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7 
Indisch- en Moluks-Nederlandse paren 

'Kun je nou niks anders vinden dan dat? Dat was de gedachte eigenlijk meer.'ï 

Inleiding 

'Ik neem de helft, het beste van alletwee de kanten, en ik maak mijn leven.n 

De volgende vier hoofdstukken zijn gebaseerd op gesprekken met 88 etnisch gemengde 
paren. De interviews hadden raakvlakken met het gehele terrein van studies naar etnische 
minderheden, de multiculturele samenleving, migratiegeschiedenis, studies naar voor
oordelen, integratieprocessen, racisme en internationalisering. De gemengde paren 
komen aan het woord als 'ervaringsdeskundigen'. Ten eerste spraken zij over het accepta
tieproces dat hun huwelijk of verhouding onderging door de reacties van hun wederzijd
se familieleden, vrienden en kennissen. In de tweede plaats vertelden zij over de verande
ringen in etnische identificatie die zij doormaakten in de loop van hun huwelijk: de mate 
waarin zij zelf vonden dat ze meer of minder Nederlands, Indisch, Moluks, Italiaans, 
Spaans, Surinaams, Antilliaans, Turks of Marokkaans waren geworden. In mijn interpre
tatie van de interviews ga ik ook in op een aantal door gemengde paren, en door hun 
ouders, vrienden en bekenden gehanteerde strategieën in de omgang met etnisch verschil. 

Hier is het van belang te wijzen op enkele beperkingen van de interviews, en van de 
geïnterviewde paren. Allereerst komen hier paren aan het woord die een langdurige rela
tie of huwelijk onderhielden: elk paar was tenminste enkele jaren bij elkaar. Voor duur
zame verhoudingen was gekozen omdat deze paren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
kort-verliefden, meer konden vertellen over het acceptatieproces in de loop van de tijd 
dat zij elkaar kenden. 'Verbroken relaties' waren zodoende van de onderzoeksgroep uit
gesloten, terwijl het natuurlijk goed mogelijk is dat er relaties worden verbroken als 
gevolg van een gebrek aan acceptatie. De geïnterviewden waren in hun familie en hun 
omgeving de eersten die een partner buiten hun eigen groep kozen. Dat maakt ze in veel 
opzichten tot pioniers. Gezien de hoge echtscheidingscijfers voor gemengde paren, zoals 
die in hoofdstuk 4 zijn beschreven, zijn de geïnterviewde paren ook volhouders. Ver
schillende van hen vertelden overigens ook over eerdere, eveneens gemengde verhou
dingen die zij hadden gehad.2 

185 



GEMENGDE HUWELIJKEN, GEMENGDE GEVOELENS 

Een tweede beperking van de interviews is dat slechts de perceptie van de gemeng
de paren zelf wordt weergegeven: aan de orde is de vraag in hoeverre zij vinden dat hun 
verhouding geaccepteerd werd, en hoe zij met die reacties zijn omgegaan. Degenen door 
wie zij al dan niet werden geaccepteerd komen niet aan het woord. 

Een derde beperking is de constatering dat de interviews geen verplicht karakter 
hadden, en dat daardoor alleen paren werden geïnterviewd die bereid waren tot een 
gesprek over hun privé-leven. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat paren die gro
te moeilijkheden hebben minder bereid zijn om te worden geïnterviewd. De non-
respons was gering, en de werving van respondenten kostte niet veel moeite. Relatief de 
meeste weigeringen kwamen van van Indisch-Nederlandse paren. Meestal motiveerden 
paren die een gesprek weigerden dat met een beroep op hun privacy; bij enkele Indisch-
Nederlandse paren werd expliciet gemeld dat de herinneringen aan de eerste reacties op 
hun huwelijk te pijnlijk waren om opgehaald te worden. 

Een vierde beperking betreft de representativiteit van de onderzoeksgroep. De paren 
zijn gevonden door een combinatie van wervingsmethoden die mede als doel had, voor 
elk van de vier gekozen groepen paren te streven naar diversiteit naar oudere en jonge
re, hoger en lager opgeleide paren, woonachtig in grote steden en daarbuiten, en paren 
met zowel Nederlandse als niet-Nederlandse mannen én vrouwen. Hoewel de groepen 
beperkt zijn, kon af en toe toch geconstateerd worden dat bepaalde ervaringen, reacties 
of strategieën vaker, en andere veel minder vaak voorkwamen. 

Tenslotte is de informatie uit de interviews beïnvloed door de interviewers: de auteur 
— een blanke Nederlandse vrouw — en twee Nederlandse jongemannen waarvan er één 
deels Indisch was (stagiaires die elk twintig interviews afnamen). Hoewel geen van de 
interviewers een actief religieus leven leidt, hebben wij ons wel zoveel mogelijk gepro
beerd in te leven en open te stellen voor de diverse levensbeschouwingen van de geïn
terviewden. Van tolken werd geen gebruik gemaakt; de gesprekken werden in het 
Nederlands gevoerd, waarbij een enkele keer naar het Engels werd uitgeweken, of 
bepaalde uitspraken werden verduidelijkt door in huis aanwezige familieleden. In totaal 
werden 88 paren geïnterviewd: 22 Indisch- en Moluks-Nederlandse, 15 Italiaans- en 
Spaans-Nederlandse, 13 Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse, en 38 Marokkaans- en 
Turks-Nederlandse paren. De eerste werving vond plaats via advertenties, contactperso
nen en verenigingen. Volgens de sneeuwbalmethode werden via de geïnterviewde paren 
weer andere paren gevonden. In een bijlage ga ik hier nader op in. De keuze voor deze 
vier groepen etnisch gemengde paren werd ingegeven door de gedachte dat deze groe
pen samen karakteristiek zijn voor de naoorlogse migratiegeschiedenis in Nederland. 
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Drie maten van acceptatie 

De vragen naar de acceptatie van de gemengde paren vormden een belangrijk deel van 
de interviews. Gevraagd werd naar reacties in het eerste begin, bij kennismaking met de 
wederzijdse ouders en andere familieleden, naar reacties van vrienden, kennissen en col
lega's, en naar veranderingen van al deze reacties in de loop van de tijd. Op grond van 
deze antwoorden onderscheid ik drie maten van acceptatie, 
i Probleemloze acceptatie: hierbij waren er geen noemenswaardige negatieve reacties. 

Het 'gemengde' van het stel werd niet als probleem (of juist als iets positiefs) gezien 
in hun omgeving. 

2 Acceptatie met moeite, ondanks weerstand. Hier gaat het om negatieve reacties die 
later zijn herzien of verminderd, waarbij gemengde paren en mensen in hun omge
ving allerlei strategieën hanteren. 

3 Breuk door gebrek aan acceptatie. Dit betreft de paren waarbij het voor (een voor 
het paar belangrijk deel van) de directe familie of vrienden niet mogelijk is gebleken 
het verschil te accepteren. 

De antwoorden van de gemengde paren waren bepalend. De informatie heeft betrek
king op hun perceptie van het aanvaardingsproces van hun huwelijk of verhouding. Zij 
hebben tijdens het interview gekozen voor het verwoorden en aan de interviewer pre
senteren van een aantal ervaringen, herinneringen, anekdotes: scènes uit een huwelijk. 
Wij kunnen op grond hiervan niet concluderen dat de betreffende ouders, broers, zus
sen of vriendinnen hun reacties allemaal evenzeer bedoeld of bewust geuit hebben. Het 
is heel wel mogelijk dat deze, wanneer zij ook zouden zijn ondervraagd, bepaalde 
gebeurtenissen anders zouden interpreteren. Het gaat hier dus alleen om de perceptie 
van de gemengde paren: hoe zij de acceptatie danwei weerstand ten aanzien van hun 
huwelijk ervaren hebben. Wellicht ten overvloede: deze indeling wil niets zeggen over 
de kwaliteit van de huwelijken of verhoudingen. Probleemloos geaccepteerde paren 
kunnen onderling grote moeilijkheden hebben, terwijl paren die met een deel van hun 
familie of kennissen nadrukkelijk gebroken hebben onderling in grote harmonie kun
nen samenleven. Het gaat hier slechts om de acceptatie van buitenaf. 

