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6 
Hollandse ambivalentie 

Nieuwsgierige en bezorgde reacties op etnisch gemengde paren, in de koloniale tijd 

en in naoorlogs Nederland 

'Gedwongen op een nieuwe manier samen te leven, worden de mensen gevoeliger voor 
wat anderen bezielt. '7 (Norbert Elias) 

Inleiding 

De aanwezigheid van migranten in de Nederlandse samenleving is in de jaren negentig 
wel vanzelfsprekender geworden, maar nog niet onomstreden. Terwijl de meeste 
Nederlanders wel weten dat zich hier door de eeuwen heen telkens groepen migranten 
hebben gevestigd, is het voor veel autochtonen individueel nog altijd iets nieuws en 
ongebruikelijks om migranten als buren, als collega's of als familieleden te ontmoeten. 
In dit hoofdstuk gaat het om de reacties op die ontmoetingen in de naoorlogse perio
de. We zullen zien dat de toenemende gevoeligheid voor wat anderen bezielt, zoals 
Norbert Elias het formuleerde, bij interetnisch contact zeer verschillende vormen kan 
aannemen. Reacties op contact met 'anderen' variëren van enthousiasme en aanhanke
lijkheid tot ernstige irritatie, concurrentie en geweld. Was interetnisch contact en ver
menging wel zo nieuw en ongebruikelijk? Was Nederland niet altijd een immigratie
land? Lucassen en Penninx hebben overtuigend laten zien, dat de immigratie in de 
naoorlogse periode een forse verandering genoemd kan worden, omdat zij volgde op 
een periode van tenminste een eeuw waarin zich per saldo geen immigratie van beteke
nis had voorgedaan.2 

Gelet op de bevolkingssamenstelling naar nationaliteit was Nederland tot 1947 een 
vrij gesloten land. Bijna iedereen die hier woonde, was ook in Nederland geboren: 
slechts 1,1 procent van de totale bevolking in 1947, ongeveer 90.000 personen, had een 
nier-Nederlandse nationaliteit. Gedurende de bijna drie decennia sinds 1970 verdub
belde het percentage 'vreemdelingen' op de Nederlandse bevolking opnieuw ruim: van 
2 procent in 1971 via 3,4 procent in 1980 en 4,6 procent in 1991. In 1994 was het per
centage 5,4 procent (ongeveer 800.000 personen), waarna het elk jaar daalde tot 4,4 
procent in 1997.3 Omdat de cijfers alleen op nationaliteit betrekking hebben, ontbreken 
hierbij nog de Indische Nederlanders, de Molukkers, de Surinamers, en ook alle gena-
turaliseerden. 
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Internationalisering van de huwelijksmarkt 

Behalve een toename van het percentage migranten was ook sprake van toegenomen 
diversiteit van hun herkomst. Uit steeds meer verschillende landen en werelddelen von
den Nederlanders een huwelijkspartner. Recente cijfers voor de gemeente Amsterdam 
laten zien dat van alle in 1996 huwende mannen niet meer dan 56,4 procent, en van alle 
huwende vrouwen 54 procent Nederlanders waren. Verder werd er dat jaar in Amster
dam gehuwd door personen afkomstig uit niet minder dan 122 verschillende nationali
teiten en etnische groepen.4 Aan het begin van deze periode was het beeld nog heel 
anders: huwelijken met niet-Nederlanders waren op enkele uitzonderingen na huwelij
ken met inwoners van andere Europese landen, en de gemengde paren hadden elkaar 
over het algemeen in Nederland leren kennen, en niet daarbuiten. 

De werving van buitenlandse arbeiders begon in 1956 en werd in 1973 stopgezet, naar 
aanleiding van de oliecrisis. Formele wervingsovereenkomsten werden gesloten met Ita
lië (i960), Spanje (1961), Portugal (1963), Turkije (1964) en Griekenland (1966). Na een 
korte economische terugval in 1966-1967 herstelde de Nederlandse economie zich, en 
volgden nog overeenkomsten met Marokko in 1969, en met Joegoslavië en Tunesië in 
1970.5 In de loop van de jaren zestig kwamen steeds meer migranten spontaan naar 
Nederland, op zoek naar werk. Al spoedig vormden zij de meerderheid van de migran
ten: in 1965 was al ongeveer eenderde deel van de arbeidsmigranten geworven, en twee
derde spontaan gekomen. Nadat in 1973 de werving was stopgezet, ging de migratie 
naar Nederland door. De voornaamste reden voor de sterke groei van de aantallen 
migranten lag vanaf die jaren in wat genoemd wordt gezinsherenigende en gezinsvor-
mende migratie.6 Naast deze vormen van kettingmigratie zijn er veel migranten die 
Nederland als vluchteling of toerist binnenkomen, en besluiten te blijven. Achterlig
gende migratie-stimulerende factoren zijn de economische en politieke situatie in de 
landen van herkomst. 

Tabel 1 Turken en Marokkanen met een verblijfsvergunning, 1960-1992. 

Turken Marokkanen 

i 960 22 3 

1965 8822 4502 

1992 214.83O 163.697 

Bronnen: Will Tinnemans, 'Een gouden armband', Utrecht 1994. Rinus Penninx, WRR-Rapport 1979, p. 95. 

Philip Muus, 'Migration, Minorities and Policy in the Netherlands', SOPEMI, Amsterdam 1992, p. 28. 
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In zekere zin volgden de groepen niet-Nederlandse migranten elkaar op. Gezichtsbepa
lend en landelijk gezien de grootste groep waren ten eerste de Italianen, vanaf 1963 de 
Spanjaarden, en vanaf 1970 de Turken en Marokkanen. Alle andere nationaliteiten 
vormden in vergelijking hiermee veel kleinere groepen, hoewel er steeds wel plaatselij
ke verschillen waren, afhankelijk van bepaalde bedrijven en andere netwerken. Het is 
moeilijk vast te stellen wanneer het besef doordrong dat de als tijdelijke arbeidskrach
ten geworven buitenlanders zich blijvend in Nederland zouden vestigen. In 1967 was de 
verwachting van een tijdelijk verblijf nog algemeen, zoals hoogleraar Wentholt schreef: 
'tijdelijkheid en de kortstondigheid van het verblijf van de betrokken personen [liggen] 
aan de basis van het verschijnsel.'7 Nu was er juist toen hij dat schreef in 1966-67 een 
tijdelijke economische inzinking, die in Twente tot sluitingen in de textielindustrie, en 
in Limburg bij de mijnen leidde — twee gebieden waar nogal wat buitenlandse arbeiders 
werkzaam waren. In 1967 belandde de werving van arbeidsmigranten op een dieptepunt 
van slechts 566 personen. Gezien deze ontwikkelingen was de verwachting van terug
keer dus niet geheel onlogisch. 

Zij kwam echter niet uit, en ook de ingrijpende oliecrisis leidde niet tot massale 
remigratie. Wel keerden in de eerste helft van de jaren zeventig de meeste Italianen terug 
naar hun geboorteland. Alleen in dat land, althans in Noord-Italië, was een zodanige 
opleving van de economie, dat een aantal remigranten succes had bij het zoeken van 
werk. De migranten uit alle andere landen bleven voorlopig in Nederland.9 Aan het ein
de van de jaren zeventig bleek dat de migratie uit Zuid-Europa, Noord-Afrika en Tur
kije naar Nederland een langduriger geschiedenis werd dan aanvankelijk verwacht. 

De acceptatie van 'anderen' als buren is verschillende keren onderwerp van opinieon
derzoek geweest. Er is weinig onderzoek dat historisch vergelijkbaar is. Het beste daar
voor leent zich de tijdreeks met de vraag 'Stel dat u mensen van een ander ras als naaste 
buren zou krijgen'. Deze vraag is vanaf 1965 tot 1991 twaalf maal voorgelegd (zie tabel 2). 

Tabel 2 Acceptatie van buren van een 'ander ras', 1965-1995. 

1965 1975 1980 1985 1989 1991 1992 1993 1994 1995 

% % % % % % % % % % 

)a 86 60 50 53 56 55 51 51 55 58 

nee 13 29 25 22 20 23 23 23 21 22 

ov. 1 11 25 25 24 22 27 25 24 21 

Bron: Attwood 1965/Bagley 1972, SCP Culturele Veranderingen 1975-1995. Hier betekent 'ja' dat de respon

dent verklaarde geen bezwaar tegen 'andere' buren te hebben, 'nee' betekent dat er wel bezwaar was, en 'ove

rige' omvatten voornamelijk de vage, en moeilijk te interpreteren categorie 'dat hangt er vanaf'. 
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De acceptatie van 'andere' buren is afgenomen vergeleken met de eerste meting in de 
jaren zestig, maar vanaf de jaren zeventig niet wezenlijk meer veranderd. Voordat we 
nader ingaan op de acceptatie van 'andere' huwelijkspartners nog een opmerking over 
de omvang van de groep potentiële huwelijkskandidaten. Wie konden met een Neder
lander trouwen? Lang niet alle migranten, omdat velen van hen al getrouwd waren toen 
ze naar Nederland kwamen. In 1968 werden door de Nederlandse Stichting voor Statis
tiek duizend Italianen, Spanjaarden, Turken en Marokkanen geïnterviewd. De Turken 
en Marokkanen bleken veel vaker reeds gehuwd te zijn: 84 procent van de Marokkanen 
en 90 procent van de Turken waren gehuwd, tegen 60 procent van de Italianen en Span
jaarden.10 De onafhankelijkheid van Suriname was de aanleiding tot de vestiging van 
een een groot deel van de bevolking in Nederland. De piekjaren waren 1975, het jaar 
waarin de onafhankelijkheid werd getekend (bijna 40.000 immigranten), en 1980, het 
jaar waarin de vijfjarige overgangsregeling afliep, gedurende welke inwoners van Suri
name alsnog voor de Nederlandse nationaliteit konden kiezen (bijna 19.000 immigran
ten).11 Spoedig na de grote overtocht volgden huwelijken met autochtone Nederlanders. 

Tabel3 Surinaams-Nederlandse huwelijken in Amsterdam, 1975-1990. 

1975 1980 1985 1990 

Ned. man + Sur. vrouw 28 46 32 174 

Ned. vrouw + Sur. man 34 58 37 171 

Bron: Onderzoek en Statistiek, Amsterdam, Gemengde huwelijken, jaar 1975-1990. 

Behalve onder arbeidsmigranten en migranten uit de voormalige kolonieën vonden 
steeds meer Nederlanders een huwelijkspartner wanneer zij zelf naar het buitenland gin
gen, op vakantie of voor hun werk. De buitenlandse vakantie werd vanaf de jaren zeven
tig voor steeds meer Nederlanders een mogelijkheid. Dit verklaart een aanzienlijk aan
tal huwelijken met Spaanse, Oostenrijkse en Italiaanse vrouwen en mannen vanaf die 
tijd. En juist ook buiten Europa en met niet-Europeanen vonden ontmoetingen tussen 
Nederlanders en niet-Nederlanders plaats die tot huwelijken leidden. Er is zo een markt 
van internationale kennismaking gegroeid, die varieert van met werk verbonden losse 
ontmoetingen op congressen, beurzen en allerlei uitwisselingen tot nauwe samenwer
kingsverbanden en fusies, en min of meer vergelijkbaar: van losse seksuele contacten in 
de prostitutie, de korter- of langerdurende vakantieliefdes, tot en met huwelijken, 
gezinsvorming, kinderen, kleinkinderen enzovoorts. Soms zijn dit verschillende circuits, 
soms zijn er dwarsverbanden. Er is een sterk gegroeide variatie. Daarnaast valt op dat 
steeds grotere afstanden steeds vaker overbrugd worden. Zo ontwikkelden zich bijvoor-
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beeld toeristische seksuele markten in Zuidoost-Azië, Afrika en Zuid-Amerika, waarbij 
de cliënten, over het algemeen uit een westers land afkomstig, wel meestal, maar niet 
meer uitsluitend mannen zijn.12 Daarmee samenhangend vestigden prostituees uit deze 
werelddelen zich ook in het westen, zoals bijvoorbeeld in het Amsterdamse Wallenge
bied goed zichtbaar is. Uiteraard is niet alle migratie vanuit deze verre toeristische 
bestemmingen uitvloeisel van contacten, opgedaan in de prostitutie. Dat is zeker niet 
zo in de beleving van de mannen en vrouwen die elkaar in een ver en vreemd land heb
ben leren kennen. Zij ervaren hun ontmoeting, verliefdheid, verhouding en eventueel 
huwelijk als een bijzondere speling van het lot - en daarin zijn zij niet anders dan de 
meeste 'ongemengde' paren. 

Alle internationale ontmoetingen, hoe vluchtig ook, kunnen leiden tot gemengde 
relaties of huwelijken. Dat laatste gebeurt slechts in enkele gevallen: de gemengde paren 
blijven ook nu maar een beperkt deel van alle huwelijken vormen. Een blik op de huwe-
lijksstatistieken maakt wel duidelijk dat de huwelijksmarkt in de jaren negentig zeer 
internationaal is. In 1996 trouwden in Amsterdam 5051 paren. De mannen waren 
afkomstig uit in totaal 105 verschillende landen en etnische groepen, de vrouwen uit in 
totaal 122 verschillende landen of etnische groepen.13 

De kracht van langdurige beeldvorming 

Er mochten dan gedurende de eeuw die aan 1945 voorafging nauwelijks zichtbare 'ande
re' minderheden in Nederland zijn geweest, er bestond wel een beeld van de 'vreemde
ling'. Nederveen Pieterse, Blakely, en Dubbelman en Tanja lieten in de eerste studies op 
dit gebied zien dat tijdens die periode van afwezigheid en onzichtbaarheid, de beeld
vorming over anderen in stand bleef. Bepaalde hardnekkige stereotypen kunnen terug
gevonden worden in Nederlandse folklore, beeldende kunst, religieuze afbeeldingen en 
literatuur, in reisverslagen en ook in reclamemateriaal.14 De hardnekkige en langdurige 
beeldvorming van met name zwarten zorgde er volgens Blakely voor, dat er in Neder
land houdingen tegenover en meningen over zwarten waren, lang voordat er sprake was 
van werkelijke vestiging van zwarten van enige omvang van betekenis. Daarbij bleef het 
beeld van de Nederlandse blanke superioriteit als vanzelfsprekend gehandhaafd. 

In de geschiedenis van de omgang met verschil zijn periodes van een 'open-deurbeleid', 
maar ook periodes van gesloten grenzen te traceren.15 Er kan beter gesproken worden 
van een wisselende en ambivalente tolerantieconjunctuur dan van een eenduidig eeu
wenlang tolerant Nederland. De koloniale verhoudingen bepaalden de beeldvorming 
van de zichtbaar 'anderen', vooral de andersgekleurden, in Nederland in hoge mate. 
Juist de tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste decennia van de twintigste 
eeuw waren een periode van sterk groeiend Nederlands nationalisme, zoals de historici 
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Van Sas en Te Velde hebben laten zien. Dit Nederlandse nationalisme was volgens hen 
onder meer gebaseerd op gevoelens van etnische en taalkundige verbondenheid en soli
dariteit met de Boeren, waarbij met name de Lombok-expeditie in Nederlands-Indië en 
de Boerenoorlogen in Zuid-Afrika bouwstenen voor dit nationalisme waren. 

Deze koloniale conflicten versterkten en bevestigden vermoed ik in Nederland 
gevoelens van vanzelfsprekende Nederlandse (Europese, blanke, christelijke) superiori
teit, maar ook van nieuwsgierigheid. Ook in Nederland werd wetenschappelijk 'rassen-
kundig' onderzoek ter hand genomen, zoals De Rooy als eerste heeft beschreven.17 In 
de volgende paragraaf ga ik eerst kort in op de omgang met vermenging en de reacties 
op gemengde paren in de koloniale periode. Daarna komt de omgang met verschil in 
naoorlogs Nederland aan de orde. 

