voor probeert te vinden.'107 

Hamoen citeert een gereformeerd predikant die de ambivalentie van gemengd gehuw
den typerend acht: 'Over het algemeen zijn gemengd gehuwden mensen die nog niet 
weten wat ze willen en de keus uitstellen. Het is meer verlegenheid dan een bewuste 
keuze.'108 Toeval, verlegenheid en ambivalentie kenmerken het zelfbeeld van de kerke
lijk gemengde paren. Waar van hen op oecumenisch gebied veel verwacht was tijdens 
de jaren zestig, bleken zij in de praktijk niet de aangewezen 'voortrekkers' en 'voorhoe
de' te vormen. In de loop van de jaren zeventig stagneerde de oecumene, constateert 
Houtepen. De situatie van een kerkelijk gemengd paar waarvan beide partners actief 
aan hun geloofsbeleving vorm gaven, bleek uitzonderlijk. De grote meerderheid werd 
buitenkerkelijk, of koos voor een van beide kerkgenootschappen. 

De formele overeenkomst over de erkenning van gemengde huwelijken vond plaats tus
sen de grootste christelijke kerkgenootschappen. Daarbuiten bestonden en bestaan ech
ter nog veel kleine kerkgenootschappen die veelal afzijdig bleven van de tendens tot soe
pelere onderlinge omgang. Orthodox protestantse kerkgenootschappen zoals de gere
formeerde gemeenten, de christelijk gereformeerde kerk, vielen niet ten prooi aan de 
onkerkelijkheid. Zij behielden hun kleine aandeel in de bevolking en de stabiliteit van 
de aanhang is opvallend. Daarmee bleven ook de grenzen van deze groeperingen in een 
periode van verregaande ontkerkelijking in Nederland over het algemeen intact. Het ligt 
voor de hand dat voor lidmaten van deze kerkgenootschappen een huwelijk met iemand 
buiten de eigen kerk nog steeds een ongebruikelijke grensoverschrijding betekent. Dat 
geldt ook voor een groepering of beweging, die in christelijk Nederland wel sterk 
gegroeid is: de zgn. evangelische christenen. Wanneer iemand uit een van de oudere 
Nederlandse kerkgenootschappen een huwelijk aangaat met iemand uit een van deze 
opwekkingsbewegingen of verwante kerkgenootschappen, wordt dit vanuit de traditio-
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nele kerk beschouwd als een grote verandering. Ook hierbij is de term 'gemengd huwe
lijk dan nog zeker van kracht, vooral wanneer het huwelijk gepaard gaat met het over
gaan van de oorspronkelijk traditioneel-christelijke partner naar zo'n nieuwe opwek
kingsbeweging. Hierbij wordt zichtbaar dat verandering van levensbeschouwing ook 
binnen het christendom nog een grote overstap kan zijn.109 

Het meest recente onderzoek: God in Nederland uit 1997, gebaseerd op 1300 inter
views, bevestigde de sterke ontkerkelijking in Nederland sinds 1966. Het percentage bui
tenkerkelijken steeg van 33% in 1966 naar 43% in 1979, en naar 53% in 1996. Kerkbezoek 
is sterk gedaald, ook onder kerkleden, maar nog altijd bezoekt 21% regelmatig, vrijwel 
iedere week, de kerk: dat was in 1966 nog 50%, en in 1979 31%. Bijna de helft van de bui
tenkerkelijken beschouwt zichzelf echter wel als 'gelovig mens'. De discrepantie tussen 
geloof en kerk is dus groter geworden. De kerken hebben hun monopoliepositie op de 
levensbeschouwelijke markt verloren: die markt kent veel meer aanbieders. Voor wat 
betreft het trouwen in de kerk bleek dat van de gehuwde katholieken en gereformeerden 
meer dan 90% in 1996 nog kerkelijk gehuwd was, tegen 68% van de Nederlands-her
vormden. De meerderheid van de huwelijken was ongemengd, homogaam: 

2 Kerkelijke homogamie in 1996. 

absolute homogamie relatieve homogamie 

(% homogame huwelijken) (log odds ratio) 

R-K 70 
N-H 61 

Ger. 71 

4.4 

4.3 

5.9 

Bron: Dekker, De Hart en Peters, God in Nederland, 1966-1996, Amsterdam 1997, p. 51, tabel 32. 