Uit Nederlands-Inië: een heterogene groep 

De eerste grote groep migranten die zich in de naoorlogse periode in Nederland vestigde, 
waren de Indische Nederlanders. Zij zijn de nakomelingen van gemengd Nederlands-
Indonesische ouders en voorouders. Onderscheiden worden onder hen de 'repatrianten' 
en de 'spijtoptanten'. Kenmerkend voor de repatrianten was de Nederlandse nationali
teit. De spijtoptanten kozen aanvankelijk voor de Indonesische nationaliteit, maar kwa-
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men daar in de loop van de jaren vijftig op terug, voornamelijk uit overwegingen van per
soonlijke veiligheid. Na 1957 vertrokken zij alsnog naar Nederland, en de mogelijkheid 
tot vestiging hield op te bestaan na 31 maart 1964. Aan die datum werd strikt de hand 
gehouden. Een deel van degenen die Indonesië verlieten vestigde zich daarop niet in 
Nederland, maar in Australië en vooral in Californie in de Verenigde Staten.4 

Ellemers en Vaillant hebben in totaal zes migratiestromen tussen 1945 en 1981 van
uit Nederlands-Indië en Indonesië naar Nederland onderscheiden. Verreweg de groot
ste groep kwam tussen 1945 en 1964. Globaal kan worden aangehouden dat 'ruim een 
kwart miljoen' Indische Nederlanders zich in deze twee decennia in Nederland vestig
den.5 Het was daarmee een omvangrijke groep, en een groep die voor een belangrijk 
deel zichtbaar anders was dan de blanke meerderheid. Op grond van zelfgeconstrueer-
de categorieën brachten onderzoekers in 1957 de partnerkeuze van deze groepen in 
kaart.7 Hieruit bleek dat de Indo-Europeanen het vaakst gemengd huwden: slechts 46 
procent daarvan was met iemand van de eigen groep gehuwd. Van de Europeanen was 
slechts 57 procent binnen de eigen groep gehuwd. Een gemengd Indisch-Nederlands 
huwelijk was voor de repatrianten dus heel gewoon. 

De onderzoekers stelden ook een percentage samen van zichtbaar gemengde paren, 
waarmee zij bedoelden 'een combinatie van meer-en-minder blank: 30 procent van de 
geïnterviewde families viel hier onder. Het betrof huwelijken van totoks (blanken) met 
Indische Nederlanders en Indonesiërs, en van Indische Nederlanders met totoks, Indo
nesische vrouwen en niet-gerepatrieerden. De auteurs merkten op dat eenmaal in 
Nederland veel meer gemengde huwelijken werden gesloten. Onder de respondenten 
uit dit onderzoek had 60 procent van de kinderen van de repatrianten zelf ook een 
gemengd huwelijk gesloten. De zich nieuw vestigende migranten waren zelf voor meer 
dan de helft gemengde paren, en de trend naar verdere vermenging met blanke Neder
landers leek zich in Nederland spoedig voort te zetten.9 

Beets wijst er op dat Indische Nederlanders steeds een heterogene groep geweest zijn. 
In Nederlands-Indië was van groot belang of een kind uit een gemengd huwelijk tussen 
een Nederlandse man en een Indonesische vrouw door de Nederlandse vader erkend werd 
of niet. Alleen erkende kinderen werden juridisch tot de Europeanen gerekend. Daar
naast waren er kinderen geboren uit concubinaat, die hun vader al dan niet kenden: zij 
werden gerekend tot de 'inlandse' bevolkingsgroep.10 In de loop van de jaren tachtig en 
negentig is de vraag naar de ontwikkeling van een Indische identiteit opgekomen en 
onderwerp geworden van verschillende bijeenkomsten, conferenties en onderzoek. Ver
schillende Indisch-Nederlandse paren vertelden over de belangstelling die (een of meer 
van) hun kinderen of kleinkinderen bleken te hebben voor Indië en Indonesië, India of 
China. Door de vragen en de belangstelling van hun (klein)kinderen komen veel 
gemengde paren er op latere leeftijd toe zich in hun familiegeschiedenis te verdiepen en 
in het huidige Indonesië op onderzoek uit te gaan - variërend van vakantiereizen vol nos
talgie tot uitgebreid genealogisch onderzoek. 
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De moeizame vestiging en erkenning van een specifieke groep Nederlanders 

De vestiging in Nederland van de Indische Nederlanders was niet onomstreden. Wil
lems en Lucassen, Ramakers en anderen hebben het overheidsbeleid ten aanzien van de 
repatriëring gekarakteriseerd als een 'ontmoedigingsbeleid'. De vestiging werd gezien als 
'ongewenst', en de Nederlandse overheid meende dat de Indische Nederlanders thuis 
hoorden in Indië.11 Juridisch hadden de meeste Indische Nederlanders daar tot de gepri-
viligieerde groep van de Europeanen behoord, maar van maatschappelijke gelijkheid 
was, zoals Heijs beschrijft, daarmee nog geen sprake geweest. Hij noemt de Indische 
Nederlanders een 'tussencategorie': 'Zij werden door de Indonesische overheid niet tot 
de Indonesische natie gerekend, en door de Nederlandse overheid niet tot de Neder
landse natie.'12 

In 1950 erkende de Nederlandse overheid, onder aanzienlijke politieke druk, dat zij 
een expliciete taak had in de opvang en ondersteuning van deze specifieke groep. Die 
erkenning begon met een door KVP-minister Teulings van Binnenlandse Zaken ont
worpen bijzondere, tijdelijke voorziening 'ter bevordering van de huisvesting van gere-
patrieerden'. De regeling hield in dat repatrianten gemakkelijker een woonvergunning 
kregen, dat door de Dienst Maatschappelijke Zorg woningen gevorderd konden wor
den, en dat deze daarbij ook de gemeentelijke autoriteit konden passeren. Dit maakte 
een spreidingsbeleid van Indische repatrianten mogelijk. De Wet Huisvesting Gerepa-
trieerden trad op 1 januari 1951 in werking. Daarbij wijst Ramakers er terecht op dat dit 
alles zich afspeelde in een periode van grote woningnood.13 

Dit moment van erkenning is naar mijn overtuiging van grote betekenis in het licht 
van de ervaringen van andere specifieke groepen die de overheid om hulp vroegen van
af de jaren dertig tot vlak na de bevrijding.14 Gedurende de gehele periode van de 
opkomst van de nationaal-socialisten in Duitsland en de oorlogsperiode in Nederland, 
alsmede tijdens de terugkeer van de overlevenden, hield de Nederlandse regering vast 
aan een consequent beleid van afwijzing van hulp aan specifieke groepen, althans van 
de joden.15 Wanneer joden hulp behoefden, was het de taak van andere joden om die 
hulp te verlenen, zo was de redenering. Dit beleid, de weigering onderscheid te maken 
tussen verschillende bevolkingsgroepen in verschillende omstandigheden, werd voor het 
eerst doorbroken ten aanzien van de repatriëring van Indische Nederlanders. 

Waren de meeste Indische Nederlanders in Nederlands-Indië formeel gerekend tot 
de dominante groep van de Europeanen, bij aankomst in Nederland ondervonden zij 
niet zelden een schokkend statusverlies. De in Indië geldende categorieën bleken in 
Nederland veel minder krachtig te zijn. In Nederland bestond geen formele classificatie 
op grond van blanke vaderlijke erkenning of gemengde afkomst. Alleen nationaliteit en 
geboorteland werden geregistreerd; daarnaast was er een wel uitgebreide registratie van 
kerkelijke gezindte. Voorts overheersten onbewuste, vanzelfsprekende gevoelens van 
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Echtpaar in Salatiga, Midden-Java, omstreeks 1930. 

[Foto Jonson & CO./KIT Amsterdam] 
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blanke superioriteit, van christelijke superioriteit, en was de positie van vader als wettig 
hoofd van het gezin, die de status van vrouwen en kinderen bepaalde al even onbetwist. 