Permissief en pragmatisch. Gemengde paren in de koloniale praktijk 

Voor wat betreft de omgangsvormen en het huwelijksrecht tussen Nederlanders en 
Indische mannen en vrouwen week de situatie in Nederlands-Indië af van die in ande
re, vergelijkbare koloniale samenlevingen, zoals Brits-Indië, Frans-Martinique en 
Guadeloupe , Belgisch-Kongo1?, en ook het Zuiden van de Verenigde Staten20. In al 
deze, en vele andere, samenlevingen waren buitenechtelijke verhoudingen tussen blan
ke mannen en zwarte vrouwen vanaf de eerste vestigingsjaren vanzelfsprekend, maar 
wettige huwelijken meestal niet.21 Segregatie was normaal, hoewel daarop wel opmer
kelijke uitzonderingen voorkwamen. Dat betrof dan een enkel toegestaan huwelijk van 
een hooggeplaatste blanke man met een vrouw afkomstig uit een van de lokale bevol
kingsgroepen.22 De regel was: blanke mannen konden wel seksuele relaties aangaan 
met niet-blanke vrouwen, maar trouwen deden zij alleen met een blanke vrouw. 
Zolang er in een bepaalde kolonie erg weinig blanke vrouwen waren, werden buiten
echtelijke verhoudingen met niet-blanke vrouwen als onvermijdelijk getolereerd. Die 
tolerantie hing nadrukkelijk samen met de afwezigheid van blanke vrouwen, en was 
verder afhankelijk van de status van de christelijke kerk ter plaatse. Hoe sterker het 
kerkelijk gezag zich al in de kolonie had gevestigd, hoe minder aanvaardbaar buiten
echtelijke relaties, concubinaat en interraciale seksuele verhoudingen werden geacht, 
en hoe minder openlijk deze werden beleefd. Opmerkelijk genoeg werden in Neder
lands-Indië en in de Kaapprovincie in Zuid-Afrika buitenechtelijke verhoudingen al 
vroeg verboden, en tegelijkertijd wettelijk gemengde huwelijken mogelijk gemaakt en 
zelfs gestimuleerd. 
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Gemengde huwelijken bevorderd 

Onder Hollands bewind werden in Indië en in de Kaap gemengde huwelijken niet 
alleen getolereerd, maar zelfs aangemoedigd en voorgefinancierd door de autoriteiten.23 

Gemengde huwelijken bevorderden de stabiliteit van de kolonie, was de gedachte in 
1612.24 De vestiging van Nederlandse vrouwen was echter omstreden. Gouverneur-
generaal Brouwer raadde het huwen met Indische vrouwen sterk aan, omdat de Hol
landse vrouwen steeds klaagden, niet permanent wilden blijven, veeleisend waren, voor
al gericht op rijk worden en zo spoedig mogelijk terugkeren naar Holland. Indische 
vrouwen daarentegen zouden minder veeleisend zijn, en hun kinderen zouden gezon
der zijn: 'Onze soldaten zijn wanneer ze met hen trouwen veel beter af.'25 

In 1620 en 1622 verbood Coen losse verhoudingen en samenwonen met slavinnen 
en concubines. In Batavia mocht niet meer 'in schande' geleefd worden. Het verbod 
gold voor mannen van alle rangen en standen, en ook voor vrouwen: christenen moch
ten geen seksuele verhoudingen aangaan met 'heydenen of mooren'. Tegelijkertijd 
werden wettelijke huwelijken met Indische vrouwen toegestaan en mogelijk gemaakt. 
Er waren drie beperkende voorwaarden: de bruidegom moest zijn vrouw vrijkopen; de 
vrouwen moesten gedoopt worden en kregen een nieuwe, christelijke naam27, en de 
gemengde paren mochten niet naar Nederland terugkeren.28 Twintig jaar later werd 
daar nog een volgende voorwaarde aan toegevoegd: de Indische vrouw moest Neder
lands ('Nederduyts') kunnen verstaan en spreken voordat het huwelijk werd gesloten. 
De vrouwen moesten bijvoorbeeld wel een bijbelvers of de Tien Geboden in het Neder
lands kunnen opzeggen.29 

Daarmee was behalve van blanke, vooral ook van christelijke en Hollandstalige 
'superioriteit' of vanzelfsprekendheid sprake. Maar onder deze voorwaarden kon 
getrouwd worden, en dat gebeurde dan ook. De gedoopte Indische vrouwen kregen een 
Nederlandse naam en de Nederlandse nationaliteit, en daarmee de status van Europe
anen. Mede doordat het hen en hun families niet toegestaan was naar Holland te ver
huizen, groeide in Batavia en elders een gemengd Indisch-Nederlandse bevolkings
groep. Deze ontwikkeling viel buitenlandse bezoekers op, en met name Britse gasten 
toonden zich geschokt.30 

Het beleid in de Zuid-Afrikaanse Kaapprovincie was vergelijkbaar permissief en 
pragmatisch: gemengde huwelijken zouden de banden met mogelijke handelspartners 
versterken, en daarmee de kans op conflicten verminderen.31 Dat laatste is misschien 
typerend voor een Hollandse koopmans-omgang met het verschil. Kinderen die uit wet
tige gemengde huwelijken geboren werden, werden zowel in Zuid-Afrika als in Neder-
lands-Indië als Nederlandse burgers erkend. Buitenechtelijke kinderen konden diezelf
de status alleen verkrijgen wanneer zij door hun blanke vader werden erkend en wan
neer ze werden gedoopt.32 
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Suriname en de Antillen: de hardere kleurgrens 

De slavenhandel en de slavernij hadden tot gevolg dat in West-Afrika, in het Caraï-
bisch gebied, in Azië en elders in Afrika contact tussen blank en zwart en daardoor ook 
vermenging en gemengde bevolkingsgroepen ontstonden.33 De omgang daarmee ver
schilde echter nogal met die in voormalig Nederlands-Indië.34 De verhouding tussen 
blanke planters en zwarte slaven was harder dan in Nederlands-Indië. De 'color line' 
was in het Caribisch gebied veel scherper. In Suriname werd contact tussen zwart en 
blank ongewenst geacht, en actief verhinderd. Zwarten konden niet zomaar tot het 
christendom overgaan. Een wettig huwelijk met een slaaf was in Suriname verboden. 
Alleen vrijen konden trouwen, maar zij konden geen kerkelijk huwelijk sluiten. Zelfs 
aan het einde van de slavernijperiode, toen de meeste slaven al christenen geworden 
waren, bleef het huwelijk als sacrament voor hen verboden.35 De kleurgrens werd ech
ter regelmatig overschreden: seksuele verhoudingen tussen blanke mannen en zwarte 
vrouwen waren gebruikelijk.36 Zo ontstond ook in Suriname, en ook op de Antillen, 
een gemengde bevolkingsgroep, meestal 'mulatten' genoemd. In Curaçao werden kin
deren uit gemengde huwelijken niet erkend. De Caraïbische mulatten kregen boven
dien nooit dezelfde status als de blanke Europeanen, zoals dat met de Indische Neder
landers wel het geval was.37 In vergelijking met Nederlands-Indië bleef de gemengde 
bevolkingsgroep in Suriname en in de Antillen veel kleiner, en zij ontstond pas veel 
later.38 

Veranderingen in de wetgeving 

De goedkeuring en opmerkelijke aanmoediging van gemengde huwelijken in Neder
lands-Indië en de Kaap kwamen voort uit een poging tot beperking, regulering en ver
andering van een bestaande praktijk van buitenechtelijke verhoudingen en van verhou
dingen met niet-christenen. Stabiliteit van de kolonie was ook een belangrijk motief: 
gemengde paren bleven in de kolonie wonen. Steeds was bij deze vroege gemengde 
huwelijken de christelijke doop noodzakelijke voorwaarde voor het verwerven van de 
dominante status als Hollands burger. Hollandse en christelijke dominantie waren 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze situatie was echter in veel andere koloniale 
maatschappijen niet anders, zonder dat daar werd overgegaan tot versoepeling van de 
huwelijkswetgeving of het aanmoedigen van een wettelijk huwelijk. Daarom is het Hol
landse koloniale beleid toch wel opmerkelijk, stelt Frederickson: 'Such a response would 
hardly have been possible had the Dutch been a people with a highly developed com
mitment to "racial purity"'.39 
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Binnen de koloniale machtsverhoudingen werden etnisch gemengde huwelijken dus 
toegestaan onder een religieuze — eerst christelijk worden — en een geografische — niet 
naar Nederland komen — beperking. De gemengde bevolkingsgroep in Nederlands-
Indië, de Euraziaten of Indo's, verkreeg in 1850 officieel dezelfde rechten als de (blanke) 
Europese of Nederlandse bevolkingsgroep, althans 'diegenen die geboren waren uit 
ouders die in Nederland waren gevestigd of van deze personen afstamden'. Het betrof 
ook alleen de kinderen van een Nederlandse vader. 4° Dat betekende dat de overige 
inheemse bevoking van Nederlands-Indië, vanaf 1854 'inlanders' genoemd, en verder 
'vreemde Oosterlingen' en ook kinderen van een Nederlandse moeder en een Indische 
vader uitgesloten waren van de Nederlandse nationaliteit.41 Deze juridische tweedeling 
tussen Europeanen en inlanders heeft stand gehouden tot aan de zelfstandigheid van 
Indonesië in 1949.42 

In 1896 werd een speciale 'Regeling op de Gemengde Huwelijken ingevoerd.43 Doel was, 
de in Indië bestaande uiteenlopende huwelijksvormen te wettigen. Daarmee was het het 
einde van het exclusief christelijke huwelijk, en de erkenning van religieuze pluraliteit. 
De voornaamste nieuwe regel was, kort gezegd, 'de vrouw volgt de man': in het geval 
van een gemengd huwelijk, werd de huwende vrouw onderworpen aan de huwelijks
wetgeving die gold voor haar man.44 Daarmee werd de mannelijke superioriteit dus ver
heven boven 'Europese', blanke of christelijke superioriteit. Het gevolg was dat bij een 
gemengd huwelijk van een Hollandse vrouw met een Indische man, de vrouw haar 
nationaliteit verloor.4^ Ook de kinderen uit een gemengd huwelijk verkregen automa
tisch de status van de vader. Deze wetgeving bleef tot ver in de twintigste eeuw in stand, 
en gold ook in Nederland. Ook in Nederland lag de huwelijksmacht formeel bij de 
man; koloniale en Nederlandse wetgeving sloten zo op elkaar aan. 

Omarming en uitsluiting via het huwelijksrecht: naar gelijke rechten voor 
man en vrouw 

In Nederland bepaalde de nationaliteit van de man eveneens die van zijn vrouw en zijn 
kinderen. In 1956 werd de wettelijke handelingsonbekwaamheid van de gehuwde 
Nederlandse vrouw opgeheven.4 Tot begin jaren zestig bleef het zo dat een Neder
landse vrouw die met een niet-Nederlander trouwde, haar Nederlandse nationaliteit 
verloor. Een niet-Nederlandse vrouw die met een Nederlandse man trouwde, verwierf 
tot die tijd automatisch het Nederlands staatsburgerschap. In 1957 werd in een VN-con-
ferentie over het internationaal huwelijksrecht een ontwerpverdrag aangenomen, met 
als uitgangspunt dat nationaliteitswijziging door huwelijk geen automatisme, maar een 
optie zou zijn. De bedoeling was dat de vrouw niet meer als gevolg van een huwelijk 
haar nationaliteit zou verliezen, tenzij ze dat zelf zou willen.47 De Nederlandse delega-
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tie protesteerde tegen het voorstel, zonder succes. Het was door deze internationale ver
andering in wetgeving dat ook in Nederland de wet moest worden aangepast. 

De nieuwe Wet op het Nederlanderschap en ingezetenschap trad op i maart 1964 in 
werking. De Nederlandse vrouw verloor niet meer automatisch de Nederlandse natio
naliteit bij een huwelijk met een niet-Nederlandse man, terwijl een niet-Nederlandse 
vrouw het optierecht behield, die haar de keuzemogelijkheid gaf tot de Nederlandse 
nationaliteit of een dubbele nationaliteit. De wetswijziging betrof alleen de nationali
teitsoptie van vrouwen, en niet die van kinderen geboren uit gemengde huwelijken. 
Kinderen kregen tot 1985 automatisch de nationaliteit van hun vader. Dat betekende 
voor Nederlandse moeders dat zij zich met hun kinderen regelmatig bij de vreemdelin
gendienst van de politie moesten melden. Van Biemen wijst erop dat in de jaren zeven
tig de interpretatie en toepassing van de wet in de praktijk van de gemeentehuizen nog
al eens kon verschillen. In de ene gemeente was men gemakkelijker met het verlenen 
van de Nederlandse nationaliteit aan kinderen uit gemengde huwelijken dan in de 
andere.48 Pas in 1985 werd door een nieuwe wijziging in de wet op het Nederlander
schap óók voor kinderen uit gemengde huwelijken nationaliteit per optie geregeld. In 
Nederland geboren kinderen uit huwelijken van een Nederlandse vrouw met een niet-
Nederlandse man werden niet langer als niet-Nederlands beschouwd.49 Een belangrij
ke tweede wijziging van de wet in 1985 was dat de niet-Nederlandse vrouw geen optie-
recht meer heeft voor het Nederlanderschap bij huwelijk met een Nederlandse man. 

Met deze laatste etappe in de ontwikkeling van de huwelijkswetgeving werd de laat
ste ongelijkheid tussen Nederlandse mannen en vrouwen op dit gebied ongedaan 
gemaakt. In dezelfde beweging verloren echter niet-Nederlandse vrouwen hun rechten. 
Daarmee eindigde de huwelijkswetgeving weer zoals ze begonnen was: met de formele 
superioriteit van degene die een Nederlands paspoort bezit. Voor de Nederlandse vrouw 
was de wetswijziging een verbetering, maar voor de niet-Nederlandse partners was het 
een verslechtering. Het bezit van het Nederlanderschap is exclusiever geworden. In 
binationale huwelijken heeft de Nederlandse partner dan ook een machtspositie van 
betekenis. Voor Nederlandse vrouwen was dat, gezien de lange periode van juridische 
achterstelling, een ingrijpende verandering, zoals De Hart stelt: 

'De gelijke behandeling van mannen en vrouwen heeft de Nederlandse vrouw ten 
opzichte van haar niet-Nederlandse partner in een positie van macht gebracht. Dat 
lijkt in haar voordeel te zijn. Ze heeft schijnbaar ongelimiteerde macht: door het 
aangaan van de relatie bepaalt zij of de niet-Nederlandse man in Nederland zal 
worden toegelaten. Door het al dan niet verbreken van de relatie bepaalt zij of hij 
ook in Nederland mag blijven. Na echtscheiding kan zij de verblijfsvergunning 
gebruiken als extra machtsmiddel, om de vader uit de buurt van haarzelf en haar 
kind te houden. Zo ver weg, dat hij uit Nederland kan worden verwijderd.'50 
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De voorrechten van de Nederlandse staatsburger werden in de jaren negentig opnieuw 
bevestigd in de Wet tegen de schijnhuwelijken uit 1994, en in de beperkende maatrege
len ten aanzien van gezinsvorming (door huwelijk met een niet-Nederlandse man of 
vrouw). Gemengde paren krijgen daardoor te maken met onverwachte gevolgen van 
immigratiebeperkende maatregelen.51 Van de verschillende soorten superioriteit hield 
de mannelijke dominantie (de status van de man bepaalt die van vrouw en kinderen) in 
de Nederlandse wetgeving het langst stand: de laatste resten verdwenen pas in 1985. 
Sindsdien is de Nederlandse nationaliteit de grootste machtsfactor in etnisch gemeng
de huwelijken. Het is waarschijnlijk dat deze voorrechten binnen enkele jaren zullen 
worden uitgebreid tot in Nederland wonende onderdanen van bij de Europese Unie 
aangesloten landen. Dat is althans de strekking van een wetswijziging die het ministe
rie van Justitie voorstelt. Wanneer dit gebeurt, zal het onderscheid tussen Europeanen 
en niet-Europeanen verder in het huwelijksrecht worden verankerd.52 

Wennen aan zichtbaar verschil in de jaren veertig en vijftig 

Met welke reacties kregen de eerste zichtbaar verschillende gemengde paren te maken? 
Vanaf 1948 vestigde zich in de vanzelfsprekend-blanke Nederlandse samenleving in de 
loop van enkele jaren een aanzienlijke groep, naar schatting een kwart miljoen, Indische 
Nederlanders en Molukkers. Ook kwamen er na 1954 spoedig kleine groepjes Surina
mers naar Nederland, meestal om er te studeren. Hoewel er grote verschillen tussen bei
de groepen bestonden, was een belangrijke overeenkomst dat zij zichtbaar anders waren 
dan de blanke Nederlanders. De meeste Nederlanders hadden nog nooit iemand gezien 
die een andere huidkleur had dan zij zelf. 

