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I O 

Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren over de 

praktische omgang met religieus en etnisch verschil 

'Kijk, ik mocht met iedereen naar huis komen, ah het maar geen Duitser of een mos-

De niet-Nederlandse partners van de in dit hoofdstuk geïnterviewde paren zijn tussen 
i960 en 1995 naar Nederland gekomen. De meesten onder hen zijn Turkse en Marok
kaanse mannen en vrouwen. Een tiental van hen zijn mannen uit andere islamitische 
landen, zoals Egypte en Tunesië. Tot 1972 werden arbeidskrachten in Marokko en Tur
kije officieel geworven, daarna niet meer. Van degenen die naar Nederland kwamen, 
was het overgrote deel al getrouwd. Toen gezinshereniging mogelijk werd, lieten veel 
mannen hun vrouw en kinderen overkomen naar Nederland. Dat proces kwam op gang 
in de tweede helft van de jaren zeventig. Vanaf de jaren tachtig werden Turkije, Marok
ko, Tunesië en Egypte ook toeristische bestemmingen. Verschillende paren leerden 
elkaar op vakantie kennen. In 1995 werd het aantal Turken in Nederland op 215.000 per
sonen geschat, en het aantal Marokkanen in Nederland op 170.000.2 De migratie ver
anderde van karakter, en wordt kettingmigratie en huwelijksmigratie genoemd.3 Een 
huwelijk of een andere familieband met een legaal in Nederland verblijvende persoon is 
voor niet-Nederlanders nagenoeg de enige mogelijkheid tot legale vestiging in Neder
land. Dit gegeven is ook een van de verklaringen voor het sterke overwicht van 'onge
mengde' huwelijken van Marokkaanse en Turkse Nederlanders met landgenoten. De 
Nederlandse overheid nam verschillende maatregelen om de immigratie te remmen, die 
ook gevolgen hadden voor gemengde paren.4 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op interviews met 38 paren: 28 daarvan zijn paren van 
Nederlanders met Marokkaanse of Turkse mannen of vrouwen. De overige 10 paren zijn 
Nederlandse vrouwen met mannen van enkele andere nationaliteiten: 4 Tunesiërs, 2 
Egyptenaren en 4 uit verschillende andere landen afkomstig. Alle niet-Nederlandse 
partners komen uit islamitische landen. Van de Nederlandse partners zijn er 9 Neder
landse mannen en 29 Nederlandse vrouwen. De respondenten werden geworven via 
advertenties in een provinciaal dagblad, een huis-aan-huisblad uit de IJmond, verschil
lende kerkbladen en losse oproepen. Daarna werd onder meer de sneeuwbalmethode 
gebruikt om verdere paren te vinden.5 
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Tabeli Onderzoeksgroep: 38 Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren. 

Marokkaanse man + Ned. vrouw 9 

Turkse man + Ned. vrouw 10 

Overig islam.man* + Ned.vrouw 10 

Marokkaanse vrouw + Ned. man 3 

Turkse vrouw + Ned. man 6 

* De samenstelling van deze 10 paren is als volgt: 4 Tunesische mannen, 2 Egyptische mannen, 1 Sene

galese, 1 Iraanse, 1 Jordaanse, en 1 Pakistaanse man, allen met Nederlandse vrouwen. In totaal: 29 Neder

landse vrouwen met Islamitische mannen, en 9 Nederlandse mannen met Islamitische vrouwen. Bron: 

Interviews met 38 paren door Dienke Hondius en Sander Kelderman, 1995-1996. 

Kennismaking 

De oudere paren hebben elkaar allemaal in Nederland leren kennen, terwijl een deel van 
de jongere paren elkaar buiten Nederland ontmoette, tijdens de vakantie of via het 
werk. Ik onderscheid drie categorieën: 
- Buiten Nederland, op vakantie of via het werk; Nederlandse bedrijven werkzaam in 

Turkije of Marokko, vakantiereizen naar toeristische bestemmingen in Turkije, 
Marokko of Tunesië: 11 van de 38 paren. 

- In Nederland in kleine kring: via werk/studie/vrienden/buren/kennissen. Hierbij 
horen bijvoorbeeld: ontmoetingen als klant en verkoper/verkoopster in een winkel, 
als vertegenwoordiger en ondernemer, als lerares en leerling, op kleine feestjes en 
verjaardagen, enz: 17 van de 38 paren. 

- In Nederland in een meer publieke omgeving: café/discotheek/op straat. Enkele 
oudere Turks- en Marokkaans-Nederlandse paren ontmoetten elkaar 'op straat': in 
de jaren zestig was het voor Nederlandse meisjes nog ongebruikelijk om zelfstandig 
naar cafés te gaan, maar zij gingen dan wel met vriendinnen 'de stad in', winkelen 
of wandelen, waarbij ze soms hun aanstaande man tegenkwamen. Jongere stellen 
ontmoetten elkaar in het uitgaansleven: 10 van de 38 paren. 

Meer dan tweederde van de paren leerden elkaar in Nederland kennen, minder dan een
derde in het buitenland - meestal het land van herkomst van de niet-Nederlandse part
ner. De meeste ontmoetingen vonden plaats in kleinere, min of meer vertrouwde kring 
van wederzijds werk of studie, vrienden, kennissen of buren. Dit is een omgeving waar
in men elkaar vaker dan eens tegenkomt, en elkaar langzamerhand kan leren kennen. 
Wat minder talrijk waren de eerste ontmoetingen in meer publieke plaatsen, zoals cafés 
of discotheken. 
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Pioniers: de eerste Nederlandse vrouwen met buitenlandse islamitische mannen 

Voor alle oudere paren was voor hun Nederlandse (schoon) familie een ontmoeting met 
een Marokkaan of een Turk destijds iets volkomen onbekends. In hun omgeving waren 
zij de allereersten die zo'n huwelijk aangingen. Een Nederlandse vrouw, over de eerste 
reactie van haar ouders toen ze haar Turkse man in i960 leerde kennen: 

'Mijn ouders zeiden: Wat? Een Turk? Ja, als het nou een Belg is ofzo? Kan ik me 
nog voorstellen, maar hoe haal je het in je hoofd? Een Turk! Nou ja, dat was dus 

Egyptisch-Nederlands stel in Amsterdam. 

[Foto: Karin Kloostra, Amsterdam] 
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eigenlijk ook het enige. En daarna zei ze, nou ja, oké. Neem hem dan maar mee 
naar huis toe, want dan kunnen we hem leren kennen.'7 

Een andere Nederlandse vrouw had niet veel aan haar ouders, ze stond er voor haar gevoel 
vanaf het begin helemaal alleen voor toen ze haar Tunesische man in 1964 leerde kennen. 

'Mijn vader zei: "Je bent oud en wijs genoeg, je moet het zelf weten. Maar als er 
moeilijkheden zijn, dan moet je het zelf maar oplossen: wij doen dan niets meer 
voor je." Nou, dat is wel uitgekomen ook. Als mijn man erbij was ging het goed. 
Maar als ik alleen bij ze was, dan zaten mijn ouders altijd van: "Ja, kijk maar uit! 
En, weet je nou wel wat je doet? Ja, het onbekende he." 

Voor de Turkse of Marokkaanse partners was de kennismaking met een Nederlandse 
familie niet minder vreemd. Een Turkse man verbaasde zich tijdens de eerste ontmoe
ting met zijn Nederlandse schoonouders, begin jaren zestig, over de vrijheden. Alcohol 
drinken en roken bleek geen probleem: 

'Ik was nerveus, en ik durfde niet te roken. Het was een warme dag en ik dacht, 
ik wil wel pils drinken. Maar bij je ouders alcohol drinken, of een sigaret roken, 
dat gold als een uitermate grove belediging. Maar jij (tegen zijn vrouw) gaf me 
een pilsje, en je pakt een sigaret, steekt hem aan, en ik zei (verbaasd, geschokt): 
rook je dan gewoon bij je ouders?! Ik keek naar haar ouders, en die reageerden 
niet! Rook maar rustig!'9 

Het eerste bezoek aan de schoonfamilie in het land van herkomst van de man was ook 
vol onbekendheden. Een Nederlandse vrouw, over haar eerste bezoek aan Tunesië, begin 
jaren zestig: 

'Ik werd in Tunesië ook wel geaccepteerd, maar toch tot op zekere hoogte. Je bent 
een buitenlandse. Zijn moeder was toen al 71 jaar. Heel lastig was ze, veel moppe
ren en schuw. Ze kwam van de berg aflopen [...] en toen zei hij: "Moeder kom eens 
hier, hier is mijn vrouw." En toen werd ze helemaal paniekerig. Wat ze allemaal zei, 
daar verstond ik toch geen woord van, arabisch. Ik heb eigenlijk nooit echt haar 
hand geschud. Ik was er ook niet erg op mijn plaats. Ik zat daar heel eenzaam te 
zijn. Want mijn man ging naar allerlei vrienden van vroeger allemaal, die vonden 
het heel leuk dat hij weer terug was. En dan had ik nog een zonnepakje ook aan, 
want ik dacht dat het net Italië was! Ik was helemaal niet aangepast met kleding 
enzo. Dan zei hij: "Je bent niet goed gekleed..." En ik dacht: "Wat doe ik nou 
fout?" Ik wist helemaal niet dat die cultuur zo verschillend was.'10 
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Langzamerhand begon zij meer over Tunesië, over de taal en de godsdienst van haar 
man te weten te komen. De jongere paren wisten toen ze voor het eerst naar het land 
van herkomst van hun man of vrouw gingen al meer over diens achtergrond, en hiel
den daar rekening mee. Bijvoorbeeld een Nederlandse vrouw, getrouwd met een 
Marokkaanse man, begin jaren zeventig: 

'Daar zat de hele familie in de kamer en ik werd aan iedereen voorgesteld. Mijn 
schoonmoeder was heel opgelucht dat ik een djellaba droeg, en een sjaaltje droeg. 
En dat ik een donkere uitkijk heb. In Marokko denken ze vaak dat ik Marok
kaanse ben, dus fysiek was er voor hun geen verschil ofzo. Dat was makkelijk.'11 

Taal en godsdienst: leren 'als een kind' 

Langzamerhand leerden deze oudere paren eikaars achtergrond kennen. Met de niet-
Nederlandse (schoon)ouders in het land van herkomst was maar weinig contact: men 
leerde elkaar meestal pas na jaren kennen. Deze gemengde paren bleven allemaal in 
Nederland wonen, en vertelden desgevraagd ook dat ze geen andere stellen kenden die 
geëmigreerd waren. Verschillende Nederlandse vrouwen begonnen zich in de loop van 
hun huwelijk te orinteren op de islam. Ook waren er die probeerden Turks of Marok
kaans te leren. Zowel die talen als de islam waren onbekend. Alleen heel kleine groepen 
Molukkers en Indonesiërs hadden toen geïmproviseerde gebedsruimten, bijvoorbeeld in 
Friesland.12 Er was nog geen Nederlandstalige informatie over de islam beschikbaar. De 
mate waarin de Nederlandse partners zich gingen richten op de islam verschilde sterk. 
Verschillende vrouwen leerden indertijd van hun man wat elementaire beginselen van 
de islam. Ook de taal van hun man leerden ze zichzelf aan. Een Nederlandse vrouw, die 
haar Turkse man in 1961 leerde kennen, over hoe zij in twee etappes Turks leerde ver
staan: 

'Toen we getrouwd waren, gingen we veel met Turkse mannen om. Dan zat je de 
hele avond [gebaart dat ze stil zat, armen over elkaar] want er zegt niemand wat 
tegen jou, dat wordt gewoon vergeten. Maar je leert die taal op een gegeven 
moment, zoals een klein kind ook de taal leert: gewoon, door luisteren. Ik kon 
op een gegeven moment alles verstaan wat de mannen zeiden. Maar toen gingen 
die vrienden van hem [haar man] trouwen, allemaal met Turkse vrouwen. En 
daar verstond ik niks van! Want die praatten over heel andere dingen. Mannen 
praten over fabrieken, of weet ik veel, auto's, dat soort dingen, vrouwen hebben 
het over kleine kinderen, eten koken — dat kon ik helemaal niet verstaan. Dus 
toen moest ik nóg een keer! Dat heb ik twee keer gedaan: echt alsof het twee ver
schillende talen waren.'13 
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In de jaren zestig leerde deze vrouw van haar man over de islam. Zij nam het initiatief, 
door steeds meer te vragen. 