Willems wijst erop dat de Indische Nederlanders in korte tijd achtereenvolgens een 
oorlog, een revolutie en ook nog een ingrijpend migratieproces doormaakten.17 Hun 
ontvangst en opvang door Nederlanders werd getypeerd door een zekere bevoogding en 
paternalisme. De Indische gezinnen werden 'onder de arm genomen' door maatschap
pelijk werksters, begeleid bij het Hollandse huishouden in pensions en nieuwe wonin
gen. Rath heeft dit inpassingsproces gekarakteriseerd als een 'omvangrijk paternalistisch 
project gericht op het conformeren van de nieuwkomers aan de Nederlandse dominan
te levenswijze.' Rath stelt dat er sprake was van continuïteit en parallellie vergeleken met 
de aanpak van 'onmaatschappelijken' in de periode voor de Tweede Wereldoorlog, een 
proces dat hij 'minorisering' heeft genoemd. Waar de 'onmaatschappelijken' in aanmer
king kwamen voor 'heropvoeding', werd bij repatrianten de term 'assimilatie' 
gebruikt.1 De toon van de hulpverleners werd soms als neerbuigend ervaren. Willems, 
Cottaar en Van Aken karakteriseren op grond van een studie naar de beeldvorming over 
Indische Nederlanders in de literatuur, de pers en bij de overheid een tweeslachtige hou
ding: 

'Is bij de beschrijving van het uiterlijk in zekere zin sprake van positieve stereo
typering, alle karaktereigenschappen die in de literatuur aan Indo's worden toe
geschreven zijn negatief gekleurd. [...] In het perspectief van Nederlandse auteurs 
zijn de positieve eigenschappen van Indo's overwegend aan hun Europese 
afkomst, en de negatieve eigenschappen aan hun inlandse afkomst te danken. 
Met als grote uitzondering de exotische schoonheid, ingebracht door de oosterse 
moeder.'19 

Er is door de Indische Nederlanders in deze eerste jaren in Nederland veel onverwacht 
onbehagen weggeslikt. De ontvangst en vestiging van de andere groep migranten uit 
voormalig Nederlands-Indië, de Molukkers of Ambonezen, heeft een andere geschiede
nis, maar kent veel overeenkomsten in de reacties van Nederlanders op hun komst. Het 
grootste deel van de Molukse mannen was militair in het in 1830 opgerichte Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Na de onafhankelijkheid van Indonesië werd het 
KNIL in 1950 opgeheven. De dienende inheemse soldaten werden voor de keus gesteld 
om te demobiliseren, of dienst te nemen in het Indonesische leger. Ongeveer 4000 
Molukse soldaten weigerden beide opties. Zij hadden tijdens de politionele acties in het 
KNIL tegen de Indonesische nationalisten gevochten, waardoor ze onder Indonesiërs als 
verraders gezien werden, getuige ook de term 'anjing belanda': 'hond van Nederland'.20 

De angst voor vergelding was een van de drijfveren voor de beweging voor een eigen 
onafhankelijke Molukse staat, de Republik Maluku Selatan. De Nederlandse overheid 
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heeft hen uiteindelijk met hun gezinnen, in totaal ongeveer 12.500 mensen, onder 
dienstbevel naar Nederland laten overkomen en vervolgens ontslagen. Ook heeft 
Nederland zich niet actief ingezet voor de erkenning van een Molukse staat. 

Een en ander leidde tot diepe gevoelens van wrok en rancune onder Molukkers in 
Nederland. Zij voelden zich verraden door de Nederlandse overheid, en deze gevoelens 
zijn weer een stimulans gebleken voor de langdurige beweging voor een onafhankelijke 
Zuid-Molukse republiek, en voor het beschouwen van het verblijf in Nederland als een 
tijdelijke zaak, in afwachting van terugkeer. De huisvesting in kampen en later in min 
of meer aparte woonwijken in kleinere gemeenten, alsmede de aanvankelijke uitsluiting 
van Molukkers op de arbeidsmarkt en de aparte overheidszorg voor Ambonezen vanaf 
1970, zijn factoren die de relatief sterke scheiding tussen Molukkers en Hollanders lan
ge tijd in stand hebben gehouden.21 

Anders dan de Indische Nederlanders waren de Molukkers die zich in Nederland 
vestigden minder vaak afkomstig uit gemengde huwelijken. Eenmaal in Nederland ble
ven gemengde huwelijken tussen Molukkers en Nederlanders eerder uitzondering dan 
regel; dit in tegenstelling tot de situatie onder Indische Nederlanders. Pas vanaf de jaren 
zeventig veranderde die situatie. 

Van grote invloed op de gehele Molukse gemeenschap in Nederland zijn de harde 
acties van Molukse jongeren in de jaren zeventig geweest.22 Van Wijk beschreef de situ
atie van de Molukse gemeenschap in Woerden in detail. Het is een van de zeer weinige 
studies waarin aan gemengde paren aandacht wordt besteed. In Woerden was in 1982 
ruim 50 procent van de huwelijken van Molukkers volgens hem interetnisch of 
gemengd, en van de jongere generatie zelfs circa driekwart.23 Van Wijk benadrukt ten 
aanzien van de gemengde paren vooral de grote inpassingsbereidheid van de Neder
landse partners aan de Molukse regels en gebruiken. In een vergelijkend onderzoek naar 
Moluks-Nederlandse gemengde paren en hun kinderen in Woerden en Culemborg, 
merkten Siwabessy en Van Wijk op dat de meeste gemengde paren jong waren. In bei
de plaatsen viel hen op dat 'veel Nederlandse huwelijkspartners zich in hoge mate op de 
Molukse samenleving oriënteren', en zich ook Molukse gewoonten eigen maken. 'Hun 
belangstellende houding vergemakkelijkt in elk geval hun acceptatie in Molukse krin
gen en wordt vanaf die kant ook vaak verwacht.' Anders dan in Indische families wer
den in de door hen geïnterviewde Molukse families de kinderen uit gemengde huwelij
ken nadrukkelijk als Molukkers, 'één van ons', beschouwd. Het verschil met het Hol
landse werd positief gewaardeerd en benadrukt. Dat gold voor het verstaan en spreken 
van Maleis, voor de herkenbaarheid door een Molukse achternaam, en ook voor uiter
lijk verschil, aldus Siwabessy en Van Wijk. 'Soms wordt er wel eens onderscheid 
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gemaakt naar huidskleur. Hoe donkerder, hoe beter.'24 

Een dergelijke positieve uitspraak over een donkerder huidkleur door Indische 
Nederlanders heb ik tot nu toe niet gevonden. Het tekent de verschillen tussen beide 
groepen. Overigens kan volgens Van Wijk de Nederlandse partner in een hedendaags 
Moluks-Nederlands huwelijk ook 'te ver' gaan in de aanpassing aan het Molukse; wan
neer dat gebeurt, wordt dat niet gewaardeerd: 

'Men moet het ook niet overdrijven. Als een Nederlandse partner zich 'te 
Moluks' gedraagt, stuit dat op afkeuring en afwijzing bij Molukkers, hetgeen op 
zijn beurt frustraties bij de betrokkene teweeg kan brengen. Velen hebben op 
deze of andere gronden moeite gehad geaccepteerd te worden, met name in krin
gen waar (nog) een sterk anti-Nederlands gevoel heerst. Dit heeft echter zelden 
geleid tot verbreking van hun contacten met de gemeenschap of van de huwe
lijksrelatie zelf.'25 

In hoofdstuk 9 zullen vergelijkbare ervaringen van Nederlandse partners in Surinaams-
Nederlandse huwelijken worden beschreven. 