De komst van Indische Nederlanders, Molukkers, Surinamers en Antillianen voltrok 
zich eind jaren veertig, begin jaren vijftig niet geheel onopvallend. Er was geen sprake 
van veel protest of terughoudendheid, maar in sommige tijdschriften werd toch wel 
bezorgd gereageerd. De bezorgdheid betrof vooral het Hollandse, nieuwsgierige en 
onbezonnen meisje. Een interessante bron om deze beeldvorming verder te onderzoe
ken zijn brieven die protestantse dominees en domineesvrouwen vanuit Nederlands-
Indië of Zuid-Afrika publiceerden in verschillende kerkbladen in Nederland. In het 
gereformeerde weekblad voor het rijpere meisje Bouwen en Bewaren beklaagde bijvoor
beeld in 1948 een dominee in Zuid-Afrika zich erover dat zijn bediende ('zijn Kaffertje') 
niet hard genoeg werkte, vooral als hij niet in het zicht was: 'Het is bekend, dat de 
Kaffer nu niet bepaald tot het ijverigste slag van mensen kan worden gerekend.'53 

Dergelijke bladen werden intensief verspreid en gelezen, en ik veronderstel dat de 
beelden die hierin voorkwamen over 'de neger' of 'de Indonesiër' van invloed waren op 
de lezeressen en lezers in Nederland, die tot dan toe hoogstwaarschijnlijk nog nooit een 
zwarte of Indische persoon hadden ontmoet.54 De beeldvorming hierin is waarschijn-
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lijk wel karakteristiek voor een veel breder segment van de bevolking dan alleen de leze
ressen van deze gereformeerde tijdschriften. 

Interessant is dat soms met verwijzing naar ervaringen in de kolonieën gewaarschuwd 
werd voor 'rasvermenging'. In het tijdschrift Bouwen en Bewaren, dat beschouwd kan 
worden als een van de 'mainstream' gereformeerde weekbladen in die jaren, verscheen 
in 1954 een serie van acht uitgebreide artikelen over 'het gemengde huwelijk', bedoeld 
om Nederlandse gereformeerde meisjes en hun ouders hiervoor zowel te waarschuwen 
als ze erover te informeren. Deze artikelen wil ik hier wat uitgebreider citeren. Opmer
kelijk is dat ze niet over het kerkelijk gemengde huwelijk blijken te gaan, maar over wat 
de auteur J.W. Bruins noemt 'raskruizing of bastaarding'.55 Aanleiding was een inge
zonden brief, waarin de schrijver zich bezorgd maakte over 'vermenging door huwelijk 
met kleurlingen'. De briefschrijver stelde dat hij geen 'vooroordeel tegen een andere 
huidskleur' had, maar slechts de aandacht wilde vestigen op de 'degenaratie (sic) van het 
ras - in de eerste plaats in geestelijk opzicht - die van deze vermenging het gevolg is'.5" 
Het gaat om een 'voortwoekerend kwaad', dat een halt toegeroepen moet worden. De 
problematiek betreft 'bijna uitsluitend een vermenging die door Hollandse vrouwen 
[cursief in origineel, dh] tot stand komt'.57 Deze briefis een voorbeeld van wat nu klas
siek biologisch racisme genoemd wordt. Bruins waarschuwde de lezeressen tegen een 
gemengd huwelijk, en onderscheidt verschillende rassen naar wat hij noemt 'spirituele 
eigenschappen'. Hij meende dat er culturele eigenschappen aan bepaalde volken of 
groepen toe te schrijven zijn: 

'Bepaalde kwaliteiten, zoals organisatievermogen, doorzettingskracht en het 
besturen van een land (zullen) niet de sterkste zijde van de negerpersoonlijkheid 
zijn. [...] Kleurlingen zijn dikwijls zeer gevoelig voor mystische beinvloeding, die 
met een fatalistische zorgeloosheid gepaard gaat.'5 

Hoezeer Bruins de rassenleer aanhangt blijkt wanneer hij verder ingaat op de kenmer
ken van het zogenaamde 'Europide hoofdras' en zijn 'onderrassen'. Vermenging kan 
positief en negatief uitpakken, stelt hij: 'Denkt u maar eens aan de veredeling van plan
ten en dieren!'59 Vermenging van mensen betekent verstoring en verwarring: 

'vooral ook een storing in de tot dusver normaal functionerende persoonlijk
heid. En ik meen dat dit laatste nu juist bij een rassenmenging veelal het geval 
is. [...] Rasgemeenschappen hebben nu eenmaal hun eigen structuur, hun eigen, 
door de eeuwen heen gehandhaafde cultuur en historie. [...] De mulat, de indo, 
de mesties of hoe men hem of haar ook noemen wil, weet, alleen al door zijn 
geboorte, niet tot welke groep hij eigenlijk behoort; hij voelt zich noch aan de 
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ene kant noch aan de andere geheel op z'n gemak - hij weet zich moeilijk aan te 
passen. ° 

Met deze terminologie van cultuurverschillen, van niet bij elkaar passende gewoontes, 
het hele idee van 'soort hoort bij soort' laat Bruins zien dat hij zich bewust was van de 
mate waarin hard biologisch racisme door de nazi's besmet was geraakt. Hij zocht nieu
we woorden en argumenten voor het tegengaan van vermenging. Zijn advies was ten 
eerste dat voorkomen beter was dan genezen. Wanneer dat niet meer mogelijk is, pleit 
hij voor segregatie. Hier verwoordt hij de kerngedachte van de apartheid of geschei
den ontwikkeling.62 Als het om zijn eigen dochter ging, zou Bruins het ongelukkigst 
zijn wanneer zij met een Chinees of een neger zou thuiskomen, 

'Omdat die helemaal andere mensen zijn (geenszins mindere). [...] Voelt U wat 
ik bedoel? Een ander ras, daardoor ook een ander volk, een andere volksgemeen
schap, een andere adat, een andere cultuur, een andere historie.'63 

Het is een redenering die typerend is voor het denken over ras en etnisch verschil in de 
naoorlogse periode: 'ze' zijn niet minder, maar anders. Dat anders-zijn was voldoende 
voor een pleidooi voor segregatie. Zoals in hoofdstuk i betoogd is, werd uiterlijk ver
schil zoals verschil in huidkleur in naoorlogs Nederland onder onderzoekers, in de 
publieke opinie en door politici zo veel mogelijk vermeden. Bij extreemrechtse politici 
zijn wel uitspraken over rasverschil te vinden, met name vanaf de jaren zeventig, bij de 
Nederlandse Volksunie, de Viking Jeugd, de Noordbond, en de Centrumpartij en de 
Centrumdemocraten.64 Daarin vond deze auteur zijn politieke onderkomen. 5 

'Een sprong in het duister van de rasvermenging' noemde hij in 1965 het raciaal 
gemengde huwelijk in zijn boek Het recht op apartheid. De grootst mogelijke voor
zichtigheid en waakzaamheid zijn geboden, meent hij, in verband met 'het willoos en 
ondoordacht volgen van de mode van de dag', met name van Nederlandse blanke meis
jes en vrouwen, die daarmee 'onvoorwaardelijk hun eigen niveau, levensstijl en identi
teit' prijs zouden geven. Hij pleit voor 'een zekere mate van apartheid omdat bij rasver
menging [...] men onherroepelijk waarden en niveaus prijsgeeft die niet meer terugge
vonden kunnen worden.'67 

In deze bezorgdheid over de teloorgang van het 'eigen niveau', impliciet van de blan
ke superioriteit, staan de extreemrechtse ideologen in de jaren vijftig en zestig niet 
alleen, maar deze geluiden zijn in Nederland toch steeds zeldzaam en marginaal geble
ven. Er was geen sprake van dat dergelijke ideeën politiek vorm kregen in overheidsbe
leid, wetgeving en dergelijke. Als er iets opvallend is, is het de afwezigheid van proble
matisering van de gemengde huwelijken of verhoudingen tussen Nederlanders en Suri
namers, Antillianen, Molukkers of Indische Nederlanders. De overheid bemoeide zich 
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hier niet mee, en er ontstonden voor zover ik heb kunnen nagaan geen grote conflicten 
of spanningen op dit gebied. Dat gegeven relativeert in zekere zin de reikwijdte van de 
genoemde langdurige en hardnekkige beeldvorming en stereotypen van blanke Neder
landers over zwarten. Het staat ook in contrast met de problematisering van gemengde 
huwelijken met 'gastarbeiders'. 

Spannend of weerzinwekkend, verboden maar lekker: nieuwsgierige reacties op 
interraciale seksuele verhoudingen 

De vestiging in Nederland van een groot deel van de bevolking van Suriname, en aan
zienlijke groepen Marokkaanse en Turkse vrouwen en kinderen bleef natuurlijk niet 
onopgemerkt. De zichtbare aanwezigheid van 'anderen' in de buurt, op straat, op school 
en op het werk werd voor veel meer autochtone blanke Nederlanders dagelijkse reali
teit. De eerste studies naar de immigranten verschenen in de jaren zestig. Hans van 
Amersfoort schreef in 1974 een proefschrift over de Surinamers. 8 De Britse socioloog 
Bagley deed rond 1970 in Nederland onderzoek naar onder meer de acceptatie van Suri
namers, waarin hij zich verbaasde over de in vergelijking met Engeland geringere vijan
digheid van de blanke Hollanders. Uit interviews met Surinaamse mannen citeert hij, 
over hun contacten met Nederlandse vrouwen: 'De meisjes hier zoeken het vreemde, 
dat trekt, de andere kleur.' Een ander, op de vraag hoe de Surinamers over de Holland
se vrouwen denken: 

'Dat ze veel beter zijn in bed. Anders dan Surinaamse meisjes... De Hollanders 
hebben dat met onze vrouwen gedaan, en wij doen dat met de Hollandse vrou-

Bagley en Beyer concludeerden dat de Surinaamse mannen zonder problemen Neder
landse vriendinnen konden vinden, en dat hun vriendinnen meestal tot dezelfde socia
le klasse behoorden: winkelmeisjes, kapsters, arbeidsters.69 De jonge kandidaat-assistent 
culturele antropologie Frank Bovenkerk schreef in 1971 in de Haagse Post een over
zichtsartikel over de verschillende minderheidsgroepen, onder de titel 'Nederland hoe 
langer hoe kleuriger'. Hierin werd niet gerept over de mogelijkheid dat de verschillen
de immigranten seksuele betrekkingen met Hollanders aan zouden knopen. Alleen zou 
voor Surinamers 'de aantrekkelijkheid van de Nederlandse meisjes' een 'niet te verwaar
lozen factor' zijn: 

'Het effect van brieven over sex-belevingen naar de in Suriname achtergebleven 
vrienden moet niet onderschat worden en is des te groter wanneer een foto bij
gevoegd kan worden waarop de jonge emigrant met een prima blondine poseert 
voor een zoveelstehandse auto.'7° 
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Kennelijk begonnen in die jaren de gemengde stellen hier en daar meer zichtbaar te 
worden. Dat riep reacties op, bijvoorbeeld nieuwsgierigheid. In het glossy maandblad 
Avenue kwam een blanke vrouw aan het woord, die na twaalf jaar was gescheiden van 
een zwarte man. Onder de titel 'Blank en zwart - Dat ging niet samen' volgt een repor
tage, waarin we deze zwarte man leren kennen via zijn ex-vrouw. Op seksueel gebied 
was zij met hem heel gelukkig, maar voor het overige niet. 'In bed, dat is de enige plek, 
daar heb ik me wel heel dichtbij hem gevoeld, van hem gehouden ook. Maar zo was je 
uit bed, of 't was meteen weer over. Gek he?' 7 I Na een relaas over de huwelijksproble
men eindigt het interview positief met de kinderen van dit paar. Die zijn namelijk zo 
mooi, en ze 'kunnen uitgebalanceerde wezens zijn, wezens dus voor wie al die proble
men niet tellen.' Nieuw in dit interview is de openheid over de seksuele verhouding, de 
waardering daarvoor, en de waardering voor de gemengde kinderen. Seks tussen blank 
en zwart is, in deze reportage, spannend en fascinerend; een langdurigere verhouding is 
echter moeilijk, maar misschien niet onmogelijk. Dat was ook de strekking van een 
broeierig omslagartikel in de Haagse Post uit 1981, 'Blank en Zwart', over seks tussen 
blanke vrouwen en zwarte mannen.72 Een 'blond meisje', Esther, ervaren op dit gebied, 
vertelt: 'Het is aantrekkelijk omdat het anders is dan jezelf en dat is spannend om daar
mee om te gaan. Die zwart-wit tegenstelling is ineens in mijn leven gekomen.'73 De 
blanke vrouwen in deze reportage piekerden er niet over om 'een relatie met een neger' 
aan te gaan, laat staan een huwelijk: 'Dan hoor je automatisch bij die minderheids
groep. Daar zou ik op m'n werk, op kantoor, zeker op worden aangekeken.'74 Een 
huwelijk, en kinderen, was volgens de reportage wel de bedoeling voor de zwarte man. 
De klacht van de Surinaamse mannen die aan het woord kwamen was echter dat de 
blanke vrouwen alleen maar kortstondige seksuele verhoudingen wilden, en niets meer. 

'Als een Hollandse vrouw tegen een neger aanleunt, dan is het uit nieuwsgierig
heid, de Hollandse mentaliteit, van proberen 't uit te zoeken, het ontdekken. Dat 
heeft Jan van Riebeeck ook naar Zuid-Afrika gebracht. [...] Ze vindt het interes
sant iets nieuws te bekijken, dat is intrigerend.'75 

Het is precies die irritatie over Hollandse nieuwsgierigheid die ook in de interviews met 
Surinaame-Nederlandse paren opviel. In eerste instantie hadden Surinaamse families 
weinig bezwaar tegen Hollandse schoondochters of-zonen. Carlo, 'een Surinaams wel
zijnswerker', hoorde altijd van zijn moeder: 'Trouw niet met een zwarte, maar met een 
iets lichtere, met een Hindoestaanse of een Chinees. Opoe joe kloroe, probeer je kleur 
nog blanker te krijgen - verhef je kleur.'76 Hollandse ouders waren in eerste instantie 
weinig enthousiast over de Surinaamse partners van hun kind. In het artikel uit 1981 
kwam een echtpaar aan het woord (Harry, 'inktzwart' en Dorien, 'zachtroze') over nega
tieve reacties van haar ouders ('mijn familie heeft alle contact met mij verbroken'), van 
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onbekende blanke mannen op straat die hen uitschelden of tegen haar aanlopen, en van 
blanke vrouwen die hen bespugen. De weerstand komt voornamelijk van de Holland
se kant, maar er zijn ook 'intellectuele zwarten' die 'hun ras zwart willen houden'. Zwar
te vrouwen verwijten zwarte mannen dat ze er met blanke vrouwen vandoor gaan. En 
verschillende zwarte mannen vertelden dat ze na enkele avonturen met blanke vrouwen 
uiteindelijk toch bij een zwarte vrouw zijn uitgekomen. 'Bijna geen enkel blank-zwart 
huwelijk houdt stand, ze eindigen allen in scheiding', zegt een van hen.77 Dat lijkt ook 
de conclusie van het artikel uit 1981. Aantrekkelijk en spannend, maar niet voor de lan
gere duur. 