'Nou, ik wilde eerst wat leren van het geloof. Leren bidden: dat heb ik eerst 
geleerd. En later kon ik zeggen: ik geloof dat. Hij heeft me alles verteld. En als 
ik vragen had, dan praatten we erover. Ik heb wel eens geprobeerd om wat tek
sten of boeken te krijgen, maar dat kon niet, nee. Ik kon eigenlijk alleen maar bij 
hem terecht.'14 

Een andere vrouw had aanvankelijk niet zo nagedacht over het andere geloof van haar 
man. Ze dacht nog dat hij wel mee zou gaan naar de kerk. 

'Vóór het trouwen dacht ik, ja ze hebben wel een ander geloof, maar ik stond er 
niet zo bij stil. Maar ik was wel hervormd, en toen zei ik tegen mijn man: "Ga je 
mee naar de kerk zondags?" "Nee", zegt hij, "Ik ben moslim en dat is toch een 
hele andere manier van leven." Dus hij ging niet mee. Toen dacht ik, moet ik 
mijn hele leven lang alleen naar de kerk gaan? Het is dezelfde God. En heel lang
zaam, stap voor stap, op kousevoeten, ben ik eigenlijk moslim geworden.'15 

Een Nederlandse vrouw, sinds 1966 getrouwd met een Marokkaanse man, vertelde ook 
dat ze pas in de loop van hun huwelijk bepaalde islamitische gewoontes aannam. Ook 
haar man veranderde: aanvankelijk hield hij zich in Nederland niet aan het vasten, gaf 
hij schoorvoetend toe. In 1984 begonnen ze mee te doen met de vastenmaand ramadan, 
vertelde zij: 

'Het is allemaal een beetje later gekomen. Want (tegen haar man) jij hebt 't ook 
niet meteen gedaan na het trouwen. Daar ben je ook later pas mee begonnen, 
ramadan. [...] (Man: Niemand deed dat!) Want er waren praktisch geen Marok
kanen, he? En hoe meer mensen je hebt, des te beter het ook gaat. Ja, dan ga je 
een beetje meer over dat geloof nadenken, en toen heb ik 't dus in 1984 uit mezelf 
gezegd.' 

Het variabele gewicht van de islam 

Voor de paren die elkaar later, vanaf de jaren zeventig leerden kennen, speelde de onbe
kendheid een minder grote rol. Toch waren ook zij in hun eigen familie en hun eigen 
directe omgeving gewoonlijk het enige gemengde paar. Bijna alle paren zijn niet alleen 
gemengd in nationaliteit of geboorteland van de partners, maar ook in godsdienst: dit 
zijn dubbel gemengde huwelijken.17 De kerkelijke herkomst van de Nederlandse part-
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ners bleek min of meer evenwichtig verdeeld te zijn: er waren evenveel rooms-katholie-
ke als protestantse (hervormde of gereformeerde), en iets minder onkerkelijke Neder
landse vrouwen. Van de Nederlandse mannen die een Marokkaanse of Turkse vrouw 
vonden waren er wat meer van protestantse huize. Op de twee Nederlandse vrouwen 
na, die al moslim waren voordat zij hun islamitische man leerden kennen, waren alle 
paren uit deze groep dus niet alleen gemengd naar nationaliteit of etnische groep, maar 
ook religieus gemengd. 

Meerderheid niet religieus betrokken 

De geïnterviewde paren bleken voor het merendeel nu niet religieus actief te zijn. Ruim 
tweederde van deze paren verklaarden geen geloof op welk gebied dan ook te belijden. 
Dat betekent dat ongeveer 24 islamitische mannen en vrouwen afstand hadden geno
men van het geloof waarmee zij waren opgegroeid. Van de 38 paren waren er 13, bijna 
een derde, Nederlandse partners naar eigen zeggen opgeschoven in de richting van de 
islam. Tien daarvan waren Nederlandse vrouwen, en drie Nederlandse mannen. Van de 
tien (van in totaal 29) Nederlandse vrouwen die islamitisch zijn geworden, was er 1 met 
Marokkaanse man getrouwd, 3 met Turkse man, 1 met Egyptische man, 4 met Tunesi
sche man, en 1 met Pakistaanse man. Het aantal tot de islam 'bekeerde' Nederlandse 
vrouwen was relatief hoog, omdat 6 van deze paren gevonden werden via werving bij de 
Nederlandse Islamitische vrouwenvereniging Al-Nisa: daarvan was te verwachten dat de 
vrouwen islamitisch waren, of zich sterk op de islam aan oriënteerden. Twee van deze 
vrouwen waren bovendien al moslima (de term die zij zelf gebruiken) voordat zij hun 
man leerden kennen. Drie van de negen Nederlandse mannen waren islamitisch gewor
den, alledrie met Marokkaanse vrouwen: geen van de met Turkse vrouwen getrouwde 
Nederlandse mannen was moslim geworden. Eén Marokkaanse man, van huis uit mos
lim, was actiefin een christelijke kerk, een oecumenische gemeente. 

Moslim of christen worden om problemen te voorkomen 

De mate van activiteit van de minderheid die religieus actief waren, verschilde sterk. 
Het komt nogal eens voor dat de Nederlandse partner zich had bekeerd tot de islam, 
om de familie van zijn/haar man of vrouw ter wille te zijn. Islamitisch worden vereist 
geen uitgebreide studie, het is geen langdurig proces. Een kort gesprek, particulier, met 
een imam, bleek meestal voldoende. Er is ook in Nederland geen controle op het nale
ven van de islamitische leefregels. Mede daarom werd het overgaan tot de islam door de 
Nederlandse partners beschouwd als een relatief eenvoudige stap. Verschillende paren 
vertelden dat zij zich in gezelschap van hun (schoon) familie of op bezoek in het land 
van herkomst van hun vrouw of man als moslims gedroegen en presenteerden, terwijl 
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zij daar in hun Nederlandse leven veel minder of niets aan dedeen. Die aanpassing aan 
de situatie vereist wel wat souplesse, maar is niet heel moeilijk, vertelden deze paren. Ze 
gaan er op een praktische manier mee om. Een Nederlandse man, getrouwd met een 
Marokkaanse vrouw, vertelde over zijn aanpassing, met humor: 

'Ik ben dus ook moslim geworden. Maar dat is één van de voorwaarden als je met 
zo'n vrouw trouwt en haar niet een stempel wil geven: dan speel je het spelletje 
mee. Als ik nou de ramadan neem, ik vind het persoonlijk geen vasten. Kijk, een 
heleboel die bunkeren zich 's avonds vol voor ze gaan slapen. Als om vier uur de 
zon opgaat, zetten ze die wekker om half vier en dan bunkeren ze zich weer vol. 
Ik vind nee, zo dien je je God niet. Lijd dan echt honger, want dat kan nooit van 
z'n leven goed zijn om met zo'n volle pens te gaan slapen! Tja, de ramadan: 
(gelach) Rampenplan, rammelendan, ram-me-dan!'18 

Soms viel het hem moeilijk om de voorgenomen beleefdheid vol te houden, vertelde hij. 
Toen de Marokkaanse ouders van zijn vrouw langere tijd bij hen logeerden, deed hij mee 
met de vastenmaand.'Maar toen stierfik van de honger. En dan was ik bang dat ze wak
ker werden. Dan sloop ik naar de ijskast 's nachts, en dan nam ik broodjes mee naar bed. 
En voor we opstonden, gauw wat eten, want we mochten dus niet meer eten. En dat wil 
ik niet meer.' Zijn vrouw: 'Ja kijk, ik heb gezegd dat hij moslim is. Maar hij is niet echt 
moslim. Dat ga ik niet vertellen, ik wil ze geen pijn doen. Waarom moet ik die mensen 
verdrietig maken? Ik kan beter zeggen, hij is moslim, en dan houd ik zo vrede.'19 

Een Nederlandse vrouw, van huis uit joods, was niet van plan islamitisch te worden, en 
maakte dat vanaf het begin ook aan haar Marokkaanse schoonfamilie duidelijk. Toch 
was zij formeel bij haar huwelijk overgegaan naar de islam: om problemen op dat gebied 
te voorkomen, en omdat het verder in de dagelijkse praktijk weinig om het lijf had, ver
telde ze: 'Ik ben officieel moslim. Omdat we natuurlijk ook op het consulaat het huwe
lijk hebben gesloten. Maar ik ben natuurlijk nooit praktizerend moslim geweest.'20 

Om dezelfde reden stellen sommige Nederlanders zich voor als actief gelovige christenen. 
Een Nederlandse schoonzoon of -dochter met een ander geloof is voor een islamitische 
familie gemakkelijker te accepteren dan een openlijk ongelovige partner. Zo stemt men 
de familie tevreden, en het kost verder weinig moeite. Illustratief voor deze houding was 
een Egyptisch-Nederlands paar. De Nederlandse vrouw was wel geïnteresseerd in de 
islam, maar had daarin nog geen richting gevonden waar zij zich thuisvoelde. 

'Ik heb zelf wel het idee dat voor mij de islam interessant zou kunnen zijn, als er 
een liberale stroming zou zijn. Maar die heb ik nog niet gevonden, en dat is een 
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beetje mijn dilemma. Als er zoiets zou zijn, net zoiets als liberaal joods, als er ook 
zoiets liberaal moslims zou zijn. Dan zou het voor mij makkelijker zijn.' 

