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I I 

Voorzichtig maar vastbesloten 

Conclusies uit de interviews met etnisch gemengde paren 

Het uitgangspunt voor deze studie: de gedachte dat een gemengd huwelijk een concre
te en zo nabij mogelijke situatie van dagelijks samenleven met een verschil is, vond ik 
in de gesprekken bevestigd. Minder bevestiging vond ik voor mijn vermoeden dat zich 
tussen gemengde paren en hun wederzijdse ouders, families en vrienden door die nabij
heid en onontkoombaarheid aanzienlijke conflicten en confrontaties zouden voordoen. 
De grensoverschrijdende partnerkeuze riep veel minder directe reacties op, en leidde 
minder tot confrontaties dan ik had verwacht. Zowel felle afwijzing als enthousiaste ver
welkoming waren eerder uitzondering dan regel. Veel vaker waren de reacties op 
gemengde paren nogal terughoudend, voorzichtig, ingehouden of uitgesteld. De mees
te reacties namen de vorm aan van waarschuwingen. Toch vormen gemengde huwelij
ken of langdurige verhoudingen de situatie waarin mensen dagelijks zo dicht als moge
lijk bij elkaar komen; meer nabijheid is in het menselijk verkeer moeilijk denkbaar. 
Partners in gemengde huwelijken komen veel dichter dan anderen bij een 'andere' 
groep; ze gaan er dagelijks mee om. Ze zijn dan ook deskundigen over de groep waar
uit hun partner afkomstig is. Zo worden ze echter niet vaak benaderd, en er is evenmin 
sprake van dat gemengde paren zichzelf als deskundigen organiseren en presenteren. Zij 
leggen liever de nadruk op het gewone dan op het bijzondere, liever op de overeen
komsten dan op de verschillen. Deze houding en zelfpresentatie zijn deels zelfgekozen, 
deels ook het gevolg van een zekere druk waaronder gemengde paren staan. Dat blijkt 
uit de in dit hoofdstuk gepresenteerde vergelijking, samenvatting en poging tot verkla
ring van de antwoorden van de 88 geïnterviewde etnisch gemengde paren. 

Hoe is het acceptatieproces dat deze paren doormaken te karakteriseren? Welke strate
gieën verklaarden zij te hanteren om die acceptatie te bevorderen? En in hoeverre ver
klaarden zij te zijn veranderd in etnische identificatie? Na een samenvatting van de alge
mene bevindingen, werk ik enkele vergelijkingen kort uit. Ten eerste vergelijk ik het 
acceptatieproces van de vier verschillende groepen paren (Indisch- of Moluks-Neder-
lands, Italiaans- of Spaans-Nederlands, Surinaams- of Antilliaans-Nederlands en Marok
kaans- of Turks-Nederlands); ten tweede maak ik een vergelijking tussen de oudere en 
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jongere paren, waardoor een ontwikkeling in de tijd kan worden geschetst; en ten derde 
vergelijk ik kort enkele ervaringen van mannen en vrouwen uit deze groepen. 

Moeizame acceptatie komt het meest voor 

Ik onderscheid drie maten van aanvaarding of acceptatie: probleemloze acceptatie, 
acceptatie met moeite, en geen acceptatie, dat wil zeggen een breuk met een belangrijk 
deel van familie en/of vrienden. Van de 88 paren verklaarden er 22, een kwart, dat zij 
probleemloos waren geaccepteerd. Negen paren, 10 procent, kwamen tot een breuk met 
familie of vrienden vanwege het ontbreken van acceptatie. De overige 57 paren, bijna 
tweederde (65 procent), werden met moeite geaccepteerd. In totaal ondervond dus 75 
procent van de etnisch gemengde paren moeite bij de acceptatie van hun huwelijk of 
verhouding. Voor het overgrote deel is die moeite overwonnen en overgegaan in accep
tatie. Bij 10 procent van de paren was de afwijzing onoverkomelijk, wat tot een breuk 
met een belangrijk deel van de familie of vrienden leidde. Anders geformuleerd: 90 pro
cent van de geïnterviewde gemengde paren verklaarde vroeger of later geaccepteerd te 
zijn. Of de mate van acceptatie verschillend voor de verschillende soorten gemengde 
paren was, wordt in tabel 1 vermeld. Hebben bijvoorbeeld Indisch-Nederlandse echt
paren het gemakkelijker dan Marokkaans-Nederlandse? In een bijlage zijn deze cijfers 
ook naar sekse gesplitst.1 

Tabel 1 Mate van acceptatie van 4 groepen etnisch gemengde paren. 

(absolute aantallen) Ind./Moluks Ital./Spa Sur./Antil. Marok./Tur Totaal 

Probleemloos geaccepteerd: 5 

Met moeite geaccepteerd: 13 

Niet geaccepteerd; breuk: 4 

9 22 
7 57 
2 9 

Totaal: 22 15 13 38 

Bron: Interviews met 88 etnisch gemengde paren, 1995-1996. 