Dit beeld van de zwarte man met blanke vrouw was ook een impuls voor al langer 
bestaande, maar een minimaal leven leidende racistische politieke partijen. De meest 
hardnekkige bestrijders van wat genoemd wordt 'rasvermenging' zijn te vinden in de 
extreemrechtse hoek. Opnieuw moet hier genoemd worden W.J. Bruyn, die al vanaf de 
jaren vijftig waarschuwde voor raciaal gemengde seksuele verhoudingen. Bijzonder geïr-

Adèle Bloemendaal en Donald Jones, begin jaren zestig. 

[Rob Bosboom/Spaarnestad fotoarchief] 
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riteerd was hij over de publiciteit voor het huwelijk van de bekende acteurs Adèle Bloe-
mendaal en Donald Jones, begin jaren zestig: 

'Ze zijn er als de kippen bij de verhouding tussen een blank meisje en een kleur
ling te vereeuwigen met een plaatje en een praatje. Een in dit opzicht zo langza
merhand berucht wordend voorbeeld is Donald Jones, die vele malen vereeuwigd 
werd. Met Adèle in de verloving, met Adèle in het huwelijk, met Adèle en de 
baby. [...] Een voorbeeld dat bij blanke meisjes het kritisch vermogen moet 
ondermijnen en het begerenswaard moet maken aan de mode van het gemengde 
huwelijk mee te doen.'7 

Vanaf de jaren zeventig was er in Nederland sprake van politiek georganiseerd racisme, 
waarbij partijen of organisaties specifiek op de problematisch geachte aanwezigheid van 
buitenlanders steun en stemmen proberen te winnen. De partij die zich het meest direct 
met zogenaamde bevolkingspolitieke standpunten profileerde, was de Nederlandse 
Volksunie, geleid door de Hagenaar Joop Glimmerveen, inmiddels meerdere malen ver
oordeeld wegens het aanzetten tot rassenhaat. De NVU was bijvoorbeeld voor een ver
bod op abortus, tenzij een blanke vrouw zwanger was van een zwarte man: in dat geval 
zou abortus verplicht moeten zijn. De NVU was fel tegen wat zij noemt rasvermenging, 
want: 

'Wanneer twee rassen zich vermengen, wordt het beschavingspeil van het meest 
ontwikkelde omlaag getrokken. De les der geschiedenis dient ook door Neder
landers ter harte te worden genomen. Iemand die zijn eigen ras verloochent, 
werkt mee aan de vernietiging van het eigen volk.'79 

De NVU heeft nooit echt voet aan de grond gekregen, ongetwijfeld mede door deze en 
andere radicale racistische standpunten, openlijke waardering voor de nationaal-socia
listen en rabiaat antisemitisme.80 

Het begin van de jaren tachtig werd gekenmerkt door een scherpere bewustwording 
omtrent de blijvende aanwezigheid van aanzienlijke groepen migranten, met name in 
de grotere steden, en er ontstond een politiek debat over de mogelijke gevolgen van die 
aanwezigheid. Politiek georganiseerd racisme kreeg een nieuwe impuls met de oprich
ting van de Centrumpartij, die later opgesplitst werd en steeds aan de verkiezingen deel
neemt. De afkeer van gemengde huwelijken en gemengde seksuele verhoudingen is van
ouds een bindend element voor verschillende extreemrechtse groepen. Die weerzin is 
ook tot het partijprogramma van de CD doorgedrongen. Zelfs in het verkiezingspro
gramma van de Centrumdemocraten uit 1998, onder de titel 'Trouw aan rood, wit en 
blauw' was hierover nog een paragraaf opgenomen. De multiculturele samenleving 
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wordt als het aan de CD ligt, 'gestopt, en zo snel mogelijk ongedaan gemaakt'. Het is 
allemaal de schuld van de regering, zegt de CD, en gemengde paren moesten het vol
gende ter harte nemen: 

'De regering heeft met haar onoverwogen beleid veel Nederlandse jongeren in 
hun jeugd voor onverantwoorde keuzes met betrekking tot de levenspartner 
geplaatst. Dat heeft geleid tot muhi-culturele huwelijken. De regering draagt de 
volle verantwoordelijkheid voor de gevolgen en verleent alle mogelijke facilitei
ten om, op wens van één der partners, de huwelijken te beëindigen en de niet 
Nederlandse partner zo snel mogelijk naar het land van herkomst te laten remi-

De opleving en heroriëntatie van extreem-rechtse en racistische politieke groepen riep 
scherpe tegenreacties op in de vorm van anti-racisme-comités, demonstraties en derge
lijke. Dat was het geval rond de verkiezingen waaraan voor het eerst de Centrumpartij 
meedeed, bij pogingen tot vergaderen van verschillende racistische partijen, en bij inci
denten met racistisch geweld. De multiculturele samenleving was begin jaren tachtig 
meer omstreden dan ooit daarvoor in de naoorlogse periode. In de volgende paragraaf 
kom ik hier op terug. 

De Werkgroep 'Huwelijk en Gezin'. Informatie en ontmoediging voor het 
Nederlandse meisje en de 'trouwlustige gastarbeider' 

De hiervoor beschreven morele verontwaardiging en bezorgdheid over het verschijnsel 
dat Nederlandse meisjes Indische, Molukse of Surinaamse jongens ontmoetten, kreeg 
nooit gestalte in overheidsbeleid of specifieke maatregelen. Deze vroege etnisch 
gemengde paren werden door de overheid met rust gelaten, en vonden als onopge
merkte pioniers hun weg in de Nederlandse samenleving. Dat lag anders voor de huwe
lijken met degenen die in de jaren vijftig en zestig nog 'gastarbeiders' werden genoemd. 
Hierbij was sprake van opmerkelijke problematisering door de overheid. 

Verliefdheden, verhoudingen en huwelijken tussen een Nederlandse vrouw en een 
buitenlandse werknemer, werden al spoedig gezien als probleem. Maatschappelijk wer
kers, en ook verschillende ministeries, bogen zich over wat 'een nieuw verschijnsel' 
genoemd werd. De eerste aanleiding waren vechtpartijen tussen Nederlandse en Itali
aanse jongens in Oldenzaal in 1961. Er waren natuurlijk wel eerder vechtpartijen 
geweest, bijvoorbeeld met Canadezen in 1945.8z En in de jaren vijftig werd flink gevoch
ten tussen Nederlandse en Indische of Molukse jongens, bijvoorbeeld in Den Haag, 
Scheveningen, Zandvoort en Den Helder - zonder dat dat toen overheidsbelangstelling 
opwekte.83 Begin jaren zestig kwam daar verandering in. 
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In Twente gingen Italiaanse jongemannen die daat onder meer in de textielindustrie 
werkzaam waren regelmatig uit dansen in katholieke zaaltjes. Hun populariteit bij 
Nederlandse meisjes werd hen door Nederlandse jongens en door de beheerders van de 
zaaltjes niet in dank afgenomen. Nadat de beheerder van het St.-Jozefgebouw in Olden-
zaal Italianen de toegang weigerde tot de vaste zondagse dansavond, met als motief 
'onvrede over avances van Italianen tegenover jonge meisjes en teruglopend bezoek van 
anderen als gevolg van de aanwezigheid van Italianen', kwamen de Italiaanse arbeiders 
in protest, wat tot vechtpartijen leidde.84 Als gevolg hiervan werd op verzoek van de 
minister van Maatschappelijk Werk en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volks
gezondheid de Interdepartementale Werkgroep Begeleiding Buitenlandse Werknemers 
opgericht. Deze bestond tot 1964,85 en werd toen opgevolgd door de Commissie voor 
Contact en Overleg inzake Bijstand aan Buitenlandse Werknemers. 

De vechtpartijen 'om Nederlandse meisjes' tussen Nederlandse en buitenlandse jon
gemannen vormden dus een belangrijke aanzet tot het formuleren van een Nederlands 
minderhedenbeleid. In datzelfde jaar 1964 werd aan de Commissie voor Contact en 
Overleg inzake Bijstand aan Buitenlandse Werknemers een officiële ambtelijke interde-
partementele werkgroep verbonden. Deze Werkgroep 'Huwelijk en Gezin' werd opge
richt door de ministeries van CRM, Justitie en Sociale Zaken, om wat gezien werd als een 
nieuw sociaal probleem aan te pakken.86 

De Werkgroep Huwelijk en Gezin kwam bijeen in Den Haag en inventariseerde 
problemen bij gemengde huwelijken aan de hand van concrete gevallen die zij aange
reikt kreeg door maatschappelijk werkers uit het hele land. Behalve ambtenaren uit de 
betrokken ministeries werd mevr. M.B. van Hessen, stafmedewerkster van de organisa
tie International Social Services uit Den Haag - een organisatie die juridische hulp ver
leende en informatie gaf aan internationale paren vanaf 1955 - als voorzitster ingescha
keld. 7 Daarnaast waren er Jan Beerenhout, toen werkzaam bij de Turks-Nederlandse 
vriendschapsvereniging in Den Haag, Ad van der Velden, de directeur van de Peregri-
nus-stichting in Beverwijk, die zich bezighield met de eerste opvang van met name Ita
liaanse en Spaanse arbeiders bij Hoogovens, en pater Theo Beusink, die in Amsterdam 
sociaal werk ten behoeve van Spaanssprekenden organiseerde - en nog altijd organi
seert. Van belang waren ook twee ambtenaren: jkvr. mr. J.F.V. Bosch van Rosenthal, 
werkzaam bij de afdeling internationaal privaatrecht van het ministerie van Justitie, en 
mevr. Ph.J.A. Popa-Radix, werkzaam bij het ministerie van CRM, die secretaris van de 
werkgroep was. Het is een opmerkelijke geschiedenis omdat hierbij sprake was van vrij 
directe bemoeienis van de overheid met de partnerkeuze van kleine groepen Nederlan
ders. De werkgroep beschouwde als zijn taak vooral het geven van advies en informatie, 
en was daarmee een exponent van het vroege welzijnswerk. De secretaris: 'De andere 
ministeries hielden zich bezig met toelating en dergelijke, maar wij bij CRM vonden een 
stukje welzijn ook heel belangrijk. Je kunt ze wel binnenlaten, maar ze moeten natuur-
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Een personeelsfeest bij Hoogovens. Bij dit bedrijf leerden veel Italiaans- en Spaans-Nederlandse 

paren elkaar kennen. 

[Foto: Archief Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken, IJmuiden] 

lijk ook opgevangen worden.'88 Een ambtenaar bij het ministerie van maatschappelijk 
werk verwoordde de uitgangspunten van het beleid als volgt: 'Begeleiding spaart leed en 
kosten. De tijd is voorbij dat wij ten aanzien van de migratie Gods water over Gods 
akker laten lopen. 9 

De werkgroep heeft vergaderd tot 1969. Concrete resultaten na enkele jaren waren bro-
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chures over verschillende landen, zoals Spanje en Turkije, die potentiële huwelijkskan
didaten informeren over o.a. land en volk en de juridische situatie bij een huwelijk met 
een inwoner uit die landen. De toon van de publicaties is serieus en bezorgd, de com
missie was zich bewust van een opdracht: 'Het gaat erom te voorkomen dat iemand uit 
onkunde ongelukkig wordt, en hier ligt de taak van de voorlichter.'90 

'Dan zat je met ze te praten, en dan keken ze ondertussen uit het raam' 

Een medewerkster van het eerste uur herinnerde zich de gesprekken met haar cliënten 
nog goed: 

'Het was een heel moeizaam karwei eigenlijk omdat je moest proberen om objec
tieve voorlichting te geven die niet op welke manier dan ook bevooroordeeld was, 
maar natuurlijk ook niet te vrijblijvend.'91 

Conceptversies van de tekst van de brochures maken duidelijk dat er hier en daar flink 
geschaafd werd voordat de tekst voldoende 'onbevooroordeeld' geacht werd. De werk
groep behandelde daarnaast brieven uit het land.92 De concrete behandeling van indi
viduele adviesaanvragen werd meestal door de medewerksters van iss gedaan. Ook 
nadat de Werkgroep al was opgeheven, en de voorlichtingsfunctie was overgeheveld 
naar het nieuwe Nederlands Centrum Buitenlanders, ging iss door met individuele 
adviezen, tot eind jaren zeventig, begin jaren tachtig.93 Vaak kwam het advies van de 
werkgroep aan Nederlandse ouders wier dochter met een buitenlandse man omgaat er 
op neer, te proberen de beslissing te trouwen uit te stellen. Denk er nog eens goed over 
na, ga eens kijken in Spanje of in Turkije, lees er eens iets over: dat was de kern van veel 
brieven. Regelmatig hadden de welgemeende adviezen het karakter van een ontmoedi
ging. Bijvoorbeeld in een brief aan de werkgroep van een maatschappelijk werkster uit 
Utrecht, werkzaam op het Centraal Station, in 1966. Zij had een Nederlandse vrouw 
gesproken, die 30 jaar oud was, en met een Tunesische man wilde trouwen. Haar vader 
accepteerde hem niet, haar moeder was overleden. De maatschappelijk werkster: 

'Ik heb haar voor zover in mijn vermogen ligt, gewezen op alle consequenties, ze 
overziet die ook wel, maar tóch! Heeft 'Ehen mit Ausländer' (een Duitse infor
matiebrochure) gelezen, is daarvan wel geschrokken. Zij staat echter dermate 
onder de invloed van deze man, dat het vooralsnog niet mogelijk is gebleken haar 
een andere beslissing te laten nemen.'94 

Een medewerkster van iss herinnerde zich gesprekken met ouders en dochters over een 
verkering met een buitenlandse man: 
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'De meeste meisjes waren niet zo bar geïnteresseerd. Die gingen omdat hun moe
der dat graag wou of omdat de maatschappelijk werkster het gezegd had, maar 
niet omdat ze zelf gemotiveerd waren. Ze waren in wezen weinig gemotiveerd, 
want ze hadden zich nu eenmaal in hun hoofd gezet dat ze met wie dan ook wil
den trouwen. Nou ja, dan laat je dat door niemand uit je hoofd praten. Dat zou 
ik ook niet doen. (herstelt) Of, uit je hoofd praten, dat was ook allerminst de 
bedoeling. Je probeerde ze op iets van de verschillen te attenderen.' 

Een enkele keer, zegt ze, waren er wel eens meisjes, studentes bijvoorbeeld, die zelf con
tact opnamen omdat ze iets meer over de islam wilden weten. 

'Maar in negen van de tien gevallen werden ze dus toch door een ander gestuurd. 
En dat herinner ik me ook nog wel. Dan zat je met ze te praten, en dan keken ze 
ondertussen uit het raam. Dan kon je duidelijk zien dat ze aan iets anders dach
ten/95 

De brieven kwamen voornamelijk uit gebieden waar buitenlandse arbeiders woonden. 
De meisjes waren 'overwegend wel protestant of katholiek, in alle graderingen vandien.' 
Niet alle moeders waren alleen maar negatief of bezorgd: 

'Wat ook voorkwam, dat was dat soms de moeders het zo mooi vonden. Die von
den het vaak nog wel leuker dan die kinderen. Want nou ja, dan kwam er een of 
andere Middellandse Zee-figuur, met veel charme, en bracht een bloemetje voor 
moeder mee, en die vonden dat vaak enig!'9 

Er kwamen niet veel vaders voor advies. Over de achtergrond van de meisjes die zij sprak: 

'Veel van de meisjes waren natuurlijk van betrekkelijk eenvoudige en onge
schoolde achtergrond. [...] En ook wel eens meisjes die geen Hollandse jongen 
konden krijgen. Dan vonden ze het enig als zo'n jongen dan wel aandacht aan ze 
gaf. Dat kwam er dan ook nog bij. Nou, met die meisjes is het helemaal moei
lijk praten. [...] Ze konden elkaar vaak ook nauwelijks verstaan. Je had geen 
mogelijkheid tot gedachtenwisseling. Het was ook niet moeilijk om vast te stel
len dat de enige taal die ze spraken de taal der liefde was.' 