Haar man vertelt intussen maar aan zijn Egyptische familie en vrienden dat zijn vrouw 
christelijk is: 

'De eerste vraag die ik altijd krijg: is zij islamitisch of niet? Dat wordt me vaak 
gevraagd, in de straat of overal. Ik zeg vaak dat ze christen is. (vrouw: Hij zegt 
altijd dat ik christen ben terwijl ik voor mijn gevoel dat niet echt ben.) Om die 
discussie kort te houden.'21 

Echt overgaan tot de islam 

Verschillende geïnterviewden vertelden dat hun Nederlandse familie aan het begin van 
de verhouding wel leek te kunnen wennen aan een Turkse of Marokkanse, Tunesische 
of Egyptische schoonzoon. Toen de vrouw echter overging tot de islam werd dat als een 
veel grotere stap gezien dan het aangaan van een huwelijk of een verhouding met een 
niet-Nederlandse man. Sommige Nederlandse vrouwen gingen in het geheim over tot 
de islam. Voor de Nederlandse mannen die moslim waren geworden gold die voorzich
tigheid veel minder. Zij praatten er openlijker en gemakkelijker over. Een Nederlandse 
vrouw, gehuwd met een Turkse man, sloot een islamitisch huwelijk in aanwezigheid van 
een imam en van haar ouders. Tegelijkertijd deed ze de geloofsbelijdenis: maar dat had 
ze haar ouders tevoren niet gezegd. 

'Dat heb ik trouwens niet van tevoren aan mijn ouders gezegd, (lacht) Wél dat 
we gingen trouwen, maar niet dat ik meteen moslim werd. Ik had ook kunnen 
blijven wat ik was. En dââr waren mijn ouders wel heel erg van geschrokken! [...] 
En toen bleek ook, dat mijn ouders in het begin heel bang waren dat ik tradi
tioneel zou worden... Dat ik onder de duim zou komen te zitten, weet ik veel, 
een hoofddoek zou dragen, en dat ik gewoon helemaal zou veranderen. Meege
sleurd zou worden. Aan die reacties merkte ik dat de gróte schok kwam op het 
moment dat ik moslim werd. En niet toen ik met een Turk thuis kwam.'22 

Na enige tijd werden deze Turkse schoonzoon en de islamitisch geworden dochter vol
ledig geaccepteerd, en door deze ouders trots aan anderen voorgesteld. Een andere 
vrouw had een vergelijkbare ervaring: het feit dat haar nieuwe vriend uit Pakistan kwam 
was wel een punt voor de familie, maar de islam woog nog zwaarder, bijvoorbeeld voor 
haar moeder: 
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'Het begin kan ik me niet zo goed herinneren, want toen was er nog geen drei
ging van het geloof: toen was hij alleen maar interessant natuurlijk. Maar later 
kwam er meer tegenwerking. Niet zozeer over dat buitenlander zijn, maar meer, 
met name toen ik moslim werd. Dat vond ze het allermoeilijkste.'23 

De Nederlandse mannen die moslim waren geworden, praatten hier graag en ontspan
nen over, en bleken hierover veel minder afwijzing te ervaren dan Nederlandse vrouwen. 
Zij voelden de dagelijkse betrokkenheid bij de islam als iets positiefs. 

'De islam staat dichter bij het leven, vind ik. Iemand die islamitisch is, verricht 
veel meer handelingen die met dat geloof te maken hebben. Die zijn gewoon 
opgenomen in het doen en laten van het dagelijks leven. Dus, bijvoorbeeld, het 
eten met je rechterhand. En het bidden, de salat. En ramadan, ook binnenkort 
weer. Maar ook de taal staat heel dicht bij de islam. Je zegt bijvoorbeeld vaak 'in-
sha-Allah,' dat betekent, als Allah het wil. Als God het wil. Het is een dagelijks 
verschil, het verschil in geloof in het dagelijks leven.'24 

Een andere Nederlandse man, sinds 1991 getrouwd met een Marokkaanse vrouw en naar 
hij zei nog steeds erg verliefd, had zijn kennismaking met de islam evenmin als pro
bleem ervaren, integendeel. Je steekt er telkens weer wat meer van op, vond hij. 

'Ik ben een jaar lang helemaal in de wolken geweest. Ik ben het nu nog wel, maar 
(zij lacht), omdat, het was zo spannend, weet je wel. Het is een totaal andere 
wereld waar je in komt. (zij: heel ander leven) Heel ander leven, ja. Voor mij was 
het gewoon, ja, zeg maar alsof je opnieuw geboren werd ofzo.' 

Soms vroegen mensen hem, zowel in Nederland als ook op reis in Marokko, of hij wel 
islamitisch was. 'Als ze mij zien, in een winkel, dan vragen ze: ben jij nou ook moslim? 
Dan zeg ik: ja. Ik ken ook hun gebeden, hoe ze dat doen en ik weet wat ramadan is, ik 
interesseer me ervoor. En ik accepteer het, ik vind 't goed, ik vind 't leuk. En dan merk 
je ook meteen dat hun het ook leuk vinden, en zij leren mij dan ook weer wat.'25 

Het overgaan naar een andere godsdienstige richting werd door de directe familie erva
ren als de grootste verandering. Degenen die die stap zetten wisten wel dat dat gevoelig 
zou liggen. Daarom waren dit bij uitstek beslissingen die niet met de familie overlegd 
of gedeeld werden. Daarna ontstond vrijwel toch altijd een proces van gewenning en 
waardering van de nieuwe situatie. 
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Variatie in acceptatie van Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren 

Een overzicht van de mate van acceptatie waar deze gemengde paren mee te maken heb
ben gekregen, maakt duidelijk dat het ook bij deze groep toch slechts zelden tot een 
breuk met de familie is gekomen. 

Tabel ß Gemengde paren naar mare van accepratie. 

Ned. V/M 

probleemloze met moeite niet geaccepteerd: 

acceptatie geaccepteerd breuk 

Marokkaanse man (9) 3 

Turkse man (10) 3 

andere islam, man (10) 

Marokkaanse vrouw (3) 2 

Turkse vrouw (6) 1 

Totaal 38 paren 27 

Bron: Interviews met 38 gemengde paren, door Dienke Hondius en Sander Kelderman, 1995-1996. 

Ten eerste blijkt dat negen paren - toch bijna een kwart van het totaal - door de weder
zijdse familie, vrienden en kennissen probleemloos geaccepteerd werden. In twee van de 
38 families was het tot een breuk gekomen. 

De niet-geaccepteerden, 'Niks helpt' 

De twee paren die met een deel van hun familie gebroken hebben, bestaan uit Neder
landse vrouwen met een Egyptische en een Jordaanse man. In beide gevallen kwam de 
meeste weerstand van de Hollandse familie. In beide gevallen had die weerstand het 
karakter van een radikcale, en volgehouden afkeer van een buitenlandse man, omdat hij 
een buitenlander en een moslim is. Het Egyptisch-Nederlandse paar heeft gebroken met 
een groot deel van de familie van de Nederlandse vrouw, en met haar Nederlandse 
vrienden en kennissen. Haar moeder was met name heel negatief, reageerde geschokt en 
afkeurend. Pas veel later, toen het paar al lang getrouwd was, hebben ze voorzichtig ken
nis gemaakt. Het contact was daarna doodgebloed. 

'Ze keuren nog steeds buitenlanders en mijn man af, aangezien zij vinden dat 
twee culturen nooit goed kan gaan. Ik heb mijn ouders ook jaren lang niet 
gezien. Dus onze verhouding is ook moeilijk.' 
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Terwijl de Egyptische familie het paar hartelijk had aangenomen, waren zij voor wat 
betreft de Nederlandse kant in een isolement terechtgekomen, waarover de Nederland
se vrouw bitter zei: 'Bijna iedereen zegt dat mijn man zich moet aanpassen. Wij doen 
net of we niks zien of horen bij negatieve reacties.'2 

Het Jordaans-Nederlandse paar had ook gebroken met de familie van de Nederlandse 
vrouw. Dat kwam vooral door de negatieve reactie van haar moeder. Die was erg bang 
dat haar dochter zou overgaan naar de islam. Telkens probeert de dochter het contact te 
herstellen, maar tot nu toe was dat niet gelukt. 

'Mijn moeder had er dus ontzettend veel moeite mee, omdat het een buiten
landse man was, want je hebt van die ontzettend akelige verhalen van vrouwen 
in Iran. Daar kwam ze ook steeds mee. Met haar verjaardag wilde ik graag 
komen. Toen zei ze: ik heb liever dat je niet komt. Ze kan 't niet aan. En dat is 
al jaren zo, sinds ik met hem ben gaan trouwen is het echt zo extreem. En ze heb
ben 'm ook nooit willen ontmoeten. Is ook niet gebeurd. Het zit helemaal vast. 
Ik heb brieven geschreven, daarna kaartjes, en voor haar verjaardag gebeld, maar 
ze wil niet aan de telefoon komen. Het is allemaal zo negatief. Wat kan ik nog 
meer doen dan wat ik gedaan heb? Niks helpt.'27 

Met moeite geaccepteerde paren: veel weerstand 

Het overgrote deel (27 van de 38 paren, 71 procent) was, net als dat bij de andere typen 
paren het geval was, door hun directe omgeving met moeite geaccepteerd. Acceptatie 
met moeite is blijkbaar het standaard-proces. Dat de banden niet vaker verbroken waren 
was soms bepaald opzienbarend, gezien de sterke weerstand waarmee zij te maken kre
gen. Meer dan bij de andere typen gemengde paren (de Italiaans-Nederlandse of de 
Surinaams-Nederlandse bijvoorbeeld) valt bij deze groep paren op, dat zij de band met 
de wederzijdse familie met veel geduld, doorzettingsvermogen en volharding in stand 
houden, herstellen en verbeteren. Een inventarisatie van de motieven voor de afkeuring 
van deze gemengde stellen laat zien dat hier het vaakst het 'buitenlander'-zijn de reden 
is, vaker nog dan het feit dat de buitenlandse partner moslim is. Maar zoals ook uit 
bovenstaande citaten blijkt zijn bij deze groep deze motieven soms moeilijk uit elkaar 
te houden. 

Twee motieven springen eruit: 
1 Nationaliteit of woonplaats: afwijzing van de partner omdat deze een andere natio

naliteit had, een 'buitenlander' of 'buitenlandse' is. Extra weerzin wekt het idee (de 
angst, de mogelijkheid) dat de eigen zoon, dochter, zus of broer door een huwelijk 
kan gaan verhuizen of emigreren. 
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2 Godsdienst: afwijzing van de partner omdat deze een andere godsdienst of levens
beschouwing had. Opmerkelijk is dat godsdienst, islam, of'cultuur' minder vaak als 
motief voor weerstand van de wederzijdse familie genoemd werd dan 'buitenlander' 
of andere termen voor nationaliteit. 

Van wie kwam de meeste weerstand? Voor alle typen weerstand gold dat zij vaker van 
Hollandse kant dan van de niet-Hollandse kant werden geuit. De paren met een isla
mitische man, afkomstig uit een ander land dan Marokko of Turkije, kregen de meest 
veelzijdige afwijzing te verduren. Zowel het verschil in nationaliteit als het verschil in 
godsdienst was in bijna alle gevallen reden voor afwijzing van deze paren. De weerstand 
tegen gemengde paren waarbij de vrouw Turks of Marokkaans is, kwam vaker van Turk
se of Marokkaanse kant, en veel minder vaak van Nederlandse kant. Hieruit leid ik af 
dat gemengd gehuwde vrouwen te maken kregen met meer weerstand van hun 'eigen' 
nationaliteit dan gemengd gehuwde mannen. Turkse vrouwen kregen met meer 'Turk
se' weerstand te maken dan Turkse mannen, en Nederlandse vrouwen met meer weer
stand van 'Nederlandse' kant dan Nederlandse mannen. 