Dansen met Hollandse meisjes, vechten met Hollandse jongens 
Confrontaties en concurrentie 

De Indische Nederlanders en de Molukkers vonden hun weg in Nederland, onder toe
ziend oog van zich soms nadrukkelijk in het gezinsleven inmengende hulpverleners. De 
vestiging van Indische Nederlanders leidde niet tot opmerkelijke weerstand van de blan
ke autochtonen. Helemaal rustig bleef het niet, zoals al in hoofdstuk 6 werd beschre
ven. De kinderen van de repatrianten kwamen terecht in gevechten op straat, die nog 
niet goed onderzocht zijn, en meer aandacht verdienen. Sommige gemengde paren her
inneren zich die vechtpartijen nog goed. Een Indische man, die in 1953 zijn Hollandse 
vrouw leerde kennen, vertelde over Deventer: 

'Daar kreeg je de bekende spanningen tussen de inheemse jongens, de blanke 
jongens en de Indische jongens om de meisjes, want de Indische jongens hadden 
meer succes bij meisjes. Dat is geen cliché, dat heb ik ook werkelijk gezien dat 
daar ook ruzies over waren. [...] Daar werd niet gevochten, maar dat gebeurde 
wel in Den Haag. Bij een bepaald café, 'De Gouden Paraplu', op de hoek van de 
Goudenregenstraat/Laan van Meerdervoort, daar zijn hele vechtpartijen geweest. 
Dat waren raciale rellen. [...] Die verschillen in wezen niet van andere gevechten 
in Den Haag hoor, maar tóen had dat een raciale achtergrond.'26 
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Den Haag kende in de jaren vijftig een actief straatleven met vele honderden buiten spe
lende en soms vechtende kinderen en jongeren. Lutgard Mutsaers heeft in haar publi
caties over de geschiedenis van de popmuziek in Nederland gewezen op het grote suc
ces van Indische en Molukse muziekgroepen in die jaren. Krontjong, Hawaiian en Indo-
rock waren uit Nederlands-Indië afkomstige muzieksoorten die elk weer vermengingen 
waren van verschillende andere stijlen. In Indonesië hadden ook Amerikaanse radio
zenders uit de Filippijnen, Singapore en Australië invloed: country, rhythm and blues, 
rock and rollen wat later ook soul bereikten een groot deel van het Nederlandse publiek 
op die manier via Indië, Indonesië en de Molukken via de naar Nederland verhuisde 
jonge muzikanten.27 Indische en Molukse jongens (en enkele meisjes) met 'trendy, 
flamboyante kleding en grote gitzwarte kuiven brachten zo kleur en schwung in het 
Nederlandse uitgaansleven', aldus Hélène Vossen. Zij stelt ter verklaring van de vecht
partijen dat Hollandse meisjes zichzelf en elkaar eerder dan jongens die nieuwe muziek-
en dansstijlen toeëigenden en aanleerden. 

'De witte Hollandse jongens begrepen 'hun' meisjes niet en bewogen zich des
tijds nog vaak als stijve harken of houten klazen. Zij zagen met lede ogen aan hoe 
witte meisjes zich snel de nieuwe danstrend eigen maakten en zich meer aange
trokken voelden tot die beweeglijke en muzikale zwarte jongens.' 

Verschillende geïnterviewden bevestigden dit beeld, zoals een Nederlandse vrouw, die 
haar Indische man in 1953 leerde kennen: 'Nou heb ik donkere jongens altijd héél mooi 
en heel interessant gevonden. Ik vond ze fascinerend, het is het type waar je op valt.'29 

Een andere Nederlandse vrouw, sinds 1953 getrouwd met een Molukse man: 'De man
nen uit het oosten dat waren heel romantische mannen! Hè? Werd er altijd gezegd. [-...] 
Dus ja, proberen!'30 En nog een, gehuwd met een Indische man sinds 1955: 'Indische 
jongens kunnen veel beter dansen. [...] Ja, ik hou niet van blonde jongens. Eh ja, ik 
vond die interessanter. Ik hou van bruine ogen, ik kan er niks aan doen. Het is nu een
maal gewoon zo. [...] Het is maar net wat je wenst. Nou, en ik wou een donkere, dus 
ja.'31 Die voorkeur was wederzijds, zoals haar man vertelt. Hij kwam veel Hollandse 
meisjes tegen: 

'Je wordt verliefd op een bepaald type. En nou ja goed, en in feite val ik altijd, 
altijd al geweest, op blanke vrouwen. [...] In een wijkgebouw hadden die Indi
schen zondag een dansavond of dansmiddag. D'r kwam een band, die bandjes, 
dat waren allemaal Indische jongens. Dan had je dus in die tijd de 'Kinky Indo-
Rock'. En dat was dansen! [...] En het overgrote deel van die loslopende meisjes 
die je daar zag rondlopen waren allemaal Hollandse meisjes.'32 
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Ook Molukse jongens raakten in vechtpartijen met Hollandse jongens verwikkeld, ver
telde een Molukse man, voormalig KNlL-militair, sinds 1952 getrouwd met een Hol
landse vrouw. 

'In Steenwijk werd gevochten. Dat wij met een paar Hollandse meisjes gaan en 
de jongens die nemen het niet! (lacht) Ja, en dan krijg je een vechtpartij hè? Dan 
ga je naar de stad toe, en dan ga je zo met een meisje om, en dan zijn die buurt-
jongens jaloers dat je met die meisjes omgaat.'33 

In Friesland waren ook veel meisjes wel geïnteresseerd in een Ambonese jongen. Een 
Molukse man, sinds 1953 gehuwd met een Friese vrouw: 'Al die meisjes! Wij waren als 
stroop voor die meisjes in het begin!'34 

Een van de Nederlandse mannen, inmiddels getrouwd met een Indonesische vrouw, 
vocht zelf in de jaren zeventig in Haarlem mee. 

'Dat speelde zich hoofdzakelijk af bij discotheken en dat soort dingen. Had mede 
te maken met meisjes. [...] Toendertijd waren de Indische jongens erg in trek bij 
de meisjes. Ja, eh ze zijn soepel, meestal zijn ze muzikaal, en ze zien er goed uit 
en ja. Eerlijk is eerlijk. [...] Dat was in Haarlem rondom "The Sound", aan de 
Botermarkt.'35 

Vrijwel alle geïnterviewden hadden van dichtbij gehoord over, en soms meegedaan aan 
vechtpartijen. Over de aanleiding waren zij duidelijk: de wederzijdse aantrekkings
kracht tussen Indische en Molukse jongens en Hollandse meisjes, die Hollandse jon
gens irriteerde. De Indische en Molukse mannen ontleenden aan deze herinnering vele 
jaren later nog een zekere trots. Terwijl er ook wel aantrekkingskracht andersom 
bestond, tussen Hollandse jongens en Indische meisjes, leidde die voorzover ik heb 
kunnen nagaan niet tot dergelijke conflicten. In de volgende hoofdstukken zullen we 
zien dat ook Italiaanse en Surinaamse mannen verklaarden dat zij verbaasd stonden 
over Nederlandse vrouwen die spontaan op hen afkwamen toen ze nog maar pas in 
Nederland waren. 

Variaties in acceptatie. Reacties op gemengde paren 

'Ze zeiden: er zijn zoveel leukere Indische meisjes, wat moet je met die Hollandse 

Trient 

Op grond van de in de inleiding geïntroduceerde typologie van de mate van acceptatie 
kunnen de antwoorden van de Indisch- en Moluks-Nederlandse paren als volgt worden 
ingedeeld. 
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Tabel i Indisch- en Moluks-Nederlandse paren: mate van acceptatie. 

probleemloze met moeite geen acceptatie: 

acceptatie geaccepteerd breuk 

Totaal = 22 5 13 4 

Indische of Molukse man met Ned. vrouw (11) 3 5 3 

Indische of Molukse vrouw met Ned. man ( 1 1 ) 2 8 1 

Bron: Interviews met 22 Indisch-Nederlandse en Moluks-Nederlandse paren in 1996, door Mathijs Tuyn-

man, Sander Kelderman en Dienke Hondius. 