Uit archiefonderzoek dat Van Biemen deed blijkt echter, in tegenstelling tot het hier 
geschetste beeld, dat aan het einde van de jaren zestig steeds meer vrouwen en meisjes zélf 
advies aanvroegen. Van de enquêteformulieren die de Werkgroep standaard opstuurde, 
werd in de periode 1968-69 bijna de helft door de Nederlandse meisjes zelf ingevuld.97 
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Het lag voor de hand dat de medewerksters van iss niet vaak met 'gewone gelukkige' 
gemengde paren te maken kregen. Zij zagen een deel van de stellen die in de problemen 
kwamen, of waarvan de Nederlandse ouders erg bezorgd waren. De secretaris van de 
Werkgroep merkte op dat de sociale afkomst van de Nederlandse ouders ook invloed kon 
hebben op de mate waarin zij een niet-Nederlandse schoonzoon accepteerden. 

'Deze meisjes kwamen uit een... hoe zal ik het zeggen... minder geschoold milieu. 
Daar vonden veel buitenlandse werknemers warmte en hartelijkheid. Terwijl de 
mensen die meer geschoold waren, ze eerder als tweederangsburgers behandel
den. '^ 

De beperkte blik op nadrukkelijke 'probleemgevallen' die de medewerkers van de werk
groep Huwelijk en Gezin begrijpelijkerwijs hadden, weerhield hen er niet van, om ook 
algemenere uitspraken te doen: 

'Maar in het dagelijks leven komen dan de problemen. En dan vindt zo'n man 
het natuurlijk normaal dat hij samen met z'n vrienden uitgaat en dat zijn vrouw 
thuisblijft. [...] Het is een soort cultuurschok die voor beide partijen vaak teleur
stellend is. En die heel weinig eigenlijk tot een bevredigende en harmonische 
ontwikkeling komt.'99 

Dat dergelijke situaties zich voordeden, wordt duidelijk uit enkele brieven. Een ver
drietige Italiaanse jongen schreef via Ad van der Velden van de Peregrinus Stichting in 
1964/65 negen brieven aan een Nederlands meisje, dat de verkering met hem had uit
gemaakt, nadat ze een tijdje samen in Italië' hadden gewoond. Ze was er erg ongeluk
kig, en haar vader was haar komen ophalen, waarna ze hem schreef: 

' C , Ik voel niks meer voor jou. Vergeet me maar. [...] En dan mijn altijd alleen 
thuis laten of naar je zuster sturen en jij gaat dan met vrienden of met andere 
vrouwen. Dan altijd die grote mond van je. Wat denk je dat ik een hond ben. 
[...] Nee, C , zo is het niks. En dan zal ik je vertellen, ik heb een brief aan mijn 
vader geschreven toen jij weer aan 't kaarten was, en heb gevraagd of mijn vader 
mijn kwam halen, en die is direkt gekomen. Kijk dat is pas liefde. [...] Ik wil dat 
je me niet meer schrijft want 't is afgelopen.' 

De Italiaanse jongen spijt het dat het allemaal zo is gelopen. Hij schreef: 

'Deze is zwaar voor mij. Dank U van alles beste mensen. Ik bewaaren van jou een 
goei souvenir voor altijd. Buona fortuna cara ragazza... Alles mijn schuld, perdo-
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nami. God moet geef aan jou ioo jaar leefen maar ik moet gaan snel dood. Waar
om, voel veel van jou.'100 

Terwijl de werkgroepleden treurige gevallen te horen kregen, moest binnen het kader 
van de Werkgroep steeds gestreefd worden naar objectieve voorlichting. Dat viel niet 
altijd mee. 

'Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je zegt: "daar moet je niet aan beginnen", 
of "zo'n man deugt niet", of iets in die geest. Zo werkt dat niet. [...] Wij hebben 
altijd geprobeerd iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen waardigheid te laten. En 
dat je geen waardeoordeel uitspreekt over dit is beter of dat is minder.'101 

Hoe objectief de bedoelingen van de werkgroep ook waren, de toon van de adviezen was 
toch over het algemeen ontmoedigend en waarschuwend ten opzichte van de trouw
plannen. Meestal waren de adviezen gericht op het in bescherming nemen van de 
Nederlandse vrouw.102 Soms klinkt bevoogding door ten opzichte van de Nederlandse 
vrouwen (overigens wordt steevast geschreven over 'het meisje' en 'de man'). Zo ver
meldde een verslag van een gesprek met een Nederlandse vrouw die een verhouding 
heeft met een Marokkaanse man: 

'Mej. X is een grauw uitziende vrouw die als zij zich enige moeite zou geven er 
jonger dan haar 40 jaar zou kunnen uitzien... Schijnt wel enig gevoel voor reali
teit te hebben.'103 

Dat de Nederlandse maatschappelijk werkers zelf soms bepaald neerkeken op gemeng
de stellen, klinkt door in een verslag van groepswerkers, hulpverleners dus, van de Lim
burgse Immigratie Stichting uit november 1967. 

'Het huwelijk met een Marokkaan werd een 'monsterverbond' genoemd. Men 
acht in negen van de tien gevallen geen enkele redelijke basis aanwezig voor een 
huwelijk tussen een Marokkaan en een Nederlandse.'104 

Niet alleen de Werkgroep Huwelijk en Gezin begon in de jaren zestig Nederlandse 
meisjes te adviseren over een voorgenomen huwelijk met een buitenlander. Er waren 
ook plaatselijk spontane initiatieven in die richting, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. 
Daar werd in 1965 aan Nederlandse vrouwen die zich bij het Bevolkingsregister meld
den wanneer ze wilden gaan trouwen, ongevraagd een tekst gegeven, ondertekend met 
'Burgerlijke Stand Amsterdam'.105 'Aan de bruid, die in het huwelijk gaat treden met 
een Mohammedaan', stond er boven. Op waarschuwende toon stond er in, dat 'in sta-
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ten met gehele of gedeeltelijke Mohammedaanse bevolking, de koran een stempel op 
het gehele huwelijks- en familierecht drukt'. Verder werd uitgelegd: 'De man is het 
absolute hoofd van het gezin; hij beslist in alle zaken. Gelijkgerechtigdheid tussen man 
en vrouw is onbekend. [...] Mohammedaanse mannen mogen vier wettige vrouwen 
bezitten. De man heeft het eenzijdige recht op verstoting der vrouw. [...] Een Moham
medaan kan zijn vrouw elk contact met de buitenwereld verbieden. [...] Over de kin
deren beslist de man met uitsluiting van ieder ander. De vrouw heeft slechts gedurende 
het eerste levensjaar van het kind een beperkt verzorgingsrecht. [...]' Hierna werd als 
concreet advies gegeven, bij een notaris een huwelijksverdrag op te stellen. Het is niet 
bekend of aanstaande paren zich door dit advies lieten beïnvloeden. Een Nederlandse 
vrouw herinnert zich nog goed haar verontwaardiging toen zij het papier kreeg uitge
reikt toen ze zich in 1966, na vijfjaar verkering, meldde om in ondertrouw te gaan met 
haar uit Turkije afkomstige man. 

'Één ding, dat komt nu ook naar boven: toen we in ondertrouw gingen, dat weet 
ik nog goed, toen kreeg ik een papier, waarop stond, eh: oh ja, of ik wel wist wat 
ik deed, om met een, met een buitenlander te trouwen. En of ik het islamitische 
geloof wel kende, en dat er, eh... Wat er precies in stond weet ik niet meer. [...] 
En toen heb ik, dat weet ik nog heel goed, toen heb ik tegen die ambtenaar 
gezegd, als je een speech gaat houden of wat dan ook: ik wil niet dat je het daar 
over hebt! Dat heeft ie ook niet gedaan. [...] Heel raar. Ik denk, wat krijgen we 
nou toch?'IO(5 

'Want voor de radio zeiden ze ook steeds, een meisje moet nóóit daar gaan wonen' 

De werkgroep bewoog zich ook in de publieke opinie. Zo nam zij initiatieven om in 
belangrijke media artikelen te doen verschijnen. Voorbeelden zijn een serie reportages 
uit Libelle in L965, en een VARA-documentaire: 'Trouwen met een Turk: Thuis zijn in 
Turkije?' uit 1968. Beide waren het resultaat van samenwerking en initiatief van de 
werkgroep Huwelijk en Gezin. Libelle maakte reportages in Italië, Spanje, Griekenland 
en Turkije. De titels waren bezorgd: 'Een nieuw probleem: de buitenlandse arbeiders 
zijn trouwlustig. Onze dochter trouwt een buitenlandse arbeider'.107 Onder de kop 
'Wonen in dat Spaanse dorp? Nooit!' werd verslag gedaan van het dorp El Ronquillo, 
waar Hoogovens-arbeider Toni Amador Manfredis uit Heemskerk vandaan komt: 

'Zo'n weggestopt, vaal nest als El Ronquillo [...] Zo'n met oude kranten dicht
geplakt armoedorp, waar de muilezelmest ligt te stinken in de zon [...]' Geen 
Nederlands meisje zou zich er thuisvoelen [...] Het kàn niet. [...] Het is de 
afstand tussen de jaren 1600 en 1965!' 
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De bekende Zz'£<?//<?-commentatrice 'Scheherazade' (mevr. Racké), kwam verbijsterd 
terug uit Turkije, en deed verslag in een vergadering van de Werkgroep Huwelijk en 
Gezin, herinnerde Van der Velden zich.109 Een reportage uit Italië legde de nadruk op 
de verhouding met de Italiaanse schoonmoeder en een oppermachtige man die de 
Nederlandse vrouw van een Italiaan te wachten zou staan: 'Zijn moeders wil is wet'. 

'Zijn ze dan ongelukkig, die Petozzi's? Welnee, beslist niet. Ze weten niet beter 
of het hoort allemaal zo. [...] De vrouw is er weerloos overgeleverd aan de 
machtspositie van de man'. 

In een concluderend artikel gaf de redactrice toe dat het moeilijk was geweest om adres
sen in Turkije en Griekenland te vinden, omdat er bijna niemand uit Nederland terug 
was gegaan. Dat was haar ook met zoveel woorden gezegd toen ze op het Nederlands 
consulaat in Istanbul was: 'U bent te vroeg. U loopt iets op het probleem vooruit. U 
had over zo'n jaar of vier moeten komen. Dan wonen er hier legio van zulke echtpa
ren.'110 

Drie jaar later maakte de jonge Koos Postema voor VARA'S Achter het Nieuws een 
reportage over Nederlandse vrouwen in Turkije. Ook toen was het niet eenvoudig om 
gemengde paren te vinden. Van de vier Turks-Nederlandse paren die werden geïnter
viewd, stond er één op het punt om weer in Nederland te gaan wonen, en een ander 
had gevorderde plannen om naar een ander land dan Turkije te verhuizen.111 Van der 
Velden herinnerde zich dat de Werkgroep naar een vertoning van de film ging: 'In een 
Turks Centrum in Almelo, daar gingen we toen heen.'112 De reportage leidde tot een 
aantal kritische brieven van Nederlandse vrouwen, die zich hadden geërgerd.113 

Een serie radioprogramma's van de KRO door Mia Smelt, Moeders Wil Is Wet, uit 1966, 
benadrukte ook dat gemengde paren vooral in Nederland moesten blijven, zoals bleek 
uit de bezorgde brief van een Nederlandse moeder, wier dochter met een Spaanse man 
uitging: 

'Mijn dochter is 19 jaar en die gaat sinds juli met een Spanjaard oud 24 jaar een 
heel nette jongen ook katholiek nu waren wij er eerst op tegen maar toen beloof
de hij, hij zou nooit in Spanje gaan wonen.' 

Toch blijft de moeder bang dat ze toch naar Spanje zullen gaan: 

'Mijn dochter is nooit van huis af, ze is altijd bij ons. En laatst is ze twee dagen 
naar Duitsland geweest, toen had ze al heimwee laat staan dat ze zoo ver van huis 
gaat. Zou U zoo vriendelijk willen zijn mij te schrijven wat ik nu doen moet, 
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want over de radio zeiden ze ook steeds, een meisje moet nooit daar gaan 

Ook de Peregrinus Stichting in Beverwijk bemiddelde menigmaal tussen ouders en kin
deren. Steeds was de angst groot, dat een Nederlands meisje naar het buitenland zou 
verdwijnen. Een Amsterdamse moeder in 1959, wier dochter een in Duitsland wonen
de Italiaanse jongen heeft leren kennen, tot grote woede van haar man, verzoekt om 
bemiddeling nadat haar man hun dochter de deur heeft gewezen: 

'Mijn man die blijf niet bij 't normalen als die maar wat hoort, en mijn man moet 
aan 't verstand gebracht wordde dat het normale gebeurtenissen zijn. Ik heb geen 
rust als A. [de Italiaanse jongen, DH] over is en I. en A. [het stel, DH] moeten 
mijn huis voorbij loopen en dan weer dag en nacht langs de straat loopen. 
Meneer van de Velde dat U mijn man die rust en kracht bij mogen brengen.' II5 

Een Nederlandse moeder schrijft over de Turkse vriend van haar 20-jarige dochter, en 
over de geringe invloed die ze op haar dochter heeft: 

Al wat ik tegen haar zeg: ik zal mijn eigen boontjes wel doppen. Wij zijn zelf 
Rooms-Katholiek. Wat hij is weet ik niet. Mijn dochter zegt, maar hij gelooft ook 
in een God, moeder. Ik kan hem slecht verstaan. [...] Hij is 26 jaar, een hele 
knappe jongen, zeer intelligent en erg bescheiden maar, heeft hij daar nog geen 
vrouw en kinderen? vraag ik mijn eigen af als je zo knap bent. [...] Nu zit hij in 
een fabriek van 6 tot 6 's avonds, om 7 uur gaat hij per fiets naar B. tot 11 uur om 
daar ook nog wat te verdienen, en zo doet hij dat alle dagen. Dus ja, pit zit er wel 
in. [...] Mijn dochter nog mijn man weet hier niets van af. Ik hoop dat U mijn 
iets wijzer kunt maken.' 

Van der Velden ging bij de ouders op bezoek, die instemden met het huwelijk, mits de 
man ongehuwd is. Hij informeerde bij 'Justitie, politie, burgerlijke stand en werkgever' 
en kon de ouders van het Nederlandse meisje geruststellen dat de jongeman inderdaad 
ongehuwd was."6 In het archief van de Werkgroep Huwelijk en Gezin zijn 109 brieven-
dossiers van een totaal van ongeveer 180 aanvragen om advies of informatie tussen 1964 
en 1969 bewaard gebleven. 

Verlangen naar verandering 

De boodschap van de hulpverleners, deskundigen, ambtenaren en de media in de jaren 
zestig over een huwelijk met een gastarbeider was heel duidelijk: daar kan je maar beter 
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niet aan beginnen! Deze artikelen en reportages laten echter nog meer zien. De felheid 
waarmee de auteurs en programmamakers zich afzetten tegen de 'achterlijkheid' en 
armoedigheid van de levensomstandigheden in Zuid-Europa, en tegen de mogelijke 
invloed van buitenlandse ouders en schoonouders op het dagelijks leven van een 
gemengd paar, is opmerkelijk. De ondertoon was, dat Nederland moderner was, anders, 
en dat niemand toch meer terug wilde naar de tijden waarin dergelijke levensomstan
digheden en familieverhoudingen ook in Nederland vanzelfsprekend waren. Waar deze 
doorgaans vrij conservatieve, voorzichtige damesbladen over de Hollandse familiever
houdingen terughoudendheid betrachtten, lieten de auteurs die teugels varen in de ver
gelijking met andere landen. De confrontatie met het andere, niet-Nederlandse, leidde 
tot een plaatsbepaling over hoe 'wij het hier en nu in Nederland doen en willen'. Daar
in kwam ook een verlangen naar verandering tot uiting."7 Hoe de beeldvorming in de 
damesbladen van de jaren zestig verschilt met die in de jaren negentig, komt in de vol
gende paragrafen aan de orde. 

Reacties op het gemengde huwelijk van prinses Irene 

Naast het feit dat prinses Irene onverwacht overging naar het katholicisme, riep het feit 
dat haar aanstaande man Spaans was veel reacties op. Het is opmerkelijk dat de ophef 
over dit huwelijk, dat in april 1964 werd gesloten, voorzover ik heb kunnen nagaan 
nooit werd aangehaald ter versterking van de ontmoediging van gemengde huwelijken 
tussen Nederlandse vrouwen en Italiaanse, Spaanse of andere buitenlandse arbeiders. 