Oudere paren over veranderingen in acceptatie: later meer negatieve reacties 

De oudere Turks- en Marokkaans-Nederlandse paren verklaarden de laatste tien jaar 
meer negatieve reacties te krijgen, vooral van onbekenden, dan in het begin van hun 
huwelijk, in de jaren zestig. Een huwelijk met een Turk, Marokkaan of Tunesiër werd 
aanvankelijk vaker met neutrale of positieve nieuwsgierigheid ontvangen. De blijvende 
aanwezigheid en zichtbaarheid van Marokkaanse en Turkse gezinnen, vrouwen en kin
deren, gevestigd in Nederland vanaf de jaren zeventig, heeft bij autochtone Nederlan
ders irritaties opgeroepen die zich ook richten tegen gemengde paren. In hoofdstuk 8 
merkten Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren al op dat zij gemakkelijker geaccep
teerd werden toen zich in hun omgeving meer Turken en Marokkanen vestigden. Het 
omgekeerde, dus meer negatieve reacties, ervoeren de al bestaande Turks- en Marok
kaans-Nederlandse paren. Enkele Indisch-Nederlandse paren, beschreven in hoofdstuk 
7, verklaarden dat ze vaker nagekeken werden dan vroeger. In de jaren zestig was de sfeer 
gemoedelijker, vertelde een Nederlandse vrouw, die haar Tunesische man toen in 
Amsterdam leerde kennen: 

'Er was ook nog geen moskee. Ja, er werden toen oude scholen gehuurd waar ze 
dan gebedsdiensten hielden. In '64 en begonnen de eerste islamitische slagers te 
komen. En in de Jordaan was er een klein clubje met Marokkanen die ook 
muziek maakten en een dansgroepje, Nederlandse meisjes deden er ook aan mee. 
[...] En het was ook met buitenlandse mensen veel gemoedelijker. [...] Iedereen 
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werd met open armen ontvangen bij de bazen. Mijn man die kreeg toen hij ging 
solliciteren koffie met koek! Heel gemoedelijk, een leuke tijd.'29 

De laatste jaren werd zij daarentegen nogal eens uitgescholden, vertelde ze. Ze draagt al 
heel lang een hoofddoek, maar dat is steeds vaker aanleiding tot negatieve reacties. Zij 
gaat er tegenin, maar merkte op dat dat niet vaak hielp. 

'Een vrouw bij de bushalte zei over een Marokkaanse vrouw: "Oh, daar heb je weer 
zo'n Khomeini." Ik zeg: "Mevrouw, die mevrouw komt uit Marokko, die is hele
maal niet uit Iran". "Ja, maar ik ben arts geweest en ik heb ze meegemaakt hoor. 
Ze zijn allemaal te lui om te werken." En ze liep in haar nertsjas en ik weet niet... 
[...] Ik word daar dan bij betrokken omdat ik ook een hoofddoek om heb. En 
soms, als ik op de markt loop, ook dat de mensen echt van hoofd tot voeten kij
ken. Op straat merk je de irritatie ook, dan zegt iemand dat je opzij moeten gaan. 
"Oh, zeker weer zo'n stomme Turk", dat wordt zo keihard gezegd. Liep ik op straat 
te lezen, het was mooi weer. Zegt een man, "Hé, jij kan niet eens lezen." Zo maar, 
zo maar. En een andere keer, roept een man naar ons: "Hé, Hollands praten!"'30 

Voor een deel zijn de vroegere herinneringen uit nostalgie positiever gekleurd door de 
later ervaren negatievere sfeer. Want ook in die beginjaren was niet iedereen zo gemoe
delijk, vond een andere Nederlandse vrouw, rond 1966 getrouwd met een Turkse man. 
Zij werd nadrukkelijk gewaarschuwd door ambtenaren van de burgerlijke stand.51 

'Toen we in ondertrouw gingen, kreeg ik een waarschuwing van een ambtenaar. 
Die zag dus dat hij een buitenlander was, en die begon tegen mij: "Meisje, weet 
je wel waar je aan begint?" "Ja, dat weet ik. Dat kan ik zelf wel uitmaken." Ik was 
er heel kwaad 0m.'32 

Een andere Nederlandse vrouw werd haar huwelijk actief ontraden door medewerkers 
bij het Nederlandse consulaat in Marokko: 'Op het consulaat in Tanger: 'Mevrouw, 
daar komt niks dan ellende van! Waarom heb je geen Nederlandse jongen genomen?' Ik 
stond echt zo van: dit meen je niet.'33 

Door de latere negatieve reacties denken de oudere gemengde paren soms met wee
moed terug aan de begintijd: achteraf gezien viel het toen mee, vinden zij. 

'In het begin was het allemaal heel leuk en aardig: (overdreven) "Leuk, een Turk!" 
En nou is het (geringschattend): "Oh, ben je met een Turk getrouwd?" En dui
zendeneen van die rare opmerkingen, dat je af en toe denkt: ik zeg het niet eens 
meer. Ja. En dat is, de laatste vijftien jaar, enorm veranderd in Nederland. Ja. 
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Altijd dat negatieve gedoe, (zucht) Ik weet nog dat ik hiet tien jaar geleden kwam 
wonen. De buurvrouw komt hier boven: "Oh, leuk! Eindelijk Nederlandse men
sen op de trap!" Ik zeg, Goh ja? Nou, ik ben wél getrouwd met een Turk! "Oh, 
neem me niet kwalijk; ja, zo bedoel ik het niet hoor!" Heel vervelend. In het 
begin waren de mensen óok wel nieuwsgierig, maar op een leuke manier! Toen 
vroegen ze nog niet aan mij, van: Moet jij geen hoofddoek om? Of moet jij dit 
niet? Mag jij wel alleen van je man weg? Mag je wel dit, mag je wel dat? Maar nu 
wordt er al van uitgegaan, omdat je met een Turk getrouwd bent, oh: jij zâl wel 
een hoofddoek moeten dragen. En jij mag niet alleen weg. Want iets anders 
bestaat er volgens de Nederlanders niet! Ze hebben nu zo'n eenzijdig beeld.' 

Oudere paren: confrontaties vermijden. Strategieën tegen weerstand 

De tegenwerking en negatieve opmerkingen kwamen voor de oudere gemengde paren 
enigszins onverwacht, toen ze al vele jaren getrouwd waren. Uit de interviews bleek dat 
ze vaak niet wisten wat ze daarmee aan moesten, en probeerden confrontaties te omzei
len, door te doen alsof ze het niet hoorden, en er niet op te reageren. Een Nederlandse 
vrouw zei dat ze veranderd was in de manier waarop ze op dergelijke opmerkingen 
reageerde: 

'In het begin ging ik dan in de verdediging he? Maar ik heb daar geen zin meer 
in. Als ik dan weer zo'n vraag krijg, dan, dan negeer ik hem, of ik ga er niet eens... 
(zucht) Nee, ik word er zo moe van! Uitleggen, dat helpt echt niet meer.'34 

Een andere Nederlandse vrouw, sinds 1966 getrouwd met een Marokkaanse man, ver
woordde hetzelfde gevoel: 

'Nu wordt er veel meer gekeken, de laatste jaren. Ik vind dat er nu meer kritiek 
is als toentertijd. De mensen hebben nu gauwer kritiek op 'n buitenlander: toen 
hoorde je nooit geeneen woord. Maar nu wel. Op de markt helemaal hier. Mop
peren, en vooral oudere mensen. Jongere mensen niet, maar oudere mensen, die 
zeggen: "Ja, daar heb je weer zo 'n vieze Marokkaan, altijd voordringen", dat 
soort dingen. Of ze reageren 'n beetje raar.' 

Ook zij ontloopt in zulke gevallen liever confrontaties, zegt ze: 'Maar daar reageer ik dus 
niet op. Ik hoor het wel, maar daar reageer ik dus niet op, want dan krijg je dus alleen 
maar veel problemen. Je hoort soms hele erge dingen. En dan draai ik me liever om en 
loop ik weg. Dan hoor ik dat, maar dan denk ik: ik zeg maar niks, want je heb er niet 
zoveel aan. Dan laat ik 't maar zo. Bang dat ze gaan schelden, daar heb je niks aan.'35 
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Eén Nederlandse vrouw, in dezelfde situatie, vertelde dat ze juist harder geworden was. 
Vroeger schaamde ze zich zo voor het feit dat ze met een Turkse man was getrouwd, dat 
ze het liever niet vertelde. Bijvoorbeeld aan collega's op haar werk, of tegen andere vrou
wen bij de tennisclub. Ze merkte dat ze via haar man werd gedefinieerd, en gedegra
deerd. 

'Bij het werk werd soms heel erg negatief gepraat over Turkse mensen, Turkse 
mannen. Zó negatief, dat ik niet meer durfde te zeggen dat mijn man een Turks 
paspoort had. Nou, op een gegeven moment zagen ze hem: Goh, waar komt die 
vandaan? Nou, uit Turkije. En dan voelde ik altijd, dat ze anders tegen mij gin
gen doen dan vroeger. Ik was in één keer veel minder in hun ogen. Dat was een 
heel erg verschil. Als ze horen dat jij geen Nederlandse man hebt, dan zijn ze 
anders tegen jou. Vrouwen meer dan mannen. Die zie je dan naar je kijken, zo 
van ja, dan ben jij ook niet veel bijzonders. Dat is heel pijnlijk, hoor. Dus je ver
borg het eigenlijk. Je was eigenlijk altijd met een geheim. Je had altijd een 
geheim: je man was niet van Nederlandse afkomst.' 

Na jaren was zij juist assertiever geworden, vertelde ze: 'Nu sta ik er boven. Ik ben er 
waarschijnlijk bovenuit gegroeid. Ik ga er nu wat makkelijker tegenin. Ik kom er nu 
gewoon voor uit, en als er wat negatiefs wordt gezegd, dan ga ik er tegenin. Nu durf ik 
wel gewoon te zeggen, ja, moet je luisteren, mijn man komt uit Turkije en je moet daar 
niet zo negatief over praten. Dat heeft heel lang geduurd.'3 

Haar reactie was uitzonderlijk. De oudere gemengde paren kregen steeds veel 
nieuwsgierigheid te verduren, maar later ook meer negatieve reacties. Dat kwam voor 
hen onverwacht, en was daardoor des te pijnlijker: zij weten daar moeilijk raad mee, en 
neigden ernaar negatieve reacties en confrontaties uit de weg te gaan. 

Jongere paren: pragmatisch en doortastend. Hindernissen wegnemen als strategie 
en vasthouden aan eigen grenzen 

Een meer assertieve omgang met negatieve reacties bleek typerend voor de jongere 
paren. Hun omgang met de wederzijdse familie is meer vastberaden, doortastend, 
geduldig en pragmatisch. Zij proberen hun eigen leven zoveel mogelijk in eigen hand 
te houden, en accepteren daar zelf zo min mogelijk beperkingen in. Zij leggen zich 
meestal niet neer bij een moeizame verhouding met hun omgeving. Waar mogelijk 
worden weerstand en onbegrip weggenomen of actief bestreden. Zij gaan, soms na vele 
jaren, soms regelmatig, de confrontatie met hun (schoon)familie aan, zonder de band 
helemaal te verbreken. Zo wisselen perioden van minder of geen contact en intensief 
contact elkaar af. Een Nederlandse joodse vrouw, ruim twintig jaar getrouwd met een 
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islamitische Marokkaanse man, wist destijds dat haar ouders weinig enthousiasme voor 
haar vriend zouden opbrengen. Aanvankelijk hield ze daarom de verhouding geheim. 
Later zette ze haar ouders voor het blok, en dat pakte goed uit. 