Ruim driekwart van de Indisch- of Moluks-Nederlandse paren, 17 van de 22, kregen te 
maken met negatieve reacties van hun families, en bijna een kwart, 5 paren, ondervon
den geen enkele hindernis. Van de paren die problemen ondervonden, bleken die in de 
meeste gevallen overkomelijk: bij niet meer dan 4 paren kwam het tot een breuk met 
een belangrijk deel van de familie; dat was in al deze gevallen de Hollandse familie. De 
geïnterviewden benadrukten dat het andere uiterlijk de reden voor de afwijzing was 
geweest. 

Bij de andere 13 was er moeizame acceptatie van verschillende kanten, en om meer
dere redenen. Acceptatie met moeite was daarmee het meest voorkomende proces voor 
deze gemengde paren. Maakte het voor de acceptatie uit of de Indische of Molukse part
ner een man of vrouw was? Nederlandse vrouwen met Indische of Molukse mannen zijn 
wat vaker tot een breuk met de familie gekomen, terwijl Nederlandse mannen met Indi
sche of Molukse vrouwen wat vaker moeizaam geaccepteerd werden. 

De paren die in hun omgeving zonder problemen geaccepteerd werden, hadden 
hierover zoals te verwachten weinig te vertellen in de interviews. Vaak was het zo dat de 
omgang met Hollanders, Indische Nederlanders of Molukkers thuis en in de vrienden
kring al zo gewoon was dat het 'gemengde' paar eigenlijk niet als zodanig werd herkend. 
De paren die wel met weerstand te maken kregen zijn nader onder te verdelen. Wie 
kreeg met weerstand van wie te maken? En wat was de kern van de afwijzing: huidkleur? 
Godsdienst? Leeftijd? Klasse? Taalverschil? Eerst bekijken we degenen die tot een breuk 
met hun directe omgeving kwamen.37 

De niet-geaccepteerden 

Radicale afwijzing van de Indische of Molukse partner op grond van het andere uiter
lijk, de huidkleur, door de Hollandse familie was in al deze gevallen een hoofdmotief. 
In één geval was de leeftijd van de Hollandse vrouw (jong) een groot bezwaar voor haar 
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ouders - wat uiteraard geen specifiek aspect van gemengde huwelijken is. In een ander 
geval was klasseverschil voor de Indonesische familie (die van veel hogere afkomst was), 
en het ontbreken van een gemeenschappelijke taal voor de Hollandse familie een 
belangrijk punt. Deze paren hebben gebroken met een deel van hun Hollandse 
(schoon)familie. Met de Indische of Molukse (schoon)familie is het contact in stand 
gebleven. Verschil in kerkelijke gezindte of godsdienst is bij geen van deze paren een 
struikelblok geweest. In de sekse van degenen die het huwelijk het felst afwezen (vader 
of moeder, broer of zus, vriend of vriendin) was geen duidelijk patroon te onderkennen: 
in deze gevallen waren dat even vaak vrouwen als mannen. Ter illustratie van deze gege
vens enkele citaten van gemengde paren die met hevige weerstand te maken kregen. Een 
Nederlandse vrouw (geboren 1927), die haar Molukse man in 1948 bij een dansavond 
leerde kennen, kreeg moeilijkheden met haar pleegouders, die hun verhouding tegen
gingen. 

'Want eerst hadden we toen vreselijke strubbelingen hè. Wat moet je met die 
man? Wat voor toekomst ga je tegemoet? En noem het maar op! Het was natuur
lijk een verschrikking dat ik met zo'n zwarte ging hè? [...] Vreselijk. Maar ja, ik 
heb doorgezet. [...] Ik zeg, ik gâ met hem trouwen, al zal ik móeten trouwen. Ja, 
en toen hebben we het erop aan laten komen.' 

Zij woonde in een dorp in Friesland, waar ook een opvangcentrum voor Molukkers 
was. In het dorp voelden zij zich erg bekeken door anderen: 

'Door het dorp heen voel je gewoon dat ze met een paar pijlen achter je rug staan 
te kijken hoor. Je wordt dan als meisje voor van alles uit gemaakt ook hè? Ja. 
(knikt, stil). Het leven op zich (als pleegkind, dh) was voor mij ook niet prettig 
geweest. En toen ging je dan ook nog eens met een zwarte - want zo werden ze 
genoemd gewoon. Andere namen waren er niet. Dus ja, de appel komt niet ver 
van de boom, en, er komt ook van jou niets terecht, en: ja, noem het maar 0p.'38 

Zij ging met haar man de eerste jaren in Molukse woonoorden wonen. Ook haar man 
kreeg negatieve reacties: 

'Je trouwt met een blanke, ja; waarom moet je met een blanke trouwen? Je bent 
een - vooral met dat politieke, met die Ambonese of die Molukse politiek met 
Ambon vrij enzo, en dan voelen ze (zich) verraden. [...] Ineens beschouwen ze 
jou als verrader, je hebt je gemeenschap verlaten, en aan de andere kant: ja, ik 
moet zelf leven! '39 
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Het lijkt erop dat zij beide buitenstaandets waten. Uiteindelijk vethuisden ze naat een 
grote stad, waat het hen veel betet bleek te bevallen. Niet alleen in een klein dotp, en 
niet alleen ondet läget opgeleiden kwam schetpe afwijzing voot. Dat ondervond een 
Nedetlandse vrouw, dochtet van een huisarts, die haat Indische man, toen student rech
ten, in 1953 leetde kennen. De afwijzing was zo uitgesproken, dat die haat man niet kon 
ontgaan. Hij vetwootdt het zo: 'Kun je nou niks andets vinden dan dat? Dat was de 
gedachte eigenlijk meer'4 0 De kern van de afwijzing lag volgens hen in het kleurver
schil: daar begon het mee, en dat werd hardnekkig volgehouden, zegt haat man: 'De 
crux was, die andere huidskleur. Ze vonden mij waarschijnlijk als persoon niet zo ver
velend, maar als fenomeen. Dat deed je niet.'41 Zijn vrouw vertelt over de eerste reactie 
van haar moeder: 

'Ja, er waren dingen bij die echt heel heel erg waren. De eerste keer dat ik samen 
ben gaan wandelen [zei ze]: 'oh je wordt straks vermoord met een mes, dan word 
je in de duinen gevonden enzo, dat doen die lui!' Er zijn dingen bij geweest die 
héél etg waren. De eerste Sinterklaas kreeg ik een banaan met een zwart poppet
je en een wit poppetje d'r op, met een mooi gedicht dat, eh ook bloemetjes die 
schikken, en dat bepaalde soorten niet kruisen.'42 

Voor dit paar kwam de afwijzing als een grote schok. De banden met de Nederlandse 
familie zijn erdoor verbroken, en latere pogingen om nader tot elkaar te komen zijn tel
kens mislukt. De schok voor de Indische man was ook groot, omdat het voor het eerst 
was dat hij zo botweg op zijn uiterlijk veroordeeld werd. Hoe onverwachter de negatie
ve reactie, hoe gtotet de schok. 'Ik was stomvetbaasd. Dat was voor het eerst. Toen was 
ik drieëntwintig, dat was voor het éérst dat ik me realiseerde, je bent kennelijk anders!' 
Later zegt hij, dat hij het was vergeten, maar er op dat zo onverwachte moment ineens 
weet aan herinnerd werd. Toen kwamen ook herinneringen op aan vroegere ervaringen. 