De kerkelijke homogamie is verreweg het grootst gebleven bij de gereformeerden, en 
veel geringer geworden bij rooms-katholieken en Nederlands-hervormden.110 

Interreligieuze huwelijken in ontzuilend Nederland 

De onvoorziene opkomst van de islam 

In de periode dat de Nederlandse christenen in meerderheid begonnen af te zien van 
een actief beleefde kerkelijke levensbeschouwing, vestigde zich tegelijkertijd een reli
gieuze minderheid in het land waarvoor het van-huis-uit aanhangen van haar gods
dienst, de islam, nog zeer vanzelfsprekend was. Tot begin jaren zestig waren er in Neder-
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land maar heel weinig moslims. De eerste islamitische vereniging werd in 1932 in Den 
Haag door Indonesische moslims opgericht. Zij vestigden daar in 1955 de eerste mos
kee. Ook bij de zogenaamde woonoorden van Zuid-Molukkers werden hier en daar isla
mitische gebedsruimten gebouwd, waarvan de moskee in het Friese Balk in 1956 de eer
ste was.111 Islamitische 'gastarbeiders' uit Turkije en Marokko begonnen vanaf begin 
jaren zestig in verschillende steden gebedsruimtes in te richten. In eerste instantie in 
voormalige kerken of synagogen, schoolgebouwen, winkelpanden en fabriekshallen. In 
1975 werd in Almelo de eerste gebedsruimte gebouwd.112 

De onbekendheid met de islam leidde in die begintijd tot veel verwarring. Zo kon
den Surinaamse en Molukse moslims in de jaren zeventig geen gebruik maken van de 
subsidieregeling, omdat die volgens het ministerie van CRM op hen niet van toepassing 
was, maar'alleen voor moslims die destijds als gastarbeider waren geworven en voor hun 
nazaten'.n3 
Er was bij het ministerie een afdeling Welzijn Buitenlandse Werknemers, en een ande
re afdeling Welzijn Molukkers, Surinamers en Woonwagenbewoners. Op religieus 
gebied bleken deze twee groepen elkaar echter deels te overlappen - iets wat de Neder
landse ambtenaren niet voorzien hadden. Ook op andere terreinen leidde het nieuwe en 
het andere van de islam tot verwarring. 

Met name interessant is de geschiedenis van de registratie van kerkelijke gezindte. Zoals 
in hoofdstuk 4 werd beschreven, hield in 1984 de landelijke registratie op te bestaan. 
Tegelijkertijd werd duidelijk dat zich inmiddels in Nederland veel moslims hadden 
gevestigd, maar om hoeveel mensen het hierbij ging was onduidelijk. Bij gebrek aan 
gegevens gaat CBS bij schattingen van het aantal moslims in Nederland uit van de gods
dienst in het land van herkomst van in Nederland woonachtige migranten. Is bijvoor
beeld 87% van de bevolking van Indonesië islamitisch, dan worden volgens deze tel-
methode ook 87% van de in Nederland woonachtige Indonesiërs meegeteld als moslims 
in Nederland."4 Op deze manier komt het CBS tot een schatting van ruim een half mil
joen moslims in Nederland in 1995."5 Het is duidelijk dat dit een wel heel grove schat
ting van het aantal moslims in Nederland oplevert. 