'Kijk, ik mocht met iedereen naar huis komen, als het maar geen Duitser of een 
moslim was. Dus ik heb dat eerst gewoon niet verteld. Op een gegeven moment 
heb ik het wel verteld, en nou ja, hoe ik had gedacht dat mijn moeder zou reage
ren, zo reageerde ze ook. Ze zei: je moet het uitmaken. Toen heb ik zoet geknikt, 
en ben ik er rustig mee doorgegaan. Op een gegeven moment dacht ze dat het 
uit was, en toen op een goeie dag stond ik voor d'r en zei ik: moet je 's goed 
horen, ik heb er nou genoeg van; of je accepteert 'm en laat 'm thuiskomen, of ik 
ga weg. En ja, ze hadden maar twee kinderen, dus dat was een makkelijke keus: 
Ja, laat 'm dan maar thuiskomen. En toen vonden ze 'm eigenlijk heel erg aardig. 
Toen snapte ze niet wat ze nou tegen deze jongen gehad had.'37 

Ook tegenover haar Marokkaanse schoonfamilie was zij duidelijk en vastbesloten. Zij 
wilde niet islamitisch worden, en ze wilde ook niet doen alsof. Dat gaf in het begin een 
confrontatie, maar bleek geen onoverkomelijke hindernis. Wel merkte ze op dat die zelf
standige houding gemengde gevoelens oproept bij haar Marokkaanse schoonzussen. 
Ook daarmee heeft ze inmiddels een goede verhouding opgebouwd. Haar eerste bezoek 
aan zijn familie vond plaats begin jaren zeventig. 

'Zij dachten dus dat ik al bezig was om moslim te worden, maar dat heb ik heel 
snel rechtgezet. [...] Ik ben nogal koppig, en dat kwam nogal snel over. Ze had
den 't natuurlijk heel moeilijk: aan de ene kant vonden ze me wel aardig, en aan 
de andere kant: ja, ik was geen moslima, ik wou 't ook niet worden, en ik deed 
ook niet alsof. Ik zei gewoon: ik kan dit niet. [...] Dat was het moeilijkst voor 
mijn (Marokkaanse) schoonzussen. [...] Er zal best 'n stukje jaloezie bij zitten. Je 
bent beter opgeleid, je gaat je eigen gangetje, als je naar Marokko wil, dan koop 
je een ticket en je vliegt naar Marokko, en niemand die jou vertelt of je dat wel 
of niet mag doen. Je beslist heel veel dingen zelf.'38 

Een Nederlandse vrouw, ruim tien jaar getrouwd met een Tunesische man, heeft al die 
jaren een zeer moeizame verhouding met haar moeder, maar houdt het contact in stand. 

'Ik heb ze dus voor een voldongen feit gesteld, en verteld dat ik samenwoonde. 
Toen heb ik 'n tijd helemaal geen contact gehad, en ook boze brieven en derge
lijke ontvangen, èn gestuurd. Laat ik maar eerlijk zijn. Dus dat is heel moeilijk 
geweest. Maar na een tijdje is 't weer wat beter geworden, 't Blijft wel al die jaren 
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door aanmodderen, hoor. 't Is nooit helemaal goed gekomen. Ik heb het er wel 
moeilijk mee gehad, heel moeilijk. Ik heb na de geboorte van de eerste zoon 
ongeveer twee jaar doorgebracht in een postnatale depressie, en dat is toch mede 
daardoor. Ze zijn wel op kraambezoek geweest, hoor. Maar niet willen vasthou
den, niet willen weten dat ze 'n kleinkind heeft, de naam niet accepteren, dat 
soort dingen.' 

Zij had het contact enkele jaren verbroken, maar ziet haar moeder nu weer eenmaal per 
maand. Daarover zegt ze: 

'Maar ja, je moet roeien met de riemen die je hebt, ook ik. Ik probeer er het bes
te van te maken. Ze begrijpt nu wel dat 't niet helpt, dat het ons niet uit elkaar 
drijft, m'n man en mij. En dat ze misschien mij wel ooit zal verliezen, dus van
daar dat het zich wat minder uit. Maar het is nog zeker aanwezig. Ik heb wel 
regelmatig contact, een keer in de maand ofzo, dat zij hier komen, of wij daar. 
Dat doe ik heel bewust voor de kinderen vooral. Ik vind het niet nodig dat je dat 
kontakt verspeelt. Haar houding verandert nu langzamerhand. [...] De opmer
kingen van mijn moeder blijven nu voor 80 procent achterwege. Maar mijn hou
ding is ook veranderd.' 

Deze vrouw is actief moslim geworden, en juist dat zit haar moeder erg dwars. Daar
over praten ze dan ook zo min mogelijk, terwijl ze elkaar wel regelmatig zien. 

'Ik heb dus nu gekozen voor het niet meer praten over geloof. Het is mis gegaan 
op het punt dat ik mijn eigen mening ging vormen. En dit is een gevolg van wel 
een heel erg uitgesproken eigen mening die niet overeenkomt met de hare. Daar 
zit 't 'm in.'39 

Er zijn niet veel mensen die zo'n langdurige gespannen verhouding kunnen volhouden. 
Het ligt meer voor de hand om bepaalde onderwerpen maar liever terzijde te schuiven, 
en confrontaties te vermijden. Dan ontstaat een soort balans, waarbij men de weder
zijdse familie wel blijft zien. De consequentie is wel dat het contact gekenmerkt wordt 
door oppervlakkigheid, zegt bijvoorbeeld een andere Nederlandse vrouw, getrouwd met 
een Tunesische man, over het bezoek van haar familie: 

'Ze komen wel allemaal op bezoek, en dan kookt hij uitgebreid. Sinds hij een 
paar jaar hard werkt is hij voor hen een toffe peer. Het lijkt wel of hij een rol 
speelt, als mijn familie hier is. Dan is hij zichzelf ook niet. Hij praat met hen 
eigenlijk nooit over zijn denken, over hoe hij zich voelt. Hij gaat de keuken in, 
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eten klaar maken, zorgt dat ze goed eten, goed drinken, en dan gaan ze weer naar 
huis! Ja. Het interesseert ze niet. Ze doen ook geen moeite ervoor om zich te ver
plaatsen in iemand. Dus, hoe hun leven, zo hoort het; zo is het goed. En anders 
niet.'40 

Typerend voor de omgang met het verschil in de jaren negentig is de uitgesproken prak
tische aanpak waarmee geprobeerd wordt de acceptatie te bevorderen: bijvoorbeeld het 
organiseren van vakantiereizen voor familieleden, zodat zij zelf kunnen zien hoe de situ
atie in Nederland, Turkije, Tunesië of Marokko is, en andere familieleden kunnen leren 
kennen. De paren zetten zich actief in om allerlei hindernissen voor de acceptatie weg 
te nemen. Zij accepteren zelf de belemmeringen niet, en dat uitgangspunt bepaalt hun 
handelen. 

Vrouwen rekenen meer op tegenwerking en wantrouwen 

Ook nu nog krijgen gemengde paren bij de vreemdelingenpolitie regelmatig botte 
opmerkingen te horen. De jongere stellen gaan ook hiermee uiterst pragmatisch om. 
Het viel me op dat Nederlandse mannen zich in de interviews eerder geschokt toonden 
over bureaucratische tegenwerking, terwijl Nederlandse vrouwen daar al bij voorbaat 
meer rekening mee zeiden te houden. Een Nederlandse man, getrouwd met een Turk
se vrouw, vertelde dat hij zich schaamde voor de problemen die zij in Nederland kreeg 
met haar papieren. 

'Ik heb me wel rot geschaamd. Ik heb dus in de rij gestaan bij de vreemdelin
genpolitie Utrecht. En dan zie je hoe ze behandeld worden. Kijk, ik doe mijn 
nette pak aan met een attachékoffertje en een blik van "nou, ik heb nog tien 
minuten en dan moet ik weer naar mijn volgende zakengesprek" — wat ik hele
maal niet had. Dan word je honderd procent anders behandeld!'41 

Een andere Nederlandse man was geschokt door de enorme problemen die het ople
verde toen hij zijn Turkse schoonfamilie voor een bezoek naar Nederland wilde halen: 

'Alle aanvragen gaan naar het ministerie van Justitie in Den Haag. Die gooit het 
weer op de berg. De Rotterdamse vreemdelingenpolitie, dat is helemaal een dra
ma. Wat daar voor tuig rondloopt... En daar wordt dus gewoon door een Neder
landse politieman tegen me gezegd: "Ja, jij wil zeker mensen hier binnen smok
kelen, jij wil zeker mensen hier gaan uithuwelijken." En dan zeg ik, hoe haal je 
het in je hoofd? Ik ben eerste klas Nederlands staatsburger! Ik ben militair 
geweest, ik heb een rang - ik vind het schandalig! Op zo'n moment krijg je dus 
een hekel aan Nederland. Dat is echt waar.'42 
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Juist wanneer men niet bedacht is op dergelijke tegenwerking of wantrouwen, komt dat 
harder aan. De jongere Nederlandse vrouwen rekenen al bij voorbaat meer op 'toestan
den', en wapenen zich daar tegen, vertelden ze. Zij pleiten ervoor, bezoek aan instanties 
goed voor te bereiden. Een Nederlandse vrouw: 

'Wij zijn bij de vreemdelingenpolitie heel goed behandeld. Maar ik denk dat dat 
te maken had met het feit dat ik het toen heel goed had voorbereid. Ik was een 
beetje overgeorganiseerd geloof ik, zoals ik daar binnen kwam. Dus die politie
agenten heb ik gewoon geen gaatje gegeven om zich slecht te gedragen. Ik was 
van tevoren ook naar een advocaat toe gegaan om dat allemaal voor te bereiden. 
Ik had bijvoorbeeld ook een fotoboek bij me met foto's van dat we samen in 
Egypte waren geweest. Gewoon om hun maar duidelijk te maken dat het een 
echt huwelijk was.'43 

Marokkaanse en Turkse ouders: minder bezwaar tegen gemengd huwelijk van 
dochters na echtscheiding 

De Turkse en Marokkaanse ouders van dochters die met Nederlandse mannen trouwen, 
maken meestal veel bezwaar tegen die partnerkeuze. Om te beginnen is die partner
keuze in principe niet vrij, maar voorbehouden aan de wederzijdse ouders. Daarnaast is 
het verschil in godsdienst een punt; een islamitische vrouw moet eigenlijk een islamiti
sche man trouwen. De Turkse en Marokkaanse vrouwen van deze geïnterviewde 
gemengde paren waren in meerderheid al eerder gehuwd geweest, bijna allemaal met 
een Turkse of Marokkaanse man. Die huwelijken waren op jonge leeftijd gesloten, niet 
zelden met een familielid of kennis in Marokko of Turkije, maar na enkele jaren in 
Nederland toch stukgelopen. Wanneer deze vrouwen met een Nederlandse man bij hun 
familie komen, is daar nog steeds wel bezwaar tegen, maar veel minder dan bij een eer
ste huwelijk. Het stuklopen van een eerste 'ongemengd' huwelijk vormt de noodzake
lijke legitimering van een volgende, eventueel gemengde relatie. Een Marokkaanse man, 
zelf ruim dertig jaar getrouwd met een Nederlandse vrouw, wilde dat zijn dochters en 
voor zijn nicht toch het liefst met Marokkaanse mannen zouden trouwen. Daar was hij 
in de loop van de tijd anders over gaan denken. 