'Dat was ik vergeten. Toen wij pas in Nederland kwamen, dat zijn die verhalen 
die ik nu zelf niet meer weet, in Amstetdam, werden we ook uitgescholden van 
"Dat benne Sinese": maar ach, dat ben je vergeten. Door mijn hele leven in 
Nederland en ook door de contacten was je gewoon vergeten dat je anders 

Het kwam spoedig tot een breuk met de Hollandse familie, vertelde de vrouw: 'Ik laat 
mijn man niet blijvend steeds maar weer beledigen. Hier komt geen vetandering meer 
in.' Toch heeft ze ettelijke pogingen ondernomen om het contact te herstellen, steeds 
weet tevetgeefs. Toen het paar kinderen kreeg, kwam haar moeder niet kijken: 
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'Zij heeft mijn kinderen nooit als haar kleinkinderen gezien. [...] De begrafenis 
van mijn moeder, ben ik niet naartoe gegaan. Ik had er geen zin meer in.'44 

De moeizaam geaccepteerden 

Hoe verging het de moeizaam geaccepteerde paren? Dertien andere Indisch- of Moluks-
Nederlandse paren zijn na enige weerstand van hun omgeving wel geaccepteerd. Eerst 
gaan we na, met welke soorten weerstand deze paren te maken kregen.45 Het vaakst, 
zeven maal, kwam afwijzing vanwege de donkerdere huidkleur voor, van de kant van 
Hollandse familie, vrienden, kennissen, collega's of anderen in de directe omgeving. Dit 
motief werd gevolgd door een — nogmaals, niet specifiek voor gemengde paren - afwij
zing om een te groot gevonden leeftijdverschil (drie vrouwen die te jong geacht werden, 
één man die te oud gevonden werd: tweemaal kwam het bezwaar van Hollandse fami
lie, tweemaal van Indische of Molukse familie). Klassenverschil werd tweemaal als 
motief gegeven, in beide gevallen betrof het weerstand van Indische familieleden van 
Indische vrouwen die met een Nederlandse man trouwden. 

Andere motieven voor weerstand kwamen slechts eenmaal voor. Ik noem ze toch 
kort. Eenmaal was sprake van taalverschil (Indonesische vrouw die met haar Hollandse 
schoonmoeder, bij wie ze inwoonde, moeilijk kon praten). Bij een ander paar, een 
Molukse man met Hollandse vrouw, was de vrouw gehandicapt, wat door de weder
zijdse familie als belangrijkere hindernis gezien werd dan het verschil tussen Moluks en 
Hollands. Bij een Indisch-Nederlands paar was hun eigen huwelijk goed geaccepteerd, 
maar kregen hun kinderen te maken met botte afwijzing en negatieve reacties tijdens 
hun lagere-schoolperiode. Tenslotte was er ook een afwijzing op grond van een verschil 
in kerkelijke gezindte (katholiek/protestant); de weerstand kwam van de Indische, 
rooms-katholieke vader van de vrouw. Voor deze paren gold dat de bezwaren in de loop 
van de jaren overkomelijk zijn gebleken, althans: er viel mee te leven. 

In de weerstand tegen deze paren springt het aspect van uiterlijk verschil, het sim
pele feit dat de Indische of Molukse partner er anders uitziet, er het duidelijkst uit. Alle 
overige motieven voor afwijzing van deze gemengde paren kwamen veel minder vaak 
voor. Ook is duidelijk dat de afwijzing veel vaker van de Nederlandse dan van de Indi
sche of Molukse kant kwam. Welke strategieën voor de omgang met weerstand kunnen 
worden onderscheiden? 

Strategieën in de omgang met negatieve reacties: 
aanpassen, contact minimaliseren, niet op de voorgrond treden 

Hoe gaan deze gemengde paren om met de afwijzing van hun verhouding of huwelijk 
door de omgeving — een (belangrijk deel van) hun familie, vrienden of kennissen? Ik 
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onderscheid degenen die elk contact hebben verbroken, degenen die het contact sterk 
teruggebracht hebben, en degenen die in de loop van de tijd een betere verhouding heb
ben kunnen opbouwen. De paren die gebroken hebben met een deel van hun familie 
zijn het scherpst over hun beslissing. In alle gevallen was het een weloverwogen besluit, 
genomen na veel pogingen om de familiebanden in stand te houden. Een Nederlandse 

vrouw: 

'Nou, ik ben iemand die zegt: 'jullie kunnen doodvallen.' Ik stelde me voor dat 
ik tachtig was, en ik terug zou kijken op mijn leven (lacht): en ik zou denken dat 
ik er stom aan heb gedaan dat ik dat uit heb gemaakt. En toen dacht ik: ik ga 
ermee door, uit. [...] Ik kies mijn leven, en daarmee uit.'4 

De eerste negatieve reacties hebben het leven van sommige gemengde paren sterk beïn
vloed. Het klinkt alsof zij zich voor het leven gewapend had, wanneer een Nederlandse 
vrouw, sinds 1953 getrouwd met een Molukse man, terugblikt. 

'Maar ik heb het heel goed gedaan, vind ik het zelf. Ik heb altijd gezegd, ze zul
len van mij nooit ook maar iets kunnen zeggen. Dat heb ik mijn leven lang vol 
gehouden.'47 

Een veelgekozen strategie was het beperken van de omgang met diegenen die het huwe
lijk afwijzen. Er vonden geen vechtpartijen of andere harde confrontaties plaats. Liever 
minimaliseerde men het contact. Hieruit sprak een zekere gelatenheid. Dieper gaande 
gesprekken werden gemeden. Een Nederlandse vrouw, over de omgang van haar Hol
landse pleegouders met haar Molukse man (getrouwd sinds 1953): 'Er werd nooit eh 
echt een gesprek met hem gevoerd ofzo, van eh over zijn vader en moeder, ik noem maar 
iets. Hè? [...] Tot nu toe.' Haar man: 'Ik weet niet of dat een kwaaie bedoeling in zit, 
maar ik geloof het niet. Ja, ik laat hun gewoon zitten. Ze mogen in vrede leven.'4 

Paren die wel in contact bleven met hun familie en vrienden, pasten hun houding en 
gedrag aan aan de omgeving. Geen aanstoot geven. Zij probeerden zich onzichtbaar en 
onopvallend te maken. Voor de situaties waarin dat niet lukte, ontwikkelden zij een soort 
pantser, 'olifantshuid' noemden enkelen het, om zich onkwetsbaar te maken ten opzich
te van degenen die zich negatief hebben uitgelaten. Veel Indisch- en Moluks-Nederland-
se paren hadden uitgesproken opvattingen over de noodzaak van integratie en assimilatie 
in de Nederlandse samenleving. Pas je aan, pas je in, stel je niet aan, ken je plaats, gedraag 
je: dit waren typerende uitspraken. Een Molukse man, sinds 1943 getrouwd met een 
Nederlandse vrouw: 'Je moet je gedragen naar de Nederlandse normen, dacht ik hoor. En 
dat heb ik, hebben wij ook altijd gedaan. Dat is nou eenmaal zo.'49 
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Een Nederlandse man, sinds 1945 gehuwd met een Indische vrouw, vond dat aanpassing 
een norm is, en ergerde zich aan degenen die zich daar in zijn ogen niet aan houden: 

'Als ik naar Amsterdam ga, en ik zie daar allemaal mensen met woestijnkleding 
langs de Amstel wandelen, dan denk ik, ja: dat is niet goed. Want dat lokt toch 
reacties uit. Laat ik zeggen: ik vind het een mooie oplossing, die schuilkerken, 
zoals Onze Lieve Heer Op Zolder.' 

Zijn vrouw wees waarderend op de terughoudendheid van Chinezen in Nederland: 

'Je hebt geen eisen te stellen. Dat hoort er ook bij. Dat je niet zegt, 'ik heb récht 
op dit, of ik heb recht op dat, want in de Chinese samenleving hoort dat zo.' 
Nee. Als ze wat willen, dan doen ze het gewoon: in eigen beheer. Je eigen boon
tjes doppen, ja.' 

De beste oplossing tegen afwijzing was volgens dit paar om alles wat behoort tot de 
eigen cultuur alleen binnenskamers, in het eigen huis, te uiten. 