Tot het einde van de jaren zeventig bleven islamieten in Nederland nog tamelijk 
onzichtbaar. Dan treedt een verandering in. Het begon tot niet-moslims door te drin
gen dat de meeste Marokkaanse en Turkse migranten van plan waren zich langduriger 
of blijvend in Nederland te vestigen. Behalve aan moskeeën en kleinere gebedsruimten 
ontstond behoefte aan vlees van islamitisch ritueel geslachte koeien en schapen, wat in 
1977 gelegaliseerd werd. Ook werd verzocht om de mogelijkheid tot oprichting van isla
mitische basisscholen. Deze verzoeken en verschijnselen bleven niet onopgemerkt en 
ook niet onomstreden. Zowel de kwestie van kiesrecht aan migranten als het ritueel 
slachten, de bouw van moskeeën en de oprichting van islamitische scholen riepen ver
ontruste reacties op. 
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Binnen de grote kerkgenootschappen begon in de loop van de jaren zeventig belang
stelling te bestaan voor de aanwezigheid in Nederland van islamieten, en voor de 
opkomst van de islam als grootste niet-christelijke godsdienst. Vanaf begin jaren tach
tig werden door de Nederlands-hervormde kerk, de rooms-katholieke kerk en de gere
formeerde kerken initiatieven genomen om contacten op te bouwen met moslims. 
Hiervoor werden medewerkers in de landelijke bureaus van deze kerken vrijgesteld. 
Vanaf het begin speelde daarbij de overweging mee, dat moslims en christenen elkaar 
steeds meer zouden tegenkomen in het dagelijks leven, in het werk, op school en elders. 
Al snel waren er discussies over een nieuw type gemengd huwelijk: het huwelijk van een 
christen, meestal een vrouw, met een moslim, meestal een man. In een van de eerste 
persberichten hierover vanuit de Katholieke kerk uit 1981 werd het gemengde huwelijk 
tussen moslim en christen gezien als 'de onherroepelijke consequentie van het feit dat 
het aantal vreemdelingen in ons land die komen uit andere culturen en godsdiensten 
steeds toeneemt'.117 

Deze kwesties kwamen aan de orde in een nieuw tijdschrift over de contacten tussen 
moslims en christenen, dat in 1974 door christenen van verschillende herkomst werd 
opgericht onder de veelzeggende naam Begrip-Moslims-Christenen. Hierin werd wél 
gesproken en geschreven over het verschil tussen moslims en christenen. Dat verschil 
was juist nadrukkelijk uitgangspunt voor debat."8 Over de huwelijken van christenen 
met moslims werd nadrukkelijk geadviseerd om goed over de juridische en religieuze 
consequenties na te denken voor het huwelijk gesloten zou worden, en mogelijke pro
blemen bij echtscheiding werden uitvoerig besproken. Uit deze kringen van christelijk-
islamitisch opbouwwerk kwamen in de jaren negentig initiatieven om ontmoetingen 
van gemengde paren te organiseren in discussieweekends in vormingscentra. Daarbij 
werd samengewerkt met bestaande Nederlandse islamitische organisaties. Het initiatief 
lag steeds bij de christenen. Dertig jaar na de weekends voor katholiek/protestants 
gemengd verloofden, in de toen nog nieuwe vormingscentra, worden dus opnieuw ont-
moetingsweekends voor gemengde paren georganiseerd. Onder het motto 'Verschillen
de wortels - één boom'vond zo'n weekend plaats in november 1996 in het vormingscen
trum 'Kontakt der Kontinenten' in Soesterberg. 

In hoeverre zijn deze gemeenschappelijke weekends vergelijkbaar? De weekends voor 
katholiek/protestants gemengde paren stonden in het teken van ontmoeting, herken
ning, uitwisseling van ervaringen met reacties van de eigen kerk en de wederzijdse 
ouders, neutraliseren van eventuele weerstanden, onderlinge steun en een zoektocht 
naar een oecumenisch huwelijksleven, gebaseerd op respect voor beide kerkelijke 
gezindten. De initiatieven hadden tevens een kerk-politieke functie: op het moment dat 
deze weekends gehouden werden, was onder katholieke bisschoppen een discussie gaan
de over het kerkelijk bevestigen van een gemengd huwelijk. De vormingscentra en orga-
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nisatoren van deze ontmoetingen wilden laten zien dat een kerkelijk gemengd huwelijk 
mogelijk en zinnig was, en dat het niet tot geloofsafval hoefde te leiden. Als zodanig ver
vulden zij een zekere voortrekkersrol in de discussie binnen de kerken over verdere libe
ralisering van de kerkelijke huwelijkswetgeving. 