'(aarzelend) Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik wilde wel dat mijn dochters met een 
Marokkaanse man trouwen, ja. Maar ja, toen heeft mijn dochter veel meege
maakt met die man, veel problemen. Nu denk ik bij m'n eigen: nee. Nu moet ze 
zelf beslissen. Ze moet zelf trouwen met wie zij wil, klaar. Als ze maar gelukkig 
is. Want, veel Marokkaanse jongens tegenwoordig, als ze trouwen, laten vrouw 
altijd alleen, gaan ze altijd naar een koffieshop... In de Koran staat dat niet. Ik 
vind het nu gewoon goed dat zij trouwt met een Nederlandse man.'44 
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Veranderingen in etnische identificatie 

Ook deze paren is een aantal vragen voorgelegd over de veranderingen in identificatie. 
In hoeverre voelen zij zich, of beschouwen zij zichzelf als Nederlands, Marokkaans of 
Turks? Wat heeft de overhand gekregen? Ook zij zijn allemaal woonachtig in Neder
land. Het gaat er uitsluitend om hoe zij zichzelf beschouwen. Niet aan de orde is de 
vraag of anderen in hun omgeving hen als 'typisch Marokkaans' of 'volledig verneder
landst' of iets daar tussenin beschouwen.45 

In totaal zijn 20 van de 76 geïnterviewden, ruim een kwart, van etnische oriëntatie 
veranderd. Dat is naar verhouding minder dan de andere typen gemengde paren in dit 
onderzoek. Ter vergelijking: 
- Van de Indisch- en Moluks-Nederlandse paren zei precies de helft van de geïnter

viewden veranderd te zijn; 
- Van de Italiaans- en Spaans-Nederlandse stellen en van de Surinaams- en Antilli-

aans-Nederlandse stellen zei ruim een derde te zijn veranderd. 
De 20 'veranderden' van de Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren waren 12 

mannen en 8 vrouwen. 

Overweldigend was ook bij deze groep het aantal Nederlandse vrouwen dat aangaf 
Nederlands te zijn gebleven: 25 van de 29, 86 procent. Dit was ook zo bij de geïnter
viewde Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse paren. Geen van de Nederlandse part
ners beschouwde zichzelf inmiddels als Marokkaans of Turks. Zes van de 38 Nederlan
ders waren zich inmiddels half-Marokkaans of half-Turks gaan beschouwen. De Marok
kaanse en Turkse partners waren veel vaker 'opgeschoven' naar een gedeelde of een ande
re identificatie. Van de mannen bleken de islamitische mannen uit andere landen dan 
Marokko of Turkije het meest 'honkvast' te zijn. Een derde van de Marokkaanse man
nen, en de helft van de Turkse mannen verklaarden te zijn veranderd. Tweederde van de 
Marokkaanse vrouwen, en de helft van de Turkse vrouwen was van oriëntatie veranderd. 
Een 'totale' overgang kwam weinig voor: driekwart van de veranderden komt uit op de 
variant 'half-half'. Een Nederlandse vrouw, sinds 1966 getrouwd met een Marokkaanse 
man, antwoordt op de vraag, of zij zich nu meer Nederlands of meer Marokkaans is 
gaan voelen: 

'Nou, dat staat gelijk. Zowel Nederlands als Marokkaans. Ik bedoel, 't maakt niks 
uit. Ik kan me net zo goed vermaken in Marokko als dat ik hier me kan verma
ken. Met feesten ook, dan kan ik me net zo makkelijk vermaken en meedoen met 
de anderen. Dan staan ze ook met grote ogen te kijken: nou, dat is echt iemand 
die meedoet!'46 
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Een Nederlandse man, sinds 1991 getrouwd met een Marokkaanse vrouw, op de vraag 
of hij zichzelf als Nederlander beschouwt: 

'Dat is eigenlijk een stukje weggegaan. Ik ben niet zo trots meer op Nederland 
eigenlijk. Ik vind Nederland wel goed geregeld allemaal, maar ja, het is niet zo 
dat ik de vlag uithang. En in Marokko, ja, ik kan er best leven, hoor: als ik 
genoeg geld heb om daar te leven, en als zij graag terug zou gaan en zou kunnen, 
daar zou ik geen probleem mee hebben. Zou ik leuk vinden ook. Ik begrijp de 
Marokkaanse gewoonten meer, en ja, ik pik de goeie eruit.'47 

Zijn Marokkaanse vrouw, op de vraag in hoeverre zij zich Marokkaans, en in hoeverre 
Nederlands voelt: 

'(nadenkend:) Ik neem de helft, weet je. De helft van Nederlands en de helft van 
Marokkaans, en ik ben daar tussen, zeg maar. Ik neem het beste van alletwee de 
kanten en ik maak mijn leven.'48 

Tot de specifieke hindernissen die verdergaande identificatie met de 'andere' groep 
belemmeren, behoort in de eerste plaats het taalverschil. Ook het feit dat in bijna alle 
gevallen een groot deel van de (schoon)familie buiten Nederland woont en daar dus 
weinig regelmatig contact is, vertraagt een verdere toenadering tussen beide groepen. 
Sommige Nederlandse vrouwen komen desondanks een heel eind, vooral wanneer ze de 
taal van hun man zelf goed leren spreken. Wanneer ze zich aanpassen aan de situatie en 
aan het gezelschap van het moment, wordt dat erg gewaardeerd, en het kost ook niet 
veel moeite, benadrukken zij. 

'In sommige opzichten ben ik wel, laat ik zeggen, kwart tot half Marokkaanse: 
als ik in Marokko ben, voel ik mij toch wel een beetje Marokkaanse. Omdat ik 
me dan ook gedraag volgens hun normen - ja, dat doe je toch: je gaat je auto
matisch aanpassen. En hier ook, als er vrienden zijn van Mohammed, dan 
gedraag ik me toch meer Marokkaans.'49 

De meeste Nederlandse vrouwen antwoordden echter nadrukkelijk dat zij niet veran
derd waren. Typerend was het antwoord van een Nederlandse vrouw, sinds 1982 
getrouwd met een Marokkaanse man, op de vraag of zij zichzelf als Marokkaanse 
beschouwt, en of zij zich verbonden voelde met Marokko: 'Ik voel me er niet echt ver
bonden mee. Maar ik ben wel geïnteresseerd wat er gebeurt. Dus als er ergens een arti
kel over staat, dan ga ik het wel meteen lezen.' (V: Beschouwt U zichzelf als Marok
kaanse? 'Nee, nee, helemaal niet. Toch een heel ander land. Ook beslist een heel ande-
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re cultuur.'5° Zij had na het huwelijk bewust haar eigen naam gehouden. Ze vermoed
de dat dat ook wel bepaalde problemen voorkwam. Ze loopt niet te koop met het feit 
dat haar man Marokkaans is, bijvoorbeeld op de school waar ze werkt. 

'Het enige is dat ik - ik zal er niet bij vreemde mensen meteen mee te koop 
lopen. Ik zal dat niet meteen vertellen. Ook niet bij de kinderen op school ofzo. 
Ik zeg gewoon: mijn man. [...] Want ik heb dus mijn eigen naam gehouden. Ja, 
misschien ook wel om lastige vragen uit de weg te gaan.'51 

De Nederlandse vrouwen in deze gemengde huwelijken zijn zich er in het algemeen 
sterk van bewust dat er mensen zijn die hun huwelijk of verhouding afkeuren. Dat 
bewustzijn werkt door in hun antwoorden op de vragen naar de mate van verandering 
in identificatie. Als vanzelf antwoorden ze dat ze zichzelf gebleven zijn, dat er weinig 
veranderd is, dat ze heel gewoon Nederlands zijn, niets bijzonders. In de antwoorden 
van de Nederlandse mannen zit nauwelijk deze verborgen verdediging tegen mogelijke 
kritiek op de 'verloochening' van het Nederlanderschap of het zich 'teveel aanpassen' 
aan het andere. Net als bij de Surinaams-Nederlandse paren spreken ook deze mannen 
opmerkelijk losser en spontaner over de veranderingen waaraan zij onderhevig zijn. Zij 
uiten hun plezier en nieuwsgierigheid over het verschil met hun vrouw gemakkelijker. 
De keerzijde van deze huiselijke inpassing is dat de mannen niet bedacht zijn op kritiek 
van buitenaf. Negatieve opmerkingen en afwijzing komen voor hen veel onverwachter 
dan voor Nederlandse vrouwen met een buitenlandse man. 

Strategieën die deze gemengde paren aanbevelen 

Meer respect voor ouderen, en kleine aanpassingen aan de situatie van het 
moment bevorderen de acceptatie 

Verschillende Nederlandse partners merkten op dat hun buitenlandse man of vrouw 
hen dichter bij hun eigen familie had gebracht, omdat zij aandrongen op het in stand 
houden en verbeteren van de familieband, vooral tussen ouders en kinderen. Een 
Nederlandse vrouw, getrouwd met een Turkse man, vertelde dat zij intensiever contact 
met haar moeder heeft sinds het huwelijk. Haar man stelde voor, haar moeder bij hen 
in huis te nemen in plaats van in een bejaardenwoning: 

'We gingen heel veel naar haar toe, en we haalden haar heel vaak op. Want in de 
Turkse cultuur is een moeder iets waar je zuinig op bent, waar je respect voor 
hebt, waar je van houdt, en die je betrekt bij je normale dagelijkse leven. Dus 
mijn man die had toen al iets van: Vindt ze het wel leuk in dat huis? Want anders 
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komt ze bij ons wonen, hoor! Nou, dat wou ze niet: Maar dat hij daar mee 
kwam, dat vond ze heel ontroerend! En daar was ze ook heel blij mee.'52 

Niet alleen haar man, maar ook diens grote Turkse familie beschouwde haar moeder al 
snel als hun eigen familielid. Soms moet ze hun hartelijkheid zelfs wat afremmen. 

'Mijn man is dus de oudste van zeven kinderen die hier in Nederland zijn. En 
eh, wij hebben nu de deur op slot, want oma is ziek, en anders zou ze voortdu
rend bezoek hebben! Ze noemen haar allemaal oma. Het is ook min of meer een 
mater familias. Als mijn moeder zou zeggen, ik vind dit of dat wel leuk: nou, dan 
kopen ze het voor haar! Als ze zou zeggen, goh, als ik dit of dat eens zou kunnen 
doen? Dan zorgen ze dat ze het kan doen!'53 

Een Nederlandse vrouw, getrouwd met een Pakistaanse man, kreeg veel afkeurende 
reacties van haar familie, vooral toen ze zelf besloot moslim te worden. Haar moeder is 
echter wel dol op haar man geworden, en dat komt omdat hij haar met zoveel respect 
behandelt, vertelde zij. 