In de archieven van de Werkgroep Huwelijk en Gezin wordt nooit verwezen naar 
het koninklijke gemengde huwelijk van prinses Irene. De Werkgroep werd actief vanaf 
december 1964; toen was het huwelijk van Irene en Carlos inmiddels een halfjaar oud, 
en werd daar misschien liever niet meer over gesproken. Daarnaast was er uiteraard een 
klasseverschil: prins Carlos was geen buitenlandse arbeider, en prinses Irene geen ver
koopster of kapster. Mogelijk was de kloof in sociale afkomst zo groot, dat in die jaren 
niemand op het idee kwam om deze zaken met elkaar in verband te brengen. Een der
de specifiek aspect aan het huwelijk van Irene en Carlos betrof de politieke aspiraties 
van Carlos en zijn familie. Zij maakten als Carlisten vanuit Frankrijk aanspraak op de 
Spaanse troon, en onderhielden intussen nauwe contacten met Generaal Franco. Wan
neer prinses Irene in een interview met De Telegraaf op 27 januari 1964, een week voor 
de bekendmaking van haar verloving, zegt: 'Het is beslist niet langer zo, dat het regime 
de grootgrondbezitters beschermt, zoals wel eens wordt beweerd', zijn de commentaren 
in andere Nederlandse kranten kritisch: de prinses besteedde geen woord aan het Fran
co-regime. Het Parool noemt het interview 'eenzijdig en naïef'. 
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Op 8 februari komt Irene uit Spanje terug, met Carlos Hugues de Bourbon Parma, 
zoon van prins Xavier, de regent-pretendent van de Carlistische tak van het Spaanse 
koningshuis. Nadat zij 's avonds in Soesterberg aankomen met de door prins Bernhard 
zelf gevlogen Fokker Friendship, rijdt prins Bernhard zelf met koningin Juliana, prinses 
Irene en Carlos naar paleis Soestdijk, waar zij ternauwernood ontzet kunnen worden: 

'Op de Amsterdamse Straatweg mindert de Prins gas en knipt het licht in de auto 
aan. Onmiddellijk wordt de auto ingesloten door duizenden mensen. [...] Petten 
van agenten vliegen door de lucht. Camera's worden beschadigd. De antenne van 
de hofauto breekt af. Mensen proberen de auto op te tillen. Ze bonken op het 
metaal. Er komen deuken in de auto.'1 

In de dagbladverslagen zijn aller ogen gericht op prinses Irene. Zij wordt gekarakteri
seerd als 'koppig', 'trots' en 'triomfantelijk': 

'Prinses Irene zit trots op de achterbank. Ze spreekt met haar Prins. De Prinses 
zwaait naar de mensen. Er speelt een triomfantelijk glimlachje om haar lippen. 
[...] Ze heeft iets koppigs over zich, zoals ze daar voor de deur van haar ouderlijk 
huis de hand vasthoudt van haar verloofde.' 

Hierop volgt de 'Nacht van Soestdijk', waarin de koninklijke familie met minister-pre
sident Marijnen en de ministers Biesheuvel, Scholten en Toxopeus overleg voeren over 
de staatsrechtelijke consequenties van dit huwelijk. Tegen drie uur worden door de 
nieuwslezeres verklaringen voor de radio en televisie (zonder beeld) voorgelezen van 
prinses Irene, van de koningin en de prins, en van de minister-president. Irene verklaart 
dat ze binnen afzienbare tijd zal trouwen. 'Ik zal hier niet blijven wonen.'119 

Koningin en prins feliciteren hun dochter en lijken verheugd. De minister-president 
bevestigt het nieuws van de verloving, maar verklaart ook dat Irene afstand doet van de 
troon. Dat blijkt uit haar verklaring, dat zij geen officiële toestemming voor haar huwe
lijk zal vragen: 'De regering [heeft] besloten de indiening van een wetsontwerp als 
vorenbedoeld niet te bevorderen.' Hiermee werd prinses Irene uitgesloten van de troon; 
dat was de betekenis van het besluit om geen wetsontwerp voor het huwelijk van de 
prinses te bevorderen. Wij weten niet in hoeverre de regering de prinses tot troonsaf
stand dwong: in de verklaring staat slechts, dat zij geen toestemming vroeg.IZO 

Enkele weken later doet zich een probleem voor omtrent de nationaliteit en adellij
ke status van Don Carlos.121 De regering doet er een onderzoek naar, waaruit pas op 13 
april blijkt dat hij allereerst Frans is, de Spaanse nationaliteit niet heeft, en niet als vol
waardige Spaanse troonpretendent gezien kan worden. Eind maart komt de RVD hier
over met een omzichtige verklaring uit, waarin vooral de naam van de prins opvalt: 
'Charles Hugues de Bourbon Parma', en niet langer 'Don Carlos'. 
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Het lijkt erop dat vanaf dit moment, enkele weken voor het huwelijk, de aanvanke
lijke steun die prins Bernhard en koningin Juliana aan hun dochter gaven bevriest. Wel
ke reden daarvoor de doorslag geeft - de staatsrechtelijke kwestie, zijn minder-adellijke 
status, de nationaliteitskwestie, afkeer van het Carlisme, of toch nog religieuze aspecten 
- is niet duidelijk. Wanneer Irene een eerder afgesproken familie-staatsbezoek aan Mexi
co afzegt omdat ze haar aanstaande man wil steunen, wordt dit door minister van Staat 
Drees uitgelegd als een zich 'vereenzelvigen met de carlistische beweging'. Op 8 april 
volgt een scherpe regeringsverklaring: 

'Prinses Irene [dient zich], zolang zij niet gehuwd is, te onthouden van politieke 
activiteiten. De regering betreurt de houding, door de prinses ingenomen, [...] 
en trekt daaruit thans de staatkundige consequenties: Haar woorden en hande
lingen kunnen het kabinet niet meer worden toegerekend. De RVD zal niet meer 
berichten, afkomstig van prinses Irene, aan de pers doorgeven'. 

In een kamerdebat wordt de regeringsverklaring gesteund, en de pers reageert met 'Adi
eu Irene'. Wanneer de vader van de bruidegom de Nederlandse koninklijke familie uit
nodigt voor het huwelijk op 29 april in Rome is het oordeel al geveld: 'Nog tijdens het 
telefoongesprek laten moeder en vader weten, dat zij noch hun dochters Beatrix, Mar
griet en Christina de plechtigheid zullen bijwonen'. 

Wat volgt lijkt nog het meest op een verstoting. De regering verklaart dat de huwe
lijksdag 'geen feestdag' zal zijn. Carlos meldt dat Irene niet alleen afstand heeft gedaan 
van haar recht op de troon, maar bovendien van elk vermogen en elk persoonlijk juweel 
dat van het Nederlandse hof afkomstig is, en dat zij ook geen bruidsschat mee zal krij
gen. De koninklijke familie is niet aanwezig bij het huwelijk. In Den Haag verklaart 
minister president Marijnen direct na het huwelijk, dat 'de staatsrechtelijke positie van 
prinses Irene niet meer bestaat'. Dagblad Trouw had als commentaar 

'Prinses Irene is wel in een vreemde omgeving verzeild geraakt. We hadden haar 
graag wat beters gegund. Laten we er maar over zwijgen verder.'122 

Hierin klinkt het duidelijkst de teleurstelling door, en de mate waarin deze geliefde 
prinses als nationaal bezit was beschouwd, waarvan nu afstand moest worden gedaan. 
Ook de oproep er verder over te zwijgen is tekenend. Daaraan werd, naar het zich laat 
aanzien, spoedig algemeen gehoor gegeven. De affaire-Irene was daarmee in veel opzich
ten karakteristiek voor de Nederlandse omgang met verschil bij gemengde huwelijken. 
De prinses werd gewaarschuwd, maar trouwde toch met een 'ander'. Daarop verloor ze 
de steun van haar directe omgeving en familie, en ook een deel van de goodwill van het 
Nederlandse publiek: zij stond er vervolgens lange tijd alleen voor. 

168 



HOLLANDSE AMBIVALENTIE 

Cultureel verschil als probleem 
Hulpverleners over 'buitenlanders' in de jaren zeventig 

In de jaren zeventig werd, met de vestiging van steeds meer verschillende groepen 
migranten, ook de beeldvorming over 'buitenlanders' diversen Typerend voor de kijk op 
Turkse of Marokkaanse migranten in de jaren zeventig was het beeld van de buiten
landse arbeider als een arme man, slecht gehuisvest en ouderwets of goedkoop gekleed, 
die alleen werkte of met enkele lotgenoten op straat liep. De buitenlander werd nu eer
der gezien als slachtoffer van de omstandigheden dan als een bedreiging. Over Marok
kanen bijvoorbeeld schreef Nieuwe Revue in 1970: 

'Ze komen uit een zonnig land vol vriendelijke, hulpvaardige mensen. Ze laten 
hun gezinnen achter en weten niet dat hen hier kou en regen wacht in een duur 
land waar ze volkomen als outcast worden behandeld. [...] Wij als Nederlandse 
samenleving gebruiken deze mensen.'123 

In de jaren hierna werd de buitenlandse arbeider door een groeiende groep van maat
schappelijk werkers, de kerken en actiegroepen als slachtoffer van uitbuiting herkend en 
gesteund. Vaak was het de gebrekkige huisvesting die verontwaardiging en medelijden 
van autochtone Nederlanders opwekten. Linkse jongeren en de sociale advocatuur zet
ten zich in voor verbetering van de levensomstandigheden van de buitenlanders in hun 
buurt.Dit was de tijd waarin werd geageerd tegen de exploitanten van brandgevaarlijke 
pensions. Begin jaren zeventig kwam het tot enkele felle confrontaties tussen Neder
landse en Turkse buurtbewoners en de Rotterdamse politie rond zulke pensions.124 

Anders dan bij de Indische, Molukse en Italiaanse jongemannen was er tussen Turk
se of Marokkaanse en Nederlandse mannen geen sfeer van rivaliteit om Nederlandse 
meisjes of vrouwen. Ik heb geen berichten over vechtpartijen om die reden kunnen vin
den. Wel zijn er aanwijzingen voor uitsluiting bij het uitgaansleven. Aan het begin van 
de jaren tachtig bleken veel discotheken in Amsterdam en Utrecht de toegang te wei
geren aan met name Turkse en Marokkaanse jongens.125 Van seksuele concurrentie tus
sen Hollandse en Turkse of Marokkaanse mannen werd in deze jaren niet gerept, inte
gendeel. Er bestond over het seksuele leven van de migranten eerder bezorgdheid, ver
mengd met wat leedvermaak, getuige een artikel in Nieuwe Revue met als kop: 'Gast
arbeiders hebben het nakijken'. Strekking van het artikel was dat de gastarbeiders geen 
succes hadden bij het versieren van Nederlandse vrouwen of meisjes, eenzaam bleven en 
slechts bij prostituees terecht konden. Het omslag van het weekblad laat een foto zien 
van een knappe langharige blondine die hooghartig langs een groepje vergeefs smach
tende buitenlandse mannen loopt, en de tekst legt uit: 
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'Gastarbeiders hebben de naam hartstochtelijk en opdringerig te zijn, zedenmis-
daden te bedrijven en ziekten te verspreiden. In werkelijkheid zijn het eenzame 
mensen die in seksueel opzicht zijn aangewezen op de gulheid van onze vrouwen 
en meisjes en op de gulzigheid van de prostituees.'126 

Er werden in de jaren zeventig niettemin heel wat huwelijken tussen Nederlandse vrou
wen en Marokkaanse en Turkse mannen gesloten. Gezien de hiervoor geschetste beeld
vorming van het moment hadden deze stellen het opnieuw niet altijd eenvoudig. Ook 
in de jaren zeventig waren zij het object van hulpverlening: ditmaal waren het praat
groepen waarin Nederlandse vrouwen die een verhouding of huwelijk met een buiten
landse man hadden bij elkaar kwamen. Uitgangspunt van de hulpverlening was nu, 
vaker dan in de jaren zestig, het idee dat het paar in Nederland zou blijven. In de beken
de rubriek in het weekblad Margriet 'Margriet weet raad' werd in 1978 een Nederland
se vrouw, samenwonend met een Turkse man maar erg eenzaam, doorverwezen naar de 
Averroes Stichting. Daar zou ze veel kunnen leren 

'omtrent zeden en gewoonten, godsdienstige aspecten, huwelijks- en seksmoraal, 
de positie van de vrouw in de betreffende landen, cultuurverschillen, emancipa
tie, de plaats van de kinderen enzovoort.'127 

De in 1972 opgerichte Averroes Stichting, die zich 'psychologies buro' noemde, richtte 
haar hulpverlening op 'de noodzakelijke aanpassing van de Nederlandse vrouw aan het 
'Mediterraan kultuurpatroon'. Het jaarverslag van 1977 vermeldde dat zich toen '68 
Nederlandse vrouwen van buitenlanders' hadden gemeld als 'kliënten aan wie konsul-
ten of behandeling is gegeven'. Het betrof hier een project, uitgevoerd in opdracht van 
het ministerie van CRM, 'Gezins- en huwelijksmoeilijkheden bij kultureel-gemengde 
gezinnen — Nederlandse moeder, mediterrane vader'.128 In feite werd alleen met de 
vrouwen gesproken. Het was de hulpverleners blijkens het verslag niet gelukt met man
nen te spreken: 

'De mediterrane man is zeer moeilijk te betrekken bij de gezinsproblematiek in 
gemengde huwelijken. De begeleiding is zeer tijdsintensief, vereist grote krachts
inspanning, vooral vanwege de de verschillen in kulturele achtergrond, en moet 
meestal geschieden buiten kantoortijden.' 

Meer in het algemeen vond de stichting dat de oplossing gezocht moest worden bij de 
vrouw, via het in die jaren populaire praatgroepenmodel: 
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'Gedragsmodifikatie van de vrouw lijkt voor het oplossen van relatieproblemen 
in de onderhavige problematiek onontbeerlijk. Daarnaast is onderlinge uitwisse
ling van gedachten tussen vrouwen in een zelfde situatie nodig om die proble
matiek te verwerken.'129 

In de rapporten en artikelen waarin de psychologen en welzijnswerkers verslag doen van 
deze bijeenkomsten, legden zij de nadruk op de problemen. In de verslaglegging klinkt 
nogal wat verontwaardiging door.130 Twintig jaar later klinken de 'concrete problemen 
in interculturele relaties en huwelijken' nogal alarmerend, en ook wat generaliserend.I?I 

Zo is er sprake van vrijheidsbeperking ('Vrouwen mogen niet of zo min mogelijk alleen 
het huis uit. De man bespioneert zijn vrouw voor haar gevoel veelvuldig en probeert 
met bizarre grapjes over de herkomst van haar kinderen de reactie van zijn vrouw te 
toetsen'). En van geweld ('Het geslagen worden. Nederlandse vrouwen klagen erover dat 
zij eens in de zoveel tijd geslagen worden. Enige aanleiding hiertoe is in de ogen van 
deze vrouwen veelal niet aanwezig. Voor de man is dit een acceptabele wijze van 'opvoe
den', omdat de vrouw deze immers constant behoeft'). Van emotionele problemen 
('Het niet mogen huilen of verdriet tonen. De vrouw kan haar verdriet niet tonen, haar 
man heeft niet geleerd om daarop te reageren en raakt snel geïrriteerd en ontvlucht haar 
in zulke gevallen). Van overdreven eisen tot tonen van respect ('Hij eist dat zij voor hem 
rent en zijn opdrachten zonder tegenspraak uitvoert. Zo kan hij om een glas water vra
gen en als ze hem dit brengt zeggen dat het glas niet goed is en zeggen dat ze hem nieuw 
moet brengen'). Gebrek aan compassie ten opzichte van de vrouw ('Het niet ziek mogen 
zijn. Is dit toch het geval, dan zal hij haar dit uiterst kwalijk nemen'). En tenslotte een 
moeizame seksuele relatie ('De mediterrane man vindt dat zijn vrouw te allen tijde 
bereid moet zijn met hem naar bed te gaan. Dit is een van haar plichten. Bovendien 
gaat hij er vanuit dat zij niets liever wil'). 