De christelij k-islamitische ontmoetingen hebben een wat ander karakter. Hier is 
meer sprake van een toenaderingspoging vanuit het christendom naar de islam. Het is 
ook een zoektocht naar de meest geschikte gesprekspartners binnen de zeer gevarieerde 
islamitische organisaties in Nederland. Voor het overige zijn de activiteiten erg verge
lijkbaar met die van dertig jaar geleden. Ook nu is er sprake van uitwisseling van erva
ringen met de omgeving, neutraliseren van wederzijds wantrouwen en vooroordelen, 
concrete discussie over keuzes ten aanzien van de kinderen uit een gemengd huwelijk 
(doop of besnijdenis, bijvoorbeeld). De impliciete doelstelling van wederzijds respect 
voor de religieuze achtergrond van beide partners heeft ook, net als in de jaren zestig, 
tot doel te benadrukken dat het aangaan van een huwelijk met iemand van een andere 
godsdienst niet hoeft te betekenen dat men de eigen godsdienst opgeeft. De adviezen 
aan gemengde paren kunnen worden samengevat als: zoek naar het gemeenschappelij
ke tussen christendom en islam, maar geef je oorspronkelijke levensbeschouwing niet 
zomaar prijs. De titel van een boek waarin de ervaring van tien jaar samenwerkings
projecten tussen christendom en islam werd beschreven was dan ook veelzeggend: 'Ik 
ben christen; mijn partner is moslim'. "9 Impliciet staat daar: ik ben christen en wil dat 
blijven, mijn partner is moslim en wil dat ook blijven. In deze bundel, geredigeerd door 
de theologe Gé Speelman, werd de problematische kant van de verschillen in religieuze 
afkomst niet vermeden, maar uitdrukkelijk aan de orde gesteld. Inmiddels zijn er in 
Nederland enkele imams die aanwezig willen zijn bij de sluiting van een gemengd 
huwelijk, meldde Speelman, maar het zijn er nog maar weinig.120 Het vraagstuk van de 
interreligieuze tolerantie wordt in deze stukken, en in het blad 'Al Nisa' (de vrouw) van 
de vereniging van Nederlandse islamitische vrouwen,121 concreet, dagelijks werk.122 

Ook in andere Europese landen zijn deze initiatieven de laatste tien jaar versterkt, en er 
is een Europees overleg op dit terrein gaande.123 

Deze laatste voorbeelden van interreligieuze dialoog zijn zeer recent. Het is nog 
moeilijk te voorspellen hoe christelijk-islamitische paren zich in religieus opzicht zullen 
ontwikkelen. Vooralsnog lijkt het erop dat ook zij in meerderheid, net als de katholiek-
protestantse paren van enkele decennia geleden, uitkomen bij een grotendeels onkerke
lijk, seculier bestaan. Tweederde van de christelijk-islamitische paren die ik interviewde 
verklaarde niet religieus actief zijn. Slechts een kleine minderheid is in intensief debat 
over de wederzijdse afkomst en de gezamenlijke toekomst, net zoals dat tussen katho
lieken en protestanten het geval was. Maar hoewel het hier om kleine groepen religieus 
actieve gemengde paren gaat, kan van hun debat wel een signaal uitgaan naar de religi
euze gemeenschap waaruit zij afkomstig waren. 
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Christenen en joden: beladen en moeizame dialoog 