'Ze vindt hem heel aardig. Ze zegt ook, "mijn liefste schoonzoon" enzo. Van hem 
moest ik leren om wat meer respect te tonen voor je ouders. Ze niet de koffie te 
laten serveren, maar zélf eens een keer opstaan, weet je wel? (lacht) We waren zo 
van huis uit verwend. En hij vindt, ouders, grootouders, alles wat ouder is dan 
jezelf moet je met enorm respect behandelen. Die laat je niet met de bus gaan. Die 
haal je met de auto. En, ja, dat vindt ze natuurlijk prachtig! Ze is nog nooit zo goed 
behandeld in haar leven! Wat dat betreft kon hij niet meer stuk bij haar.'54 

Het onderhouden van respectvolle familiebanden, vooral met oudere familieleden, heeft 
bijgedragen aan de acceptatie van hun huwelijken door Nederlandse ouders. 

De aanhouder wint. Acceptatie na vele jaren 

Dat de aanhouder kan winnen, bleek in verschillende interviews. Soms kwam de accep
tatie van een gemengd paar pas na vele jaren, en dan door een gebeurtenis buiten het 
paar om. Bijvoorbeeld wanneer andere, 'ongemengde' paren in de familie tot echtschei
ding overgaan: dan ziet de familie dat het gemengde paar langer standhoudt, en dat 
roept meer waardering op. Soms ook door een onverwachte gebeurtenis, zoals een ern
stige zieke, die verzorging en aandacht behoeft. Wanneer het gemengde stel zich daar
bij inzet, leren familieleden en goede kennissen hen in een crisissituatie beter kennen. 
Dat bevordert de waardering, en het simpele feit dat de partner een andere afkomst of 
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godsdienst heeft, wordt allengs minder belangrijk geacht. Vaak bleek de pragmatische 
flexibele opstelling van het gemengde paar ten opzichte van hun omgeving, en hun aan
passing aan de situatie van het moment effectief te zijn. Bijvoorbeeld wanneer een 
Nederlandse vrouw zich, op bezoek in Marokko of Tunesië, als vanzelfsprekend wat 
gedekter kleedt in het bijzijn van haar schoonfamilie, zich open en geïnteresseerd 
opstelt, op de juiste manier familieleden groet, oogst ze daarmee spoedig veel waarde
ring. 

Een Turks-Nederlands paar, dat elkaar leerde kennen in 1961, merkte tien jaar later 
op dat de Turkse familie hen veel meer was gaan waarderen. De Turkse moeder, was aan
vankelijk fel tegen het huwelijk, maar daar merkte de Nederlandse vrouw eigenlijk niet 
veel van: 'Nou, ik heb er niet zoveel van gemerkt. Toen ik daar was waren ze heel gast
vrij.' Maar tien jaar later merkten ze wel dat er ineens veel meer waardering voor hen 
was gegroeid. Hij: 

'Als wij met vakantie gaan, past zij zich een beetje aan: geen hoofddoek hoor, dat 
niet. Maar, in vergelijking met andere, Hollandse of Duitse meisjes of vrouwen 
die je daar ziet, en die dan denken dat het daar Duitsland of Holland of Spanje 
is, weet je wel? Die open en bloot lopen. [...] Zij doet dat niet, ze past zich een 
beetje aan. En zij praat ook met die vrouwen daar.' 

Zijn vrouw merkte op dat het niet alleen de vergelijking met andere westerse vrouwen 
was, maar vooral ook met een andere Turkse vrouw, haar schoonzus, die voor haar gun
stig uitpakte: 

'Ik weet wel hoe het veranderd is! Zijn broer is getrouwd met een Turkse. En toen 
konden ze vergelijken. En ze waren niet zo gek op hun Turkse schoondochter. En 
als die Turkse schoondochter bij hen kwam, dan liep ze de mensen op de trap, 
die liep ze gewoon voorbij zonder wat te zeggen! En die Turkse schoondochter, 
die liep met hele lage truitjes, de borsten bijna bloot, strakke rokjes, korte rok
jes; en de Hollandse schoondochter, die deed dat niet. En zo veranderde het.'55 

Zich aanpassen en inhouden in de dagelijkse omgang 

Niet iedereen heeft altijd even veel zin om zich aan te passen aan de gewoonten van de 
(schoon)familie. Soms moesten de paren bij familiebezoek wel even diep ademhalen, en 
kostte het moeite om niet geïrriteerd te raken over de vanzelfsprekendheden en de 
onuitgesproken regels waarin zij verzeild raakten. Een Turkse vrouw, over de bezoeken 
aan haar Nederlandse schoonfamilie: 
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'Je moet vooral op verjaardagen verschijnen (lacht). En je moet je soms heel erg 
netjes gedragen, ja, van die futiliteiten, vooral met eten bijvoorbeeld. Vragen hoe
veel aardappels je wil eten! Dat is voor mij nog steeds iets onbegrijpbaars, hoor. 
Normaal weet je toch wat een gemiddeld iemand eet? Vreemde vragen vind ik 
dat.'56 

Behalve de andere eet- en feestgebruiken zijn er ook bij deze groep irritaties over de 
ongebreidelde nieuwsgierigheid van Nederlanders. Nederlanders zijn er goed in om een 
ander uit te horen, merken verschillende partners op. Maar zij hadden geleerd dat er 
ook allerlei manieren zijn om nieuwsgierige vragen te ontwijken: 

'Het is hier ook vrij om naar de meeste privé-zaken te vragen. Ik vraag nooit naar 
andermans familie of wat dan ook. Dat is onbeschoft in mijn beleving, dat hoor 
je niet te doen. Maar dat mag hier wel. Vroeger was ik heel braaf. Ik gaf overal 
antwoord op. Ik vertelde 't allemaal. Nu ben ik terughoudender. Of ik lach erom, 
of ik verander van onderwerp. Ja, mijn grenzen zijn steeds duidelijker geworden, 
't Is meestal wel goedbedoelde nieuwsgierigheid, of goedbedoelde interesse, maar 
hoe dan ook, het komt altijd op momenten dat ik er niet klaar voor ben.'57 

Bij langdurig familiebezoek kunnen de irritaties flink oplopen. Een Nederlandse man 
kan, wanneer zijn Marokkaanse schoonouders in Nederland op bezoek komen, moei
lijk televisiekijken: 

'Als je bijvoorbeeld een programma ziet van bronwater, en je ziet een bloot 
iemand erop dan: pam, dan moet meteen die televisie uit! Soms wel twintig keer 
op een dag! Dat zijn dus spanningen die ik met mijn schoonouders heb. Kijk, ze 
gaan hier wel tien, twaalf keer op een dag op een kleedje liggen bidden: prima, 
daar stoor ik me absoluut niet aan. Maar als wij om zes uur aan tafel gaan dan 
wil ik ook aan tafel. We hebben alles voorbereid en dan moeten ze zo nodig weer 
eens bidden om vijf voor zes, een halfuur. Dat vind ik niet leuk die dingen. Als 
(over zijn vrouw) zij nou langs loopt en ik geef haar zo'n tik op haar achterwerk 
bijvoorbeeld. Dat is vreselijk jongen. Dan wil mijn schoonmoeder meteen terug 
naar Marokko! In wezen ben ik een vrijgevochten beer. Maar goed ja, ik doe maar 
zo; ik ga niet in discussie. Ik laat het meestal over m'n kant gaan. Ik heb een 
hartstikke lieve schoonmoeder, maar de cultuurverschillen zijn wel eens 
irriterend.'5 
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Cultuurverschil als vraagteken en als excuus bij ruzie 

De verhalen over de specifieke ergernissen geven aan dat er voor gemengde paren ook 
na vele jaren samenwonen of huwelijk bepaalde verschillen blijven bestaan. Lang niet 
altijd is bij misverstanden of ruzies duidelijk of er nu een cultuurverschil speelt of iets 
anders de oorzaak is voor de ergernis of confrontatie. Een Nederlandse man, ruim twin
tig jaar getrouwd met een Turkse vrouw: 

'Wij hebben best problemen hoor, het is niet dat het zo rooskleurig is. Dat taal
probleem is er toch wel; er gaan soms dingen verkeerd; bepaalde verwachtings
patronen die kloppen niet helemaal: in bepaalde situaties verwacht zij dat ik 
anders zal reageren. Zulke dingen, dat is toch cultuurgevoel. Je weet niet altijd of 
dat nou culturele verschillen zijn, of etnische verschillen zijn, of gewoon karak
terverschillen, want dat kan ook nog! Daar is soms wel onduidelijkheid over. 
Maar je wéét het niet! Je weet het niet precies.'*? 

Dat niet weten of er nu wel of niet een cultuurverschil meespeelt, is een dilemma. Soms 
besluit men dan maar, bij gebrek aan andere argumenten, dat er sprake is van cultuur
verschil. Er zijn paren die daar laconiek mee omgaan: wanneer zij kwaad zijn of elkaar 
niet meer begrijpen, geven ze het cultuurverschil de schuld, en dat kan ook opluchten, 
vertelden ze. Dan kan niemand er namelijk iets aan doen; je kunt je er gemakkelijk ach
ter verschuilen, en kunt dan ook weer eerder lachen om de situatie. ° Een Turkse vrouw, 
sinds 1995 samenwonend met een Nederlandse man (zij sprak liever Engels): 

'We are using cultural differences sometimes as a good excuse. When I want to 
say something negative to him or criticize him I start to say "I know we have a 
cultural difference but..." It is not our cultural differences but just our personal 
habits. Then you have an excuse.'"1 

Tot de verschillen die blijven behoort ook het taalverschil. Ook degenen voor wie 
Nederlands niet de moedertaal was die maar het heel goed spraken, hielden vrijwel 
altijd een accent en een verschil in spreeksnelheid, en daar werd heel vaak op gereageerd, 
vertelden ze. Een Nederlandse man, over zijn Turkse vrouw: 

'Wat je wel merkt dat zijn mensen bij loketten, in winkels, die anders reageren 
op haar. De reden is dat ze niet zoals op z'n Nederlands patsboem zegt wat ze wil. 
Dat merk je dus ook bijvoorbeeld bij telefoondiensten, bij 008 of iets dergelijks, 
dan merk je dat mensen raar reageren. 
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Het ontbreken van een gedeeld verleden, doordat beiden in verschillende landen zijn 
opgegroeid, werd ook als een blijvend verschil ervaren: dat valt niet meer in te halen. 
Een Nederlandse vrouw en een Iraanse man verzuchtten hierover: 

'Wat wij allebei als gemis ervaren, bij een relatie met iemand uit een ander land, 
is het gat van je jeugd. De kleine dingen, liedjes, boekjes van vroeger. Hij heeft 
dat ook. Bijvoorbeeld, als wij het hebben over Annie M.G. Schmidt, nu weet hij 
wie het is maar... [de man: Het zegt me nog steeds weinig.] Een liedje van vroe
ger, wat ik ineens mee ga zingen, wat hij helemaal niet kent. Dat vind ik soms 
een heel leeg gevoel geven. En precies hetzelfde heeft hij, dat ik absoluut geen 
benul hebt van dat verleden. Dat vind ik echt een gat, dat vind ik een gemis.'63 