Het is niet zo moeilijk om elk van deze punten min of meer te relativeren als algemene 
huwelijksproblemen, die zich ook voordoen of voor kunnen doen bij niet-gemengde 
paren. Dat deden deze hulpverleners niet, sterker, het cultuurverschil was nadrukkelijk 
hun uitgangspunt, schrijven ze: 

'Wanneer Nederlandse vrouwen die met mediterrane mannen gehuwd zijn, de 
Stichting benaderen met hun problemen, dan gaan wij in eerste instantie van de 
hypothese uit (althans in de meeste gevallen), dat haar problemen het gevolg zijn 
van verschillen in culturele interpretatie van de wereld.'132 

Cultureel verschil als probleem werd het uitgangspunt voor de hulpverlening, en het 
beeld over de buitenlandse arbeider veranderde. Van het beeld van een Zuid-Europese 
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minnaar als avonturier en gelukszoeker (de Italiaan in de jaren vijftig en zestig), flam
boyant en gepassioneerd, exotisch en aantrekkelijk, bleef weinig over. Wat kwam ervoor 
in de plaats? De in schoolboeken nog wel eens gevonden beeldvorming over de myste
rieuze Arabische man uit de verhalen van Duizend-en-één-nacht, beschikkend over een 
sensuele harem, was in Nederland volkomen afwezig. Wel bleef van de oriëntaalse beel
den een restant over in het idee van de wrede Arabieren, vechters met kromzwaarden en 
dergelijke.133 Veel meer echter overheerste een dubbelzinnig beeld: enerzijds was een 
buitenlandse man arm, en behoefde hij hulp en medelijden; anderzijds zou hij een 
gewelddadige patriarch zijn, ongevoelig en onbereikbaar voor kritiek. Bij dit alles bleef 
de religieuze component, de islam, in deze jaren nog opmerkelijk afwezig. Toen steeds 
meer Nederlanders beseften dat de 'gastarbeiders' in Nederland bleven, en er ook hun 
families vestigden, werd de meest gebruikte term voor niet-Nederlanders 'buitenlanders' 
en 'buitenlandse werknemers': de term weerspiegelde de sociale positie, de afstand, en 
het verschil. 

Gemengde paren in een omstreden multiculturele samenleving 

In de jaren tachtig groeide het aantal gemengde paren gestaag. De meningsvorming was 
volop in beweging. In het politieke landschap vielen in dit verband politiek georganiseerd 
racisme en anti-racisme op, terwijl daarnaast migrantenorganisaties en vrouwenorganisa
ties actief werden. Tot veel gezamenlijke actie tussen die vier soorten bewegingen en orga
nisaties kwam het echter niet. Gemengde paren waren voor geen van deze organisaties een 
doelgroep. Het lijkt er op dat zij politiek gezien wat over het hoofd gezien werden, zowel 
door de vrouwenbeweging, als door de migrantenorganisaties, alsook door de antiracis-
megroepen. Onvrede met deze situatie was één van de motieven voor de initiatiefnemers 
van de vereniging Lawine, 'Landelijke Werkgroep van Nederlandse Immigranten Vrou
wen' in 1984. Zij herkenden zich niet in de aanpak van de praatgroepen voor Nederland
se vrouwen zoals die door de Averroes-Stichting en de toenmalige directeur daarvan, 
Andreas Eppink, waren vormgegeven.134 Er was verder geen platform of spreekbuis voor 
de gemengde huwelijken. Gezien de grote, en snel groeiende diversiteit van de gemeng
de paren was dat ook niet verwonderlijk: welke gemeenschappelijke noemer zou immers 
al die uiteenlopende gemengde paren kunnen binden? Dat er gemeenschappelijke erva
ringen uit te wisselen waren, en dat er behoefte was aan zo'n platform, bleek in 1984. Een 
Nederlandse vrouw, gehuwd met een Portugese man, deed op een anti-racismebijeen-
komst in augustus in Amsterdam een oproep aan andere Nederlandse vrouwen die met 
immigranten getrouwd waren, om daar eens over te praten, en zo ontstond Lawine. Bet
ty de Hart, die zich spoedig aansloot: 'Daar is een kleine groep vrouwen uit voortgeko
men, die wekelijks bij elkaar kwam om informatie en ervaringen uit te wisselen. Ze 
begonnen ook informatie te verzamelen, en waren verbaasd dat er weinig was.'135 Ook in 
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het algemeen maatschappelijk werk werd hier en daar specifieke aandacht aan problemen 
van gemengde paren besteed, waarbij nu gepoogd wordt de 'buitenlandse' partij nadruk
kelijk bij de gesprekken te betrekken.13 

Omstreden onderzoek in jaren van controverse 

Er is nog maar heel weinig onderzoek gedaan naar etnisch gemengde partnerkeuze en 
gemengde huwelijken. In 1981 verscheen de doctoraalscriptie sociologie van Julian S. 
With, 'Rassenvoorkeur bij partnerkeuze.' With was zelf Surinaams, en zijn onderwerp 
was ingegeven door zijn verbazing over de in Nederland gevormde gemengde relaties en 
huwelijken van Nederlanders en Surinamers of Antillianen. Hij vroeg zich af wat er zoal 
veranderd was sinds hij gemengde paren in Suriname had gezien, en besloot zoveel 
mogelijk paren te gaan interviewen, voornamelijk via straatinterviews, maar ook via 
opgestuurde vragenlijsten. Dat het ter discussie stellen van 'rassenvoorkeur' in Neder
land ongebruikelijk was, ondervond With al spoedig. Zijn onderzoek werd zelfs actief 
tegengewerkt door een speciale actiegroep, het 'Anti-fascisme komitee Bijlmermeer', die 
de vraagstelling, en zelfs het hele onderwerp van het onderzoek racistisch achtte. Een 
van de leden van het komitee schreef With een brief, waarin het onderzoek 'een discri
minerende enquête' wordt genoemd, waarvan 'de effecten zeer schadelijk kunnen zijn', 
omdat 'U er belang bij hebt om mensen vooroordelen te ontlokken', die 'racistisch en 
sexistisch' zijn. De briefschrijver liet weten dat er 'een goede kant' aan zit, want: 'Er is 
direkt een anti-fascisme komitee opgericht in de Bijlmermeer.'1^7 De omstredenheid 
van Withs onderzoek, die voor hemzelf kennelijk erg onverwacht was, is te verklaren uit 
de juist in die jaren snel toenemende alertheid en gevoeligheid ten aanzien van anti
semitisme en racisme. Withs onderzoek beperkte zich tot Surinaams en Antilliaans-
gemengde paren. Dat was voor het eerst, en voorzover ik heb kunnen nagaan ook de 
enige keer dat dit type gemengde stellen onderwerp van onderzoek was. 

Vanaf het begin van de jaren tachtig werd de afkeer van wat dan vaak neo-fascisme 
genoemd wordt, regelmatig verbonden met de geschiedenis van de jodenvervolging. Bij 
de incidenten en vechtpartijen in de jaren zeventig was daarvan nog geen sprake. De her
innering aan de slachtoffers van de jodenvervolging werd steeds vaker verbonden met de 
waarschuwing voor antisemitisme en andere vormen van racisme in de hedendaagse 
samenleving. In de loop van de jaren tachtig ontstond op dit gebied een nationale con
sensus in Nederland. Tegen deze strategie van het verbinden van verleden en heden, en 
van het verdiepen en intensiveren van de herinnering aan de vervolging van joden en 
andere minderheden, zijn tot op heden de politiek georganiseerde racistische groeperin
gen in Nederland nauwelijks bestand gebleken. Daar komt bij dat het hen altijd aan kader 
ontbreekt, en aan interne consistentie.13 Lidmaatschap van en sympathiseren met deze 

173 



GEMENGDE HUWELIJKEN, GEMENGDE GEVOELENS 

partijen blijft omstreden en kan gevolgen hebben voor de loopbaan van bijvoorbeeld 
onderwijzend personeel, politieagenten, taxichauffeurs en dergelijke. Dat neemt niet weg 
dat onderzoek telkens uitwijst dat er meer politieke voedingsbodem voor steun aan racis
tische partijen is dan de tot nu toe beperkt gebleven aanhang laat zien.13? 

De scherpe en (althans van bovenaf) breed gedeelde verontwaardiging over en afwij
zing van elke vorm van racisme kreeg door de verwijzing naar de geschiedenis van de 
jodenvervolging een groot gewicht. Niemand wil voor racist of antisemiet uitgemaakt 
worden. Daarmee verbonden ontstond ook een zekere schroom en een soort onhan
digheid om over verschil te praten. Herman Vuysje noemde deze ontwikkeling 'etnisch 
verschil als Hollands taboe'.I4° De nieuwe onzekerheid en het verscherpte bewustzijn 
uitte zich in de taal, in de opkomst van bedekte termen, zoals 'Joodse mensen', 'Turkse 
mensen' en dergelijke, of een neutrale terminologie waarin elke verwijzing naar de 
etnische, raciale, religieuze herkomst of seksuele voorkeur vermeden of omzeild 
wordt.141 'Etnische minderheden' was een typische jaren-tachtigterm, zoals Jan Rath 
liet zien.142 

In het openbaar debat was niet iedereen gelukkig met de toegenomen omstreden
heid van etnisch verschil en van de benamingen. Columnisten en recensenten van toon
aangevende dag- en weekbladen poogden wat zij als 'taboe' zagen, te doorbreken. De 
suggestie dat een uitlating, een tekst, een uitspraak, iets of iemand antisemitisch of racis
tisch zou kunnen zijn, kon telkens rekenen op scherpe, verontwaardigde, en vaak ook 
verongelijkte afwijzing.143 Voorzover er sprake was van debat, verzandde dat regelmatig 
in statements: over gekwetste groepen enerzijds, en over de vrijheid van meningsuiting 
van columnisten, journalisten of kunstenaars anderzijds. 

Naar een nieuwe balans in een veranderend land 

In de tweede helft van de jaren tachtig stonden gemengde paren en de door hen over
schreden etnische grenzen bij de partnerkeuze regelmatig in de belangstelling. Langza
merhand veranderde de toon waarop hierover geschreven en gesproken werd. Een 
etnisch gemengd huwelijk begon voor bredere lagen van de bevolking tot de mogelijk
heden te behoren, werd 'boeiend', een 'uitdaging', wekte steeds weer nieuwsgierigheid 
op. 'Een verschil als uitdaging' en 'Alles gedijt bij het verschil' waren de koppen bij een 
serie interviews met gemengde paren in Avenue, april 1985. De reportage was in twee 
opzichten opmerkelijk. Ten eerste de keuze van de gemengde paren die aan het woord 
kwamen. Niet alleen Nederlandse vrouwen met 'andere' mannen, maar ook andersom, 
en bovendien ook twee stellen waarvan beide partners tot een 'etnische minderheid' 
behoren (Surinaams-Marokkaans en Marokkaans-Indonesisch). Ten tweede was het 
ontbreken van problematisering en commentaar opmerkelijk.144 
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In 1988 verklaarde ruim de helft van de ondervraagde Nederlanders zich een seksu
ele relatie met een Surinaamse man of vrouw te kunnen voorstellen. De vraag werd 
gesteld in het Eurobarometeronderzoek no. 30, dat in oktober/november 1988 in een aan
tal Europese landen werd gehouden. 

Tabel 4 'Eventueel zou ik wel in overweging kunnen nemen een seksuele relatie te hebben met een Suri

naamse of Turkse man of vrouw.' 

% Nederlanders: Nederlanders: Duitsers: 

Surinamers Turken Turken 

helemaal mee eens 32 19 8 

tot op zekere hoogte mee eens 21 19 17 

tot op zekere hoogte mee oneens 7 7 19 

helemaal oneens 40 55 56 

Bron: Eurobarometer 30, oktober/november 1988, Dekker I ^ I . 1 ^ 

Dekker analyseerde de cijfers en maakte een vergelijking met de antwoorden van Duitse 
lespondenten ten aanzien van een eventuele Turkse partner. In een ander vergelijkend 
onderzoek van Pettigrew en Meertens in 1992 werd deze acceptatie in Nederland vergele
ken met die in Engeland ten aanzien van 'West Indians' (afkomstig uit het Engelstalige 
Caraibisch gebied) en in Duitsland ten aanzien van Turken. Wanneer we de 'tot op zeke
re hoogte' categorie bij de positieve danwei de negatieve antwoorden optellen, blijkt hier
uit dat meer dan de helft van de Nederlanders zich wel een seksuele relatie met een Suri
naamse man of vrouw kan voorstellen, en ruim eenderde met een Turkse man of vrouw. 
Tweederde van de Nederlandse respondenten kan zich (nog) geen relatie met een Turkse 
man of vrouw voorstellen, en dat geldt bij de Duitse respondenten zelfs voor driekwart. 

De sociaal-psychologen Pettigrew en Meertens hebben een belangrijk onderscheid 
gemaakt tussen openlijk en verhuld vooroordeel, of wat zij noemen blatant en subtle 
prejudice. Het meest relevante onderdeel van hun onderzoek is de factor 'intimieme ver
houdingen' {intimacy factor items) die onderdeel zijn van openlijk vooroordeel {blatant 
prejudice). Zij hebben daaronder de instemming danwei afwijzing gemeten op de vol
gende stellingen: 
- Stel dat een kind van u kinderen zou krijgen samen met een persoon met een heel 

andere huidkleur dan de uwe. Denkt u dat het u veel zou kunnen schelen, enigszins 
zou kunnen schelen, of helemaal niet zou kunnen schelen als uw kleinkinderen 
uiterlijk niet op uw familie zouden lijken? 
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- Ik zou bereid zijn een seksuele relatie aan te gaan met een [man of vrouw uit een van 
de 'outgroups']. 

- Ik zou er geen bezwaar tegen hebben wanneer een [man of vrouw uit een van de 
'outgroups'] met dezelfde economische achtergrond als ik met een naast familielid 
van me zou trouwen. 
De antwoorden op deze drie stellingen van Nederlanders ten aanzien van Surina
mers of Turken bleken steeds meer acceptatie te laten zien dan de antwoorden van 
Engelsen ten aanzien van Westindiërs of van Duitsers ten aanzien van Turken.14 

De steeds breder gedeelde, althans nadrukkelijker van bovenaf geformuleerde afwijzing 
en veroordeling van racisme enerzijds, en de toenemende belangstelling voor 'vermen
ging' en multiculturaliteit op allerlei gebied (muziek, eten, dans, festivals, kunst, mode), 
werkten mee aan het ontstaan van een veiligere, minder omstreden omgeving van de 
gemengde paren. Tegelijkertijd met deze nieuwe welwillende, nieuwsgierige belangstel
ling die gemengde paren ten deel viel, bleef anderzijds een veel negatiever beeld bestaan. 
Dat bleek uit een eerste onderzoek begin jaren negentig, een discourse-analyse van 
berichten over biculturele relaties in Nederlandse dagbladen.147 De negatieve bericht
geving betrof vooral de huwelijken van Nederlandse vrouwen met islamitische mannen. 
Steekwoorden waren hier kinderontvoering, schijnhuwelijken, illegaliteit en verblijfs
vergunning. De beeldvorming van de biculturele relatie bestaat vrijwel uitsluitend uit 
het beeld van de autochtone Nederlandse vrouw met een allochtone man. De Neder
landse vrouw wordt volgens Kamminga veelal afgebeeld als machteloos, onervaren, 
onwetend, onkritisch, handelingsbekwaam en enigszins irrationeel. Tegelijkertijd wordt 
volgens Kamminga de Nederlandse cultuur beschreven als een waarin gelijkheid tussen 
de seksen heerst. Het aangaan van een gemengde relatie wordt beschreven als een over
gang, een gedaanteverwisseling, waarbij de Nederlandse vrouw zichzelf en alles wat zij 
aan Nederlandse cultuur heeft, inlevert.148 De artikelen hebben het karakter van een 
waarschuwing aan de Nederlandse vrouw. Daarin lijkt deze berichtgeving in de dagbla
den op die in de damesbladen uit de jaren zestig. 