De geschiedenis van de verhouding tussen joden en niet-joden in Nederland is aan
merkelijk langer dan die tussen islamieten en niet-islamieten. De verhouding tussen 
joden en niet-joden in wat nu Nederland heet kan gereconstrueerd worden vanaf de 
Middeleeuwen. In de zuidelijke Lage Landen vestigden de eerste joden zich eind twaalf
de, begin dertiende eeuw, en in de noordelijke Nederlanden een eeuw later, vanaf eind 
dertiende, begin veertiende eeuw.124 In 1796 kregen joden dezelfde rechten als niet-
joden in de Bataafse Republiek. Op dat moment bevonden zich in Amsterdam ten
minste 25.000 joden.125 

Kenmerkend voor de geschiedenis van de joodse gemeenschap in de tweede helft 
van de negentiende eeuw is een ontwikkeling van assimilatie en secularisatie op het 
gebied van het economisch leven, de politiek, de maatschappelijke activiteiten en de 
cultuur.12 Terwijl steeds minder joden zich aktief religieus betoonden, hield de meer
derheid echter wel vast aan bepaalde joodse tradities, zoals de besnijdenis en het trou
wen in de synagoge.127 In deze eeuw daalde het percentage ongemengde huwelijken 
van joden in Nederland, van ruim 80 procent in 1914, via 76,7 procent in 1941 naar 
54,8 procent in 1946, en na de bevrijding daalde het verder tot 20 procent in 1986. 
De Nederlandse joden begonnen in het interbellum meer met niet-joden te trou
wen.129 In Duitsland was het vanaf 1935 voor joden verboden met niet-joden te trou
wen, in Nederland werd dat verbod in 1941 van kracht. In de naoorlogse periode zijn 
de gemengde huwelijken van de kleine groep joden die de vervolging overleefd had 
verder toegenomen. 

Aan het begin van dit hoofdstuk ging ik in op de verhouding tussen de traditionele reli
gieuze tolerantie en de jodenvervolging. De naoorlogse verhouding tussen joden en 
niet-joden is verregaand bepaald door de gebeurtenissen tijdens de vervolging.130 Met 
christelijke organisaties ontstonden al spoedig pijnlijke confrontaties, met name rond 
de terugkeer van joodse kinderen die door de oorlog wees geworden waren, en rond de 
christelijke 'jodenzending'.131 Gebrek aan joodse huwelijkspartners was een van de oor
zaken voor het zeer snel gestegen percentage gemengde huwelijken van joden in deze 
jaren. In 1966 bleek bij een telling van de joden in Nederland inmiddels de meerder
heid van de joodse mannen en ruim 40% van de joodse vrouwen met niet-joden 
getrouwd te zijn.132 

In 1953 vroeg het Nipo in een publieke opinieonderzoek naar de acceptatie van 
joods/niet-joodse huwelijken: 'Is een gelukkig huwelijk tussen joden en niet-joden 
mogelijk?' De helft achtte een gelukkig huwelijk mogelijk, terwijl 40% meende van 
niet. De rest had geen oordeel. Meer gereformeerden (64%) en katholieken (60%) dan 
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Nederlands-hervormden (53%) wezen zo'n huwelijk af, terwijl slechts 16% van de 
onkerkelijken die mening had.133 

Tabel3 Gehuwde joden naar geslacht, tijdstip van huwelijkssluiting en aard van het huwelijk 

% Joods Gemengd 

M v M v 

vóór 1945 64 78 36 22 

1945-1949 59 72 41 28 

1950-1954 56 55 44 45 

1955-1959 52 51 48 49 

1960-1965 46 55 54 45 

Bron: Demografie der joden in Nederland. NiDi/Commissie voor Demografie der Joden in Nederland, 