'Zonder je op te dringen aan anderen kun je alles doen wat je zelf vindt, binnen 
de grenzen van het huis. Maar dat huis is dan ook heilig! Ik bedoel, dat, daar 
moet niemand zich mee bemoeien.'50 

Rustig blijven, zich inhouden, niet op de voorgrond treden, zich op de vlakte houden: 
deze strategie bleek niet voorbehouden aan de oudere respondenten. Een Molukse 
vrouw, sinds 1993 gehuwd met een Nederlandse man, over haar houding: 

'Ik ben altijd heel voorzichtig geweest en ontzettend beleefd en heel netjes. Nie
mand voor de voeten lopen enzo, hè? Dat niemand maar last van me had. Het 
scheelt ook dat ik een meisje was natuurlijk, en zo opgevoed, dus ze vonden mij 
een heel makkelijk iemand, over het algemeen, in het sociale, op school en later 
ook.'?1 

Er zijn ook paren die een wat weerbaardere opstelling kozen. Zij wilden zich bewust 
niets aantrekken van mogelijke afwijzing. Een Molukse man, nadrukkelijk, over hoe hij 
reageerde op afkeurende blikken van onbekenden: 'Dat hebben we gewoon naast ons 
neergezet. Als ik haar meenam ergens naar toe, dan gingen we samen dansen, (vrouw: 
Ja, we gingen gewoon onze eigen gang ja. Ik ben natuurlijk ook hard geworden door 
bepaalde omstandigheden.) Als we naar de mensen moeten luisteren dan hébben we 
geen leven!' 
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Een Nederlandse vrouw, sinds 1956 gehuwd met een Molukse man, liet het er niet bij 
zitten: 'Ik liet me door niemand wat zeggen.' In Amsterdam stond ze op een tram te 
wachten, en twee "dametjes, nogal erg deftig uitziend" zeggen tegen elkaar - zo hard dat 
zij het goed kan horen: "Goh wat jammer he, van zo'n meisje met zo'n donkere vent! 
Zonde he?" - Ik draai me om en ik zeg, "Ach mevrouw, ik had U eigenlijk een beetje 
meer intelligentie toegewenst."'52 

Zo'n felle uitspraak was in de 22 interviews echter een uitzondering. Geen andere 
respondent maakte melding van het aangaan van confrontaties. Vanaf de jaren tachtig 
is de strategie van het zich zoveel mogelijk aanpassen wat minder vanzelfsprekend 
geworden. Een Indische man, sinds 1955 gehuwd met een Nederlandse vrouw keek kri
tisch terug: 

'Indische mensen, die hebben met de paplepel ingegoten gekregen "doe zo blank 
mogelijk. Maak je onzichtbaar." En die deden alles om niet op te vallen. "Wees 
zo Hollands mogelijk," dat was je devies. Onzichtbaar blijven. En als men dan 
nu zegt, ja de integratie van de Indische mensen is zo goed gelukt: Ja, die wilden 
onderduiken!'53 

De dominante strategie in de omgang met afwijzing was steeds een vorm van ontwij
king en het uit de weg gaan van contacten die mogelijk tot problemen zouden kunnen 
leiden. 

'Die Hollanders zien het verschil niet!' Reacties in verband met zichtbaar verschil 

Het wekt geen verwondering dat degenen die zo nadrukkelijk voor een strategie van 
inpassen en plooien gekozen hebben, er moeite mee hebben wanneer zij door onbe
kenden worden aangesproken op een bepaald uiterlijk verschil. In Nederlands-Indië was 
verschil in kleur en variatie in kleur van groot belang, en werd daarom niet snel over het 
hoofd gezien. Blanke Nederlanders blijken echter weinig oog te hebben voor de onder
linge verschillen tussen 'anderen'. Indische Nederlanders worden nogal eens voor 'iets 
anders' aangezien of uitgescholden. Voor Chinees bijvoorbeeld: 'blauwtje', 'Chinezen, 
'poepchinezen', 'pindamannetje', 'pindarotsje'. Voor Tamil: 'In één keer was ik ook een 
Tamil bijvoorbeeld!'54 En vooral vaak voor 'Molukkers'. Dat speelde een rol tijdens de 
kapingen in de jaren zeventig. Nederlanders zagen veelal het verschil niet tussen Moluk
kers en Indische Nederlanders. De kinderen van een Moluks-Nederlands echtpaar wer
den uitgescholden: 

'Die jongste van ons werd van z'n fiets getrokken door een stel jongetjes van een 
jaar of veertien vijftien. "Vuile Zuid-Molukker! Ga naar Suriname terug!" had
den ze tegen hem gezegd.'55 
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Molukkers worden ook wel voor Turken aangezien, bij voorbeeld door op elkaar lij
kende achternamen, of uiterlijk. 'Hee mevrouw, praat U Turks?' 'Het is wel vriendelijk 
bedoeld zo, maar ja, ze schatten je in voor iets anders', zegt een Molukse vrouw, die dit 
overkwam.56 Een Chinees-Indische vrouw vertelde dat ze regelmatig, maar altijd op 
onverwachte momenten door onbekende Hollanders in het Javaans werd aangesproken, 
hetgeen zij als erg hinderlijk ervaarde: 

'Mensen die je zien, en dan opeens Javaans gaan spreken tegen je! Rampzalig is 
dat, echt waar. Die dan opeens uitbarsten in een paar, enkele woorden die ze ken
nen, en die dan tegenover je bezigen. Met welk doel is mij niet helemaal duide
lijk, maar dat irriteert me grenzeloos. Soms heb ik het gevoel: nou, dat apentaal-
tje van jou ken ik ook! Het hangt er vanaf. Soms is het vriendelijk bedoeld. Maar 
het klinkt altijd agressief.'57 

Zij kiest er in die gevallen voor, de betreffende persoon zoveel mogelijk te negeren. Ver
schillende paren vertelden dat zij zich de laatste jaren meer en nadrukkelijker bekeken 
voelen op straat dan vroeger. Dat komt, denken ze, omdat er meer migranten zijn, ter
wijl de Hollanders de onderlinge verschillen daar tussen niet zien. 'Het enige wat me 
opvalt, als wij lopen en (er wordt gekeken) van hé, een blanke met een bruine! Hè, en 
dat is pas van de laatste tijd. [...] Want dat is het probleem hier, van de Hollanders. Die 
weten het verschil niet.' (zijn vrouw: Ze kijken niet goed. Dat zien ze niet.)58 Intelli
gentie of opleidingsniveau van de Nederlanders maakt daarbij niet altijd wat uit, ver
telden zij. Ook hoog opgeleiden maken domme fouten. Zulke situaties zijn altijd onver
wacht, en wekken dan irritatie, zoals bij een Indische man: 

'Een baas van mij, ingenieur, vergiste zich tussen Indië, Nederlands-Indië, en 
West-Indië, Suriname! [...] En ik kwam bij een cardioloog, een jonge man ook, 
en die had over mij 'negroïde' gezegd. Over mij! Ik zeg man, daar heb ik niks mee 
te maken! Weet u waar die vandaan komen? Stond mij zó verbaasd aan te kijken! 
Kijk en dan zeg ik, zijn die universiteiten tegenwoordig nog wel goed?'59 

Een andere Indische man: 'Buiten de Randstad wordt er gek naar gekeken. Nu nog. Als 
ik het in de gaten heb kijk ik terug. Maar ik ben er niet op verdacht. Ik reken er niet 
o p . ° Een Indisch-Nederlands paar herinnert zich discriminatie op de woningmarkt. 
'In 1970 is ons de huur van een huis geweigerd in Den Haag. Die verhuurder [zag] eerst 
mijn zus, een Indisch meisje dus, en toen mij. En toen zei die, nee dat eh gaat niet door. 
En daar was ik zeer verbaasd over, ontsteld.' (Zijn vrouw vult aan:) 'Ik moest tekenen 
dat ik nooit nasi-goreng zou koken, dat ik nooit Indisch eten zou maken! Dat heb ik 
geweigerd. Zij gingen toen een huis kopen; omdat dat niet zomaar geweigerd kan 
worden. 
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Weer valt op hoezeer gekozen wordt voor praktische, en meestal passievere, terughou
dende strategieën. Ook tegenover deze gevallen van botheid, domheid en soms duide
lijke kwaadwilligheid prefereerden deze paren meestal een houding van negeren in 
plaats van zich te laten provoceren tot bijvoorbeeld een woedende reactie. In de hoofd
stukken 9 en io komen nog meer van deze reacties naar voren, in de interviews met 
Surinaams-Nederlandse en ook die met Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren. 