Daarentegen is de toon in de damesbladen in de jaren negentig beslist veranderd: die 
is veel welwillender geworden. Een gemengd huwelijk of een verhouding met iemand 
van een andere etnische groep of nationaliteit is niet per definitie een probleem, maar 
het is vooral een mogelijkheid. Ook hier zijn de koppen veelzeggend: 'Gemengde lief
des: Hoe is het om met iemand uit een andere cultuur te leven? Heb jij mixed feelings 
over een gemengde relatie? De relatie-uitdaging van nu!'149 Onder de titel 'Gemengd 
dubbel' publiceerde het weekblad Viva een serie interviews met gemengde paren in 
199 5-1996, waarin de eerste ontmoeting, het hoe en wat van het samenwonen/getrouwd 
zijn met een niet Nederlandse man of vrouw, reacties van de familie en eetgewoonten 
aan de orde kwamen, terwijl ook brutaal werd gevraagd naar de frequentie van seksueel 
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verkeer van het stel. In deze interviews klonk vooral nieuwsgierigheid door. Hoe zou het 
zijn? De identificatie met het andere, een gemengde verhouding als mogelijkheid voor 
de schrijvende journalisten zelf: dat is iets nieuws. De afstand tot het onderwerp die de 
reportages uit de jaren zestig kenmerkt, is niet verdwenen, maar wel veel kleiner gewor
den. 

Naast de nieuwsgierigheid is er in de jaren negentig een groot verlangen naar 'goed 
nieuws' over migranten, en een ongeduldige zoektocht naar 'succesvolle' migranten. De 
belangstelling voor gemengde huwelijken moet voor een deel ook uit dit verlangen ver
klaard worden. Zoals een redactrice van het weekblad Viva mij toevertrouwde, op de 
vraag hoe ze zo op het idee gekomen waren om een serie portretten van etnisch gemeng
de stellen te maken: 'We wilden nu wel eens iets positiefs doen over de multiculturele 
samenleving, en dit leek ons leuk.' 
De berichtgeving over gemengde paren in de jaren negentig is nog altijd ambivalent. 
Enerzijds is er de nieuwsgierigheid naar en positieve belangstelling voor gemengde 
paren, maar anderzijds zijn er angstaanjagende verhalen over kinderontvoering, schijn
huwelijken, bedrog en dergelijke. Deze angst betreft eigenlijk uitsluitend - dit lijkt een 
constante - de huwelijken tussen Nederlandse vrouwen en mannen uit islamitische 
landen. De beeldvorming hierover is des te sterker waar het aan informatie en feiten 
ontbreekt. De meest afschrikwekkende verhalen op dit gebied zijn een eigen leven 
gaan leiden. Zo was er in 1991 het boek en de film over Betty Mahmoody, Not Without 
My Daughter, over een Amerikaanse vrouw die met een Iraanse man trouwt, in Iran 
gaat wonen, maar daar vandaan vlucht, waarna een strijd om de kinderen begint. Ook 
in Nederland is de fdm vertoond, en het boek uitgegeven onder de titel 'In een sluier 
gevangen'. Uit de nieuwsbrieven van de organisatie Lawine, en ook uit de interviews 
met gemengde paren bleek dat nagenoeg elke Nederlandse vrouw die een verhouding 
of huwelijk met een islamitische man begint, hiervoor wordt gewaarschuwd. Bij 
gemengde paren kan het besef dat elk huwelijk kan mislopen tot grote twijfel en angst 
leiden. De angst betreft de mogelijkheid dat als het mis gaat, en het tot een scheiding 
komt, de kinderen zullen worden meegenomen naar het land van herkomst van de 
man. 

Er is inderdaad een internationale echtscheidings- en voogdijproblematiek. De orga
nisatie iss (International Social Service) in Den Haag hield zich met individuele zaken 
enkele tientallen jaren bezig. Cijfers en onderzoek hieromtrent ontbreken nog, maar de 
mogelijkheid zelf spreekt al direkt tot de verbeelding. De angst hiervoor kan verlam
mend werken bij paren die kinderen hebben, maar ook bij hen die elkaar nog maar net 
kennen en dat overwegen. Tot de meest recente ontwikkelingen behoren de initiatieven 
van de stichting Lawine op dit gebied. Echtscheidingsbemiddeling, juridische hulp, 
onderzoek naar mogelijke hulpverlening bij kindermeename, een vraagbaak in samen
werking met het ministerie van Justitie en met de Kinderbescherming zijn hiervan enke-
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Ie aspecten. Deze meest recente ontwikkelingen wijzen op het steeds nadrukkelijker 
erkennen van de nieuwe situatie waarin vriendschap, seks, partnerkeuze, huwelijk, 
samenwonen en ook echtscheiding een snelle internationalisering doormaakt. 

De opinieonderzoeken naar de acceptatie van etnisch verschil in de jaren negentig blij
ven een optimistisch beeld vertonen, zeker wanneer we de resultaten vergelijken met die 
in enkele omliggende landen. In de Eurobarometer-onderzoeken van najaar 1989 werd 
in een aantal Europese landen gevraagd om instemming met danwei afwijzing van de 
pessimistische stelling, dat 'Een huwelijk met iemand van een andere nationaliteit en/of 
ras altijd verkeerd afloopt'. Een andere stelling was 'Het geeft altijd problemen als men
sen van een andere nationaliteit en/of ander ras je buren zijn.' 

Tabel 5 'Een huwelijk met iemand van een andere nationaliteit en/of ras loopt altijd verkeerd af.' 

'Het geeft altijd problemen als mensen van een andere nationaliteit en/of ander ras je buren zijn.' 

% 'ja': Ned. Den. Dui. Belg. Fra. Ital. Eng. Ierl. Grie. Spa. Por. 

huw. 

buren 

16 

16 
43 
34 

38 

35 

47 
48 

38 

24 

24 

30 
27 
34 

26 

24 

28 

23 

13 

13 

16 

24 

Bron: Eurobarometer najaar 1989, Dekker en Van Praag 1990.150 

In de hier aangehaalde internationaal vergelijkende onderzoeken - het zijn er maar wei
nig — naar acceptatie van etnisch verschil in de privé-sfeer scoort Nederland relatief 
hoog: er wordt maar weinig directe afwijzing van etnisch verschil gemeten. 

Een meer directe vraag is de volgende: Accepteert u 'iemand van een ander ras' als 
huwelijkspartner voor uw eigen dochter, zoon, broer of zuster? Deze is verschillende 
malen gesteld. 

Tabel 6 Acceptatie van etnisch andere huwelijkspartner voor eigen dochter, zoon, broer of zuster. 

% 1965 1988 Surinaams(e) 1988Turks(e) 1993* 

ja 31 65 50 80 

met moeite 43 27 32 

nee 21 8 17 

overig 5 0 1 

Bron: 1965 Attwood/Bagley, 1988 Eurobarometer Dekker en Van Praag, 1993 Schuyt (* betreft alleen de 

gemeente Sassenheim). 
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Het zijn maar momentopnamen, maar de indruk is dat de publieke acceptatie aanzien
lijk is toegenomen. Verdere specificering van deze gegevens, bijvoorbeeld naar sekse, zou 
interessant zijn. Een belangrijke beperking van deze onderzoeken is ook dat zij kenne
lijk alleen de 'blanke, autochtone' Nederlanders om hun mening over deze zaken heb
ben gevraagd, terwijl de onderzoekers uit de jaren vijftig uitsluitend mannen onder
vraagden. Hier zou uitsplitsing naar etnische herkomst interessant kunnen zijn. 

Hoe denken allochtonen over de keuze voor een Nederlandse huwelijkspartner door 
hun kinderen? In het grote survey 'Sociale Positie en Voorzieningengebruik Allochto
nen 1994' van dat het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek van de Eras
mus Universiteit Rotterdam in opdracht van het Ministerie van Binnelandse Zaken uit
voerde, is de vraag naar de acceptatie van een huwelijkspartner van een andere etnische 
groep aan enkele duizenden allochtonen gesteld (maar niet aan autochtonen), met het 
volgende resultaat: 

Tabel 7 Accepteert U een autochtone partner voor Uw eigen kind? Naar etnische groepering, 1994. 

% Turken Marokkanen Surinamers Antillianen 

(n=791) (n=765) (n=812) n=586 

(heel) bezwaarlijk 46 40 8 2 

(helemaal) niet bezwaarlijk 54 60 92 98 

Bron: spvA-94, ISEO/EUR, E.P. Martens, Minderheden in Beeld, Kerncijfers Survey SPVA, ISEO, Rotterdam 

1995. Tabel 8.13, p. 100. 

Turkse en Marokkaanse ouders hebben aanzienlijk meer bezwaar tegen een autochtone 
partner voor hun eigen kind dan Surinaamse of Antilliaanse ouders. Shadid stelde in 
1979 de acceptatievraag aan enkele honderden Marokkaanse mannen: toen verklaarde 
maar liefst 98 procent bezwaar te zullen maken tegen een Nederlandse man of vrouw 
als schoonzoon of schoondochter.151 In 1994 verklaarde echter de meerderheid van de 
respondenten van alle onderzochte groepen, daartegen geen bezwaar te maken: een 
opmerkelijke verandering. 

Conclusies 

Het verschijnsel van het etnisch gemengde huwelijk in naoorlogs Nederland is door de 
overheid enkele jaren tot sociaal probleem verheven. Dat was in de jaren zestig, toen, 
ondermeer vanuit de verwachting dat de buitenlandse gastarbeiders hier slechts tijdelijk 
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verbleven, een huwelijk met een Nederlandse vrouw zo problematisch werd gevonden 
dat er een speciale overheidscommissie voor werd opgericht. In deze jaren kan wel 
gesproken worden van een 'nationale verlatingsangst' ten aanzien van etnisch gemeng
de paren: de angst dat Nederlandse vrouwen na hun huwelijk met niet-Nederlanders 
zouden emigreren. Ik meen dat deze angst voor verlies ook een rol speelde bij de reac
ties op het huwelijk van prinses Irene in 1964. 

Andere gemengde paren, bijvoorbeeld Nederlanders gehuwd met personen afkom
stig uit de voormalige Nederlandse koloniën, werden nooit onderwerp van overheids
zorg. Daarna werd het stil, en werden alleen nog praatgroepen voor Nederlandse vrou
wen gesubsidieerd. Partnerkeuze en huwelijk werd nadrukkelijk beschouwd als een zaak 
van het individu, waar de overheid zich niet mee bemoeide. Daarbij speelde mee dat er 
zich, in tegenstelling tot de verwachtingen uit de jaren zestig, geen problematiek ont
wikkelde van buiten Nederland woonachtige gemengde paren. Over het algemeen ble
ven gemengde paren in Nederland wonen. Nederlandse ouders met een kind dat een 
verhouding had met een nier-Nederlander gingen door deze ontwikkelingen minder 
automatisch denken dat hun kind uit Nederland weg zou gaan. Deze ontwikkeling 
bevorderde de acceptatie van de niet-Nederlandse partner. Een van de motieven voor 
afwijzing van een gemengde relatie door ouders verdween hierdoor. 

In de jaren zeventig was bij de hulpverleners en adviseurs alle aandacht gericht op de 
Nederlandse vrouw. In de jaren zestig werd nog geprobeerd de buitenlandse mannen er 
bij te betrekken, maar in de jaren zeventig heb ik dergelijke pogingen niet kunnen 
terugvinden. Het is opvallend dat de overheid zich wel heeft druk gemaakt over huwe
lijken met gastarbeiders, maar voor zover ik kan nagaan nooit over huwelijken van 
Nederlanders met Surinamers, Antillianen, Indische Nederlanders of Molukkers. Het 
lijkt erop dat deze gemengde paren niet dezelfde overheidsbemoeienis en -bezorgdheid 
ten deel is gevallen. Indische Nederlanders werden wel uitgebreid opgevangen en onder
worpen aan inburgeringsprogramma's, maar een bepaalde problematisering van hun 
huwelijken met Nederlanders heb ik niet kunnen vinden. Wat dit betreft lijken er 
wezenlijk verschillende verhalen te zijn tussen de arbeidsmigranten uit Zuid-Europese 
en Noord-Afrikaanse landen, en over de migranten uit de voormalige kolonieen. Een 
deel van de verklaring zoek ik in de geringe aantallen Surinamers en Antillianen die met 
Nederlandse vrouwen (of mannen) trouwden in die jaren. Een ander deel in een moge
lijke continuïteit van de langdurige koloniale geschiedenis, waarin vermenging met uit 
deze landen afkomstige mannen en vrouwen — 'Rijksgenoten', 'repatrianten' — wat 
bekender was en minder vreemd werd gevonden. 

Tenslotte zoek ik de verklaring voor dit verschil in problematisering, en vooral voor de 
grote bezorgdheid over de 'gastarbeider-huwelijken' ook in het achterliggende idee van 
ouders en autoriteiten in de jaren zestig. Dat idee was dat de buitenlanders tijdelijk in 
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Nederland waren, en dus terug zouden gaan: en dan zouden ze de betreffende dochter 
(over zonen gaat het nooit) meenemen naar hun verre vaderland. Zowel de leden van 
de Werkgroep Huwelijk en Gezin als de door hen geïnformeerde journalisten gingen op 
zoek naar gemengde paren die zich in Italië, Spanje, Turkije of Marokko gevestigd had
den. En hoewel het duidelijk moeite kostte om zulke paren te vinden, veronderstelde 
iedereen in die tijd dat wie met een niet-Nederlander trouwde, ook spoedig uit Neder
land zou vertrekken. Deze veronderstelling kwam automatisch en vanzelfsprekend, en 
had daardoor veel kracht. Nu, aan het einde van de jaren negentig, wordt opnieuw sub
sidiëring van hulpverlening overwogen: ditmaal in verband met gemengde huwelijken 
die uitlopen op een scheiding, en vooral in verband met de kinderen uit die huwelijken. 

In de naoorlogse periode werd Nederland een meer multiculturele samenleving. Dat 
gegeven drong langzamerhand, eigenlijk pas vanaf de tweede helft van de jaren zeven
tig, verder door. De dagelijkse interactie tussen blank en zwart, autochtonen en nieuw
komers, bleef beperkt. De vergrote contactmogelijkheden vergrootten ook de diversiteit 
van huwelijkspartners. Maar in hun reacties op de ontmoeting met etnisch anderen' 
vertoonden de Nederlandse 'autochtonen' veel onbekendheid en een zekere polarisatie. 
Nieuwsgierigheid, angst en irritatie gingen daarbij gelijk op. Het contact met het ver
schil leidde daarnaast ook tot verwarring en herbezinning over het tot die tijd vanzelf
sprekende, maar nu niet meer eenduidige zelfbeeld. Zo bezien is de langzame multicul-
turalisering van Nederland een ontdekkingsreis die zowel extern (ten aanzien van 'ande
ren') als intern (ten aanzien van het 'eigene') tot veranderingen in perceptie en waarde
ring leidt. 

En wordt er in Nederland nog gevochten om meisjes? De vechtpartijen tussen Indische 
of Italiaanse en 'Hollandse' jongens lijken lang geleden. Dat seksuele concurrentie nog 
niet tot het verleden behoort, klinkt door in de interviews met blanke Nederlandse jon
gens uit de zgn. 'gabberhouse'-scene.152 Nieuw hierin is dat een deel van de tweede of 
derde generatie Marokkanen en Turken nu wel in competitie is met autochtone jongens 
en mannen - dit in tegenstelling tot de generatie van hun vaders in de jaren zeventig. 
In de berichtgeving over vechtpartijen in het weekend wordt soms vermeld dat de aan
leiding 'een meisje' was. Recent onderzoek naar veranderingen in het uitgaansleven ont
breekt echter. In de wetgeving domineert het Nederlands staatsburgerschap. In de prak
tijk zijn de Hollandse reacties op gemengde paren ambivalent gebleven. 

181 