Ph. van Praag, Assen lyji.1^ 

Binnen de joodse gemeenschap is een huwelijk met een niet-jood altijd een punt van 
zorg gebleven. In het eerste internationaal vergelijkende onderzoek naar de naoorlogse 
demografische ontwikkelingen sprak Wasserstein van de 'verdwijnende diaspora', onder 
meer vanwege de toename van het aantal gemengde huwelijken.135 Omdat volgens de 
joodse wet, de halacha, de afstamming uitsluitend via de moeder verloopt, worden de 
kinderen geboren uit een huwelijk van een joodse man met een niet-joodse vrouw vol
gens degenen die deze wet aanvaarden niet meer als joden beschouwd. Een huwelijk 
met een niet-jood kan niet religieus bevestigd worden, tenzij de niet-joodse partner 'uit
komt' als jood. Dat laatste is echter omstreden en uitzonderlijk. Overgang tot het ortho
doxe jodendom is in Nederland uitgesloten. In Nederland kan een niet-jood alleen bij 
de liberaal joodse gemeentes 'uitkomen', maar ook daar is er een jarenlange inspanning 
van de kandidaat voor nodig, en geldt dat het beslist niet wordt aangemoedigd. De 
gemengde huwelijken van joden met niet-joden zijn dan ook vrijwel altijd uitsluitend 
burgerlijke huwelijken. 

Vanaf de jaren zestig is wel enige dialoog tussen joden en christenen in Nederland op 
gang gekomen. Het betreft uitwisseling van religieuze inzichten en beperkt zich veelal tot 
het niveau van landelijk opererende vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen en 
de verschillende joodse groeperingen, met name met de liberale joodse organisaties. In 
1966 kwamen voor het eerst leerhuizen tot stand waar joden en christenen gezamenlijk 
bronnen bestudeerden. Dat gebeurde ook vanaf 1967 op de Katholieke Theologische 
Hogeschool (later Universiteit) in Amsterdam en Utrecht. In 1972 werd het tijdschrift 
'Ter Herkenning voor christenen en joden opgericht. In 1981 volgde 'Werkschrifi voor 
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Leerhuis en Liturgie', uitgegeven door het Amsterdamse centrum De Populier in samen
werking met de Amsterdamse studentenekklesia. 

Vanaf begin jaren tachtig komt de christelijk-joodse dialoog in een stroomversnel
ling. Het boek 'Christelijke theologie na Auschwitz: over de christelijke wortels van het 
anti-judaïsme'van de theoloog Hans Jansen verscheen in 1981. Mede door de activitei
ten van de Nederlandse Volks Unie en de nieuwe Centrumpartij ontstond bezorgdheid 
over georganiseerd antisemitisme en racisme in Nederland. In 1981 werd ook zowel het 
Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) opgericht als het Centrum voor Informatie 
en Documentatie (CIDI) over Israël. Het CIDI sloot zich aan bij het Amsterdamse Ini
tiatief tegen fascisme, racisme en antisemitisme, dat studiedagen en demonstraties orga
niseerde.I? In datzelfde jaar kwam de Raad van Kerken met een 'Verklaring betreffende 
het hardnekkig antisemitisme'. Ook de Stichting ter Bestrijding van het Antisemitisme 
(STIBA) werd in dit jaar actief. 

De belangstelling voor het jodendom, voor joodse geschiedenis en voor het judaïs
me werd gestimuleerd door verontrusting over uitingen van hedendaags antisemitisme, 
en het verder doordringen van het besef van de grootscheepse vernietiging van de 
Nederlandse joden tijdens de oorlog. Die belangstelling nam heel verschillende vormen 
aan. Zo moeten hier ook genoemd worden de initiatieven van 'Christenen voor Israël', 
die vanuit een evangelisch orthodox christelijke houding uitgebreide pro-Israël-pro-
gramma's organiseren. Zeer sterk uiteenlopend zijn ook de opvattingen van christelijke 
organisaties over de politieke situatie in Israël en het Midden-Oosten. In 1990 kwam het 
tot een breuk tussen het OJEC en de Raad van Kerken, vanwege de contacten van de 
Raad met de PLO en de door het OJEC als eenzijdig betitelde verklaringen van de voor
zitter van de Raad.137 Landelijk contact tussen de christelijke kerken en de joodse kerk
genootschappen bleef beperkt in stand, en staat snel onder druk waar het de gepolari-
seerde opvattingen over de verhouding tussen Israël en de Palestijnen betreft. 