Veranderingen in etnische identificatie 
Op zoek naar evenwicht in twee werelden 

In hoeverre waren de Nederlandse partners in deze gemengde huwelijken 'Indischer' of 
'Molukser' geworden, en in hoeverre zijn de Indische en de Molukse partners Verne
derlandst'? Is er sprake van dominantie van de ene of de andere kant? Van erkenning of 
ontkenning van het verschil? Van integratie, balans of segregatie? Een eerste aanwijzing 
voor de keuze die de paren in dit opzicht hebben gemaakt, is de buurt of plaats waar zij 
wonen. Geen van de geïnterviewden woonde ten tijde van het gesprek in een buurt of 
plaats met een nadrukkelijke concentratie van Indische of Molukse Nederlanders. Ook 
de paren die in Den Haag wonen, beschouwden hun directe omgeving niet meer als 
bepaald Indisch. Enkele paren hebben nadrukkelijk gekozen voor een grotere afstand 
van het milieu van herkomst, zoals een Moluks-Nederlands paar, dat aanvankelijk in 
verschillende provinciale woonoorden voor Molukkers woonde, en zich uiteindelijk in 
Amsterdam vestigde. De keuze voor de woonplaats is een keuze voor een individueel, 
zelfstandig leven, eerder gericht op het 'Hollandse' dan op het Indische of Molukse 
milieu. 

De Indische en Molukse partners beschrijven zichzelf, en worden ook door hun 
Hollandse partners omschreven, als sterk vernederlandst. De Nederlandse partners 
beschrijven juist een sterke positieve toenadering naar de Indische of Molukse schoon
familie, het eten, het familieleven, leukere verjaardagen en dergelijke. Aan deze 22 paren 
werd gevraagd of zij veranderd of gelijkgebleven waren voor wat betreft hun etnische 
identificatie, met andere woorden of zij zich in de loop der tijd overwegend als Neder
lander of Nederlandse, Indisch danwei Indische, Molukker danwei Molukse waren gaan 
beschouwen. De categorie 'half-half' werd alleen gekozen wanneer de geïnterviewden 
nadrukkelijk aangaven evenveel aan beide groepen of identiteiten te hechten. 2 

In totaal verklaarden precies de helft, 22 van de 44 personen, trouw te zijn gebleven 
aan zijn etnische identiteit. De andere helft verklaarde van oriëntatie te zijn veranderd. 

Van de Indische mannen en vrouwen was de helft zich overwegend gaan identifice
ren met het 'Nederlandse'. De Indische partners waren het vaakst 'overgegaan'. Van de 
Molukse mannen en vrouwen gold dat slechts voor één van de vijf. Van de Nederland
se vrouwen was eveneens slechts minder dan een vijfde zich voornamelijk 'Indisch' gaan 
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oriënteren, en van de Nederlandse mannen wat meer: ruim een derde daarvan is zich
zelf voornamelijk als 'Indisch' gaan beschouwen. 

Bewuste terughoudendheid 

Twee van de Nederlandse partners vertelden dat zij aanvankelijk zeer sterk op het Indi
sche, respectievelijk Molukse milieu georiënteerd waren, maar daar naderhand op terug 
waren gekomen. Zij hebben het 'overgaan' naar de andere oriëntatie als mogelijkheid 
gekend, maar pleitten nu voor de erkenning van een bepaalde afstand. Een Nederland
se vrouw, sinds 1955 gehuwd met een Indische man, adviseerde niet helemaal 'over te 
gaan' naar de kant van de partner, maar evenwicht te zoeken: 

'Dat is een raad die ik zou willen geven. Ik was nog Indischer dan Indisch. Als ze 
zeggen nog roomser dan rooms: als ik het over "wij" had, dan had ik het over 
Indische mensen. En ik was op een gegeven moment mezelf kwijt. En toen kwam 
ik ineens tot de conclusie, dit is krankzinnig. Ik ben ik, ik ben niet Indisch. [...] 
Ik liep nog net niet in sarong en kabaya! (lacht)'"3 

Een Nederlandse man, voor de tweede maal getrouwd met een Molukse vrouw en goed 
bekend in de Molukse gemeenschap, houdt bewust een bepaalde afstand, waarover hij 
zegt: 

'Ik zelf geloof wat dit betreft het meest in een stelling van Margaret Mead, die zei 
je moet "geaccepteerd vreemdeling" zijn. En dat is denk ik de enige juiste hou
ding. Je mag nooit net doen alsof je een Molukker bent, want dat ben ik niet. 
Net zomin als zij ooit honderd procent Nederlandse zal worden, want ze wordt 
zo niet bekeken; dus ben je het nooit honderd procent. Zo kan ik dus ook moei
lijk doen alsof ik Molukker ben. Maar je moet wel zorgen, dat je zó geaccepteerd 
bent dat je je kunt bewegen. Dat je niemand stoort. 4 

Voor de oudere Indisch-Nederlandse, Moluks-Nederlandse en Chinees-Indisch-Neder-
landse paren geldt dat zij recent, vanaf de jaren tachtig, meer geïnteresseerd geraakt zijn 
in het Indische of Molukse aspect van de familiegeschiedenis. Die belangstelling werd 
steeds gevoed doordat een van de kinderen zich er meer in was gaan verdiepen. Hier kan 
wel van een trend gesproken worden. Vrijwel alle paren die wij spraken waren hier in 
meerdere of mindere mate mee bezig: velen hadden Indonesië al bezocht, anderen wil
den dat gaan doen zodra ze er financieel toe in staat zouden zijn. Een en ander is teke
nend voor een veranderende houding ten opzichte van de Indische afkomst en huidige 
identiteit. 
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Tenslotte een korte opmerking over de tweede huwelijken uit deze groep geïnter
viewde paren. Van degenen die een tweede huwelijk hebben was de eerste partner in 
meer dan de helft van de gevallen van dezelfde etnische groep als de huidige. In totaal 
was bij 6 huwelijken sprake van een tweede huwelijk voor tenminste een van de part
ners: 9 van deze 12 partners sloten een tweede huwelijk. De overige 16 huwelijken uit 
deze groep waren dus voor beide partners eerste huwelijken. Van de bewuste 9 perso
nen trouwden tenminste 5 personen met iemand van dezelfde etnische groep als bij hun 
eerste huwelijk. Dit kan een aanwijzing zijn voor het bestaan van een zekere voorkeur 
voor een bepaald 'type' partner. Het is ook een aanwijzing dat de eerste, dus eveneens 
'gemengde' huwelijken van deze partners niet aan onoverkomelijk 'cultuurverschil' ten 
onder waren gegaan: anders zouden zij vermoedelijk niet opnieuw voor een vergelijk
bare partner hebben gekozen. 

Driekwart van de Indisch-Nederlandse en Moluks-Nederlandse paren had te maken 
gehad met enige mate van weerstand bij de acceptatie van hun huwelijk. Moeizame 
acceptatie bleek de meest voorkomende situatie te zijn. De weerstand kwam vaker van 
de Hollandse dan van de Indische of Molukse kant. Voor 4 van de 22 paren leidde die 
weerstand tot het verbreken van contact met een belangrijk deel van de Hollandse 
(schoon)familie, vrienden of kennissen. Degenen die er wel in slaagden de contacten in 
stand te houden, deden dat door confrontaties met de omgeving zoveel mogelijk te 
voorkomen. Aanpassing aan de Hollandse wensen of levensstijl was een veelgekozen 
strategie, zij het meestal door Indische mannen en vrouwen, en minder door Molukse 
mannen en vrouwen. Andersom waren ook Nederlandse mannen, zich vaker en meer 
uitgesproken dan Nederlandse vrouwen in de loop van hun huwelijk als Indisch of 
Moluks gaan gedragen of beschouwen. Zeer bewust spraken verschillende Nederlandse 
partners uit dat terughoudendheid ten aanzien van het meer 'Indisch' of'Moluks' wor
den geboden was. 

206 