Ook de oudste paren voelen dat verschil soms op latere leeftijd als een gemis, zoals een 
Nederlandse vrouw, sinds 1964 samen met een Tunesische man: 

'Ik ben niet chauvinistisch, maar sommige dingen, nou dat ik ouder word... Bij
voorbeeld orgelmuziek op straat, of op televisie, als al die oude liedjes weer terug 
komen. Dan denk ik, ja, hoe zou dat nou verder gaan met ons? Als oude moslim 
kan ik niet tussen die Nederlanders zitten. Het is leuker als je ouder bent dat je 
dezelfde herinneringen hebt, van weet je nog wel in de oorlog dat we suikerbie
ten gegeten hebben. Dat soort dingen.'64 

Steun en advies 

De Turks- en Marokkaans-Nederlandse paren gaven het vaakst als advies, dat men 
moest zorgen dat de ouders, familieleden en vrienden de betreffende 'andere' partner 
wat beter konden leren kennen. Die georganiseerde en begeleide kennismaking had 
immers heel vaak misverstanden en vreemde ideeën uit de wereld geholpen, was hun 
ervaring. Dat neemt niet weg dat het stel er in de eerste plaats alleen voor staat. Dat 
betekent dat ze veel hadden moeten praten, luisteren, en misverstanden telkens weer 
aan de orde moesten stellen. Meer uiteenlopend en soms ook tegenstrijdig waren de 
adviezen voor de omgang met onwillige ouders of schoonouders. Enerzijds moest men 
de ouders nooit helemaal de wacht aanzeggen, anderzijds werd heel vaak benadrukt 
toch vooral 'je eigen weg' te gaan. Enerzijds zou zo'n gemengd stel zich niet teveel van 
de omgeving moeten aantrekken, anderzijds zouden ze ook altijd in gesprek moeten 
blijven. Dergelijke tegenstrijdige adviezen en opmerkingen werden vaak door dezelfde 
persoon in een adem naar voren gebracht. Tot een erg eenduidige uitspraak kwamen 
maar weinigen. Eén Nederlandse vrouw, zelf ruim dertig jaar getrouwd met een Tune
sische man, met wie ze ook naar eigen zeggen nog altijd gelukkig en tevreden is, raad
de een gemengd huwelijk af: 
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'Niet doen! Niet doen! Maar ze luisteren toch niet want ze zijn verliefd. Laatst zei 
iemand, "Je moet eerst vijftig jaar nadenken." Toen zei een ander: "Nou, dan 
hebben we het niet meer nodig. Na vijftig jaar hoeft het niet meer." Je bent er zo 
mee bezig.'"5 

Andere paren leggen nadruk op de werking van de tijd bij de acceptatie van en gewen
ning aan elkaar en aan eikaars omgeving, achtergrond, familie enzovoorts. Een Neder
landse vrouw, ruim zeven jaar getrouwd met een Egyptische man, met wie ze twee kin
deren heeft: 

'Ik zou adviseren om eerst maar eens twee, drie jaar samen te wonen voordat je 
stapt in het bootje van kinderen krijgen. Als je elkaar goed wilt leren kennen heb 
je gewoon tijd nodig, en je hebt met iemand van een andere cultuur veel meer tijd 
nodig dan wanneer je met een Nederlander zou samenwonen. En die tijd die had
den wij gewoon niet: omdat we met die kleine kinderen zaten, en met ons werk.'66 

Juist bij paren waarvan een van de partners illegaal in Nederland is, of zich nog buiten 
Nederland bevindt, ontbreekt het noodgedwongen meestal aan die jarenlange kennis
making. 

Een andere veel genoemde aanbeveling betreft het zoeken van steun, niet alleen bij 
acute problemen, maar ook voor meer alledaagse contacten en vriendschappen met 
anderen in vergelijkbare omstandigheden. De behoefte aan steun van andere gemengde 
stellen speelt echter lang niet voor iedereen even sterk. De oudere paren vertelden over 
de jaren zestig en zeventig, dat zij in de begintijd van hun huwelijk veel meer met ande
re gemengde stellen optrokken. Van die vriendschappen was nauwelijks iets overgeble
ven. De jongere stellen benadrukten dat zij af en toe wat meer ruimte en afstand nodig 
hadden om op adem te komen. Twee Nederlandse vrouwen, beide met Tunesische man
nen getrouwd, vertelden dat ze hartgrondig veel plezier hadden beleefd aan het geza
menlijk en uitgebreid vieren van Sinterklaas. Zowel de bijeenkomsten georganiseerd 
door de vereniging Lawine als die van de islamitische vrouwenvereniging Al-Nisa func
tioneren als informele steungroepen. Verschillende Nederlandse vrouwen leerden daar 
hun beste vriendinnen kennen, vertelden ze. Voor de Marokkaanse, Turkse en andere 
islamitische mannen en vrouwen gold ook, dat zij regelmatig contact zoeken met land
en lotgenoten. Verschillende oudere paren benadrukten dat de negatieve reacties van 
anderen hen dichter bij elkaar gebracht hadden, en dat ze zich er verder met humor 
door heen sloegen. Een Nederlandse vrouw, over haar Tunesische man: 

'Nou, we zijn wel een mooi stel! Ach ja, bij ons is het humor. Wij kunnen elkaar 
gewoon alles zeggen en ook een beetje spottend doen, zo van: "Als je voor me 
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loopt ben je net een Turk." We lachen erom. Of ik zeg: "Waar is dat ook al weer, 
waar heb je dat gelaten?" En dan zegt hij van: "Oh ja, Mohammed krijgt weer de 
schuld." Hij heet geen Mohammed maar dan zegt hij wel van, die hebben het 
altijd gedaan he die buitenlanders. Maar ook voor elkaar opkomen. Bijvoorbeeld, 
mijn zwager had slagroomgebak, en zegt (pestend) van: "Lekker hè, dat hebben 
ze niet in Tunesië!" Ik was daar net geweest en ik had daar heel groot slagroom
gebak gehad, dus ik zeg: "We hebben zelfs veel beter." Dan kom je echt voor 
elkaar op. Het is ook met zijn tweeën tegen de hele wereld vechten.' 7 

Niet alleen in Nederland, maar ook in Turkije, Marokko of Tunesië vinden gemengde 
paren steun bij andere paren. Opmerkelijk was het verhaal van twee Nederlandse vrou
wen. Altijd wanneer zij in de zomer naar Marokko gaan, komen ze in het dorp van hun 
schoonfamilie dezelfde kennissen tegen, andere gemengde stellen, en beleven daar veel 
plezier aan. 

'Het grappige is dat die contacten vooral dateren uit de vakanties. Al die jongens 
die dan in Amsterdam wonen, een Nederlandse vrouw hebben of hadden, en die 
je dan hier eigenlijk niet zo vreselijk veel opzoekt. Maar als je daar bent, ben je 
dolblij dat er een Nederlandse vrouw is! En dan is het al gauw: oh, daar heb je 
Habib, die heeft ook een Nederlandse vrouw. Dan zie je elkaar daar weer; dat is 
heerlijk. De een komt het ene jaar, andere jaar niet, de ander anders. Heb je Jet 
al gezien? O ja, Karen is er ook... En door het jaar heen heb je niet zoveel con
tact met elkaar.'68 

Ook tijdens de vakantie bij de schoonfamilie buiten Nederland voelen de meeste paren 
een sterke behoefte om hun eigen grenzen te stellen, en bijvoorbeeld niet altijd bij de 
familie in huis te zitten. Er wordt veel gebouwd en verbouwd om in die behoefte te kun
nen voorzien. Wanneer het gelukt is een eigen territorium op te bouwen, valt het ook 
gemakkelijker om tijdens familiebezoek wat meer in te schikken. Een Nederlandse 
vrouw, sinds 1976 getrouwd met een Marokkaanse man: 

'Je moet respect hebben voor z'n achtergrond, maar niet zo dat je jezelf gaat zit
ten wegcijferen. Je mag best respect eisen ook voor je eigen achtergrond en cul
tuur. Dat is eigenlijk over en weer. Het wordt nooit helemaal eigen. Daar is de 
afstand te groot voor.'69 

Wanneer de schoonfamilie al te bekrompen opvattingen heeft, zegt een Nederlandse 
man, sinds 1975 getrouwd met Turkse vrouw, zou men serieus na moeten denken of 
doorgaan wel een goed idee is. Het hangt er dan vooral van af of de partner opgewas
sen is tegen zijn of haar familie: 
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'Als ze gevoelig zijn voor het commentaar van die ouders, dan kunnen ze er maar 
beter niet aan beginnen! Ik bedoel: je moet volwassen genoeg zijn om je eigen 
leven te leiden.'70 

De meeste stellen hebben, vooral de eerste jaren dat zij bij elkaar waren, heel veel 
gepraat over de verschillen. Maar er zijn ook paren die weinig zien in het bespreken van 
alles. Zij zijn laconiek over de verschillen: de meeste problemen verdwijnen in de loop 
van de tijd, is hun ervaring. Een Nederlandse man, sinds 1991 getrouwd met een Marok
kaanse vrouw: 

'Niet te veel praten. Gewoon laten gaan. Ik denk dat deze soort huwelijken meer 
op gevoelens gebaseerd zijn dan op praten. Omdat zij de taal nog niet goed ken
de, en ik niet goed Frans praatte. Ja, ik voel me gewoon thuis bij haar, en zij met 
mij.'71 

Deze 38 gemengde paren waren voor het grootste deel met moeite geaccepteerd. Vaker 
dan bij de andere etnisch gemengde paren was die moeite bij deze paren groot en lang
durig. Heel weinig paren waren tot een breuk met de familie gekomen, maar het in 
stand houden van de familiebanden vereiste wel meer doorzettingsvermogen dan bij de 
andere etnisch gemengde paren. De oudere Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren 
hadden het in de loop van de tijd niet gemakkelijker gekregen, maar juist meer nega
tieve reacties van onbekenden te horen gekregen. Hun ervaringen roepen vragen op over 
de successiethese. De vestiging van latere groepen migranten (Turken, Marokkanen) 
bleek de aanvaarding van Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren te bevorderen, maar 
de aanvaarding van al bestaande Turks- en Marokkaans-Nederlandse paren juist af te 
remmen. De jongere paren bleken pragmatischer, rekenden van tevoren op tegenwer
king, en stelden duidelijker hun eigen grenzen in de omgang met de (schoon) familie. 
Openlijke ruzies of conflicten waren uiterst zeldzaam. De sterke voorkeur ging uit naar 
uiterst praktische omgangsvormen, waarin men zich aanpast aan de situatie, de plaats, 
en het gezelschap van het moment. In de omgang met de islam bleek veel variatie te 
bestaan. Daarbij viel op dat de meerderheid van de paren verklaarde in het geheel niet 
religieus actief te zijn, maar zich toch regelmatig als zodanig te presenteren. Een derge
lijke aanpassing bleek de gemengde paren over het algemeen weinig moeite te kosten, 
en zij ervaren dat dan ook niet als zware opgave, opoffering of verloochening. 
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