Er is wel een toegenomen interreligieuze dialoog op verschillende niveaus, maar tegelij
kertijd is er terughoudendheid over een intenser contact, dat ook de privésfeer van de 
gelovigen zou raken. De toenaderingspogingen vanuit de grote christelijke kerkgenoot
schappen, en daarvan met name de protestantse kerken, naar de islamitische gemeen
schappen en naar de joodse gemeenschap zijn vergelijkbaar. De laatste verhouding is 
echter zwaar belast, met de geschiedenis van de jodenvervolging en het langzaam groei
ende besef van destijds tekortgeschoten hulp van niet-joden, met de geschiedenis van 
christelijk antisemitisme, met de geschiedenis van de christelijke jodenzending die nog 
tot na 1945 bleef bestaan13, en tenslotte met de polarisatie van standpunten over de 
staat Israël en de Palestijnen. Deze aspecten maken de christelijk-joodse dialoog onge
makkelijk en beladen. Er blijft een bepaalde afstand tussen beide groeperingen bestaan, 
en soms wordt die afstand ook verdedigd.139 Een interreligieus huwelijk tussen christen 
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en jood, met wederzijdse erkenning gesloten in kerk en synagoge, is formeel nog niet 
mogelijk. 

Conclusies 

Religieus verschil is niet helemaal verdwenen. Er heeft zich een omslag in de publieke 
opinie voorgedaan in de jaren zestig, en sindsdien is het beeld niet werkelijk meer ver
anderd. De omstreden bekering van prinses Irene tot het katholicisme in verband met 
haar voorgenomen verloving met de katholieke Hugo Carlos in 1964, leidde in Neder
land tot intensiever overleg tussen katholieken en protestanten dat na enkele jaren resul
teerde in overeenstemming over erkenning van eikaars doop en huwelijk. 

Tabel 4 Acceptatie van kerkelijk gemengd huwelijk van eigen dochter, zoon, broer of zuster. 

% 1953* 1965 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1991 

ja (geen bezwaar) 15,8 32 59 52 55 63 54 62 61 

nee (wel bezwaar) 80,4 63 29 27 22 24 24 22 

overig 3,8 5 19 18 15 22 14 17 

Bronnen: Attwood Statistics 1965/Bagley 1972, 'The Dutch Plural Society'; Onderzoek Progressiviteit en Con

servatisme, 1970; Sociaal Cultureel Planbureau, Onderzoek Culturele Veranderingen, 1975-1991. 

* Het onderzoek uit 1953 betreft alleen de gemeente Sassenheim.140 

Zowel bij de algemene acceptatie als bij de specifieke, directere acceptatie van religieus 
verschil valt op dat de opvattingen hierover in de jaren zestig sterk zijn veranderd — er 
is een wending - maar ook dat er sinds de jaren zeventig op dit gebied weinig meer is 
veranderd. Ruim tweederde van de bevolking heeft geen enkel bezwaar tegen een reli
gieus gemengd huwelijk in de familie; bijna een kwart blijft bezwaar houden. De 
publieke religieuze tolerantie verschilt daarmee opmerkelijk van bijvoorbeeld tolerantie 
ten opzichte van homoseksualiteit. Die lijkt nog veel sterker te zijn toegenomen. Wel is 
het zo - en dat is geen gering verschil - dat de vragen naar acceptatie hier minder direct 
gesteld zijn, en er geen verband met de eigen familie van de respondent gelegd wordt. 
Enigszins chargerend — de vergelijking gaat immers niet helemaal op, maar het is het 
enige herhaalde onderzoek — zou op grond van deze opinieonderzoeken gesteld kunnen 
worden dat de publieke acceptatie van religieus verschil in Nederland min of meer stag
neert, terwijl de algemene publieke acceptatie van homoseksualiteit vrijwel volledig lijkt 
te zijn.141 De acceptatie heeft zich niet duidelijk verder voortgezet: een verschil in 
levensbeschouwing is bij partnerkeuze en huwelijk nog altijd een verschil van enige 
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betekenis. Vanaf de jaren zeventig wordt vermoedelijk niet langer in eerste instantie aan 
een andere christelijke kerkelijke gezindte gedacht bij een gemengd huwelijk, maar gaat 
het meer om huwelijken tussen christenen en niet-christenen. Uit de opinieonderzoe
ken wordt deze overgang door de beperkte vraagstelling echter niet zichtbaar. Dat 
maakt de interpretatie van deze gegevens vooral vanaf de jaren zeventig moeilijk. Begin 
jaren tachtig gingen de grote kerkgenootschappen zich actiever opstellen ten opzichte 
van de islam, die toen qua grootte de vierde gezindte in Nederland was. Sinds het ein
de van de jaren zeventig veranderde de betekenis van wat in Nederland onder een 
gemengd huwelijk wordt verstaan. 

Uit de cijfers over de ontwikkeling van het samenwonen enerzijds, en de cijfers voor 
de onkerkelijkheid anderzijds wordt de grote verandering in het privé-leven zichtbaar. 
Door een onkerkelijk leven, en door te kiezen voor samenwonen in plaats van trouwen, 
omzeilden vanaf de jaren zeventig honderdduizenden paren mogelijke problemen bij de 
goedkeuring van hun levensvorm door hun ouders en door de kerk. Het kerkelijk 
gemengde huwelijk is steeds vaker een interreligieus huwelijk geworden. De religieuze 
diversiteit heeft zich sterk doorgezet. In de laatste Amsterdamse huwelijksstatistiek naar 
kerkelijke gezindte van 1993 werden niet minder dan 67 verschillende godsdienstige en 
levensbeschouwelijke richtingen genoteerd.^2 Net als in de jaren zestig tussen katho
lieken en protestanten hebben de gemengde huwelijken tussen christenen, joden, mos
lims en hindoes een interreligieuze dialoog op gang gebracht. Daarin hebben vanaf de 
jaren tachtig de Nederlands-hervormde, de gereformeerde en de rooms-katholieke kerk 
het initiatief genomen. Het betreft steeds kleine initiatieven, discussiegroepen, confe
renties en seminars. Die interreligieuze dialoog is ook nog jong. 

In de twintigste eeuw is de omgang met religieus verschil in Nederland verschoven: 
van verschil tussen christelijke gezindten tot verschil tussen godsdiensten. De omgang 
met het verschil is opmerkelijk constant gebleven. Een grote meerderheid ontkent, 
omzeilt of vermijdt elke confrontatie met religieus verschil. Men ziet af van een actieve 
beleving van de levensbeschouwing: ook deze 'levensbeschouwelijke abstinentie' wordt 
niet nadrukkelijk uitgedragen. Slechts een minderheid van de bewoners van Nederland 
is vanaf de jaren zeventig religieus actief gebleven. Tijdens de verzuiling was de ontwij
king van kerkelijk verschil geïnstitutionaliseerd; sinds de ontzuiling werd omzichtigheid 
ten opzichte van religieus verschil de dominante houding. Deze situatie duidt mijns 
inziens niet op probleemloze volledige acceptatie van religieus verschil. Een kleine min
derheid gaat de confrontatie aan, en probeert weerstanden en vooroordelen door ont
moeting, gesprek en uitwisseling te verminderen. Er zijn maar weinig mensen die reli
gieus verschil met inbegrip van de problematische kanten erkennen, en desondanks een 
dialoog voortzetten. Deze situatie laat zien dat religieus verschil en verschil in levens
beschouwing in Nederland nog altijd omstreden zijn, en dat de acceptatie van religieus 
gemengde paren niet volledig is. 
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