De algemene bevindingen zijn de volgende. Tussen de verschillende soorten etnisch 
gemengde huwelijken kwamen voor wat de acceptatie betreft geen grote verschillen aan 
het licht. De meerderheid van de paren is met moeite geaccepteerd; relatief het vaakst 
betrof dit de Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren. Er is niet een soort huwelijken 
dat er uitspringt als zeer problematisch, of juist als volledig probleemloos. Slechts enke
le paren zijn tot een breuk met een belangrijk deel van familie of vrienden gekomen; 
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daaronder waren relatief veel Indisch- en Moluks-Nederlandse paren. Een aanzienlijk 
overig deel van de geïnterviewde paren had geen problemen bij de acceptatie onder
vonden; onder hen waren relatief veel Italiaans- en Spaans-Nederlandse, en ook veel 
Surinaams-Nederlandse paren. 

Niet voor 
Oudere en jongere etnisch gemengde paren 

or alle gemengde paren is de acceptatie toegenomen 

Worden etnisch gemengde huwelijken tegenwoordig gemakkelijker geaccepteerd dan 
enkele decennia geleden? Een vergelijking tussen de mate van acceptatie die oudere en 
jongere paren ondervonden kan deze vraag ten dele beantwoorden. Uitgangspunt voor 
deze verdeling van de 88 paren was het jaar van huwelijkssluiting of het jaar waarin men 
zei een vaste verhouding te zijn aangegaan. Voor de gemiddeld wat oudere Indisch-, 
Moluks-, Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren werd 1975 als scheidslijn tussen oude
re en jongere paren gekozen. Voor de gemiddeld wat jongere Surinaams-, Antilliaans-, 
Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren werd 1980 als scheidslijn gekozen. Zodoende 
werden alle groepen in oudere en jongere paren verdeeld. 

Tabel 2a Oudere paren, bij elkaar gekomen vóór 1975-80. 

Ind. /Mol. Ital./Spa. Sur./Ant. Marok./Tur. Totaal 

Niet geaccepteerd; breuk 3 1 0 0 4 

Met moeite geaccepteerd 7 7 3 6 23 

Probleemloos geaccepteerd 1 1 2 2 6 

Totaal 11 9 5 8 33 

Tabel 2b Jongere paren, bij elkaar gekomen na 1975-80. 

Ind./Mol. Ital./Spa Sur./Ant. Marok./Tur. Totaal 

Niet geaccepteerd: breuk 1 1 1 2 5 

Met moeite geaccepteerd 6 2 5 21 34 

Probleemloos geaccepteerd 4 3 2 7 16 

Totaal 11 30 55 

Bron: Interviews met 88 etnisch gemengde paren, 1995-1996. 
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Van de Indisch- en Moluks-Nederlandse kregen de oudere paren aanzienlijk meer weer
stand te verwerken dan de jongere. Driemaal zoveel oudere als jongere paren braken met 
een deel van hun (schoon)familie, terwijl viermaal zoveel jongere als oudere paren pro
bleemloos geaccepteerd werden. Ook voor de Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren 
gold die toename: oudere paren werden vaker moeizaam geaccepteerd, terwijl jongere 
paren vaker probleemloos geaccepteerd werden. Diezelfde ontwikkeling: toename van 
acceptatie in de tijd, ging niet op voor de Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse en de 
Marokkaans- of Turks-Nederlandse paren. Daarbij blijkt de acceptatie ongeveer gelijk 
te zijn gebleven. Er was geen toename, misschien zelfs een lichte afname van acceptatie. 
Driekwart van de oudere Marokkaans/Turks-Nederlandse paren werden met moeite 
geaccepteerd, en 70% van de jongere paren: dat is een lichte afname, maar de verschil
len zijn miniem. Een kwart van de oudere paren werd probleemloos geaccepteerd, en 
van de jongere paren iets minder. Ook werden twee jongere paren niet aanvaard, terwijl 
het bij geen van de oudere paren tot een breuk met hun familie kwam. 

De jongere Indisch-, Moluks-, Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren worden vaker 
dan de oudere probleemloos geaccepteerd, en komen minder vaak dan de oudere tot 
een breuk met hun familie. Ongeveer evenveel oudere als jongere paren zijn met moei
te geaccepteerd. Het beeld ten aanzien van de Surinaams-, Antilliaans-, Marokkaans- en 
Turks-Nederlandse paren is wat ongunstiger: de acceptatie daarvan is voor jongere 
paren in totaal licht gedaald. Het is een zeer lichte daling, en het betreft een klein aan
tal interviews. In elk geval geldt voor deze paren niet dat de acceptatie in de loop van 
de tijd gemakkelijker is geworden, terwijl dat voor de Indisch/Moluks- Nederlandse en 
de Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren wel het geval is. 

Veel vaker passieve dan actieve vormen van aanvaarding 

In hoofdstuk 1 werden actieve en passieve varianten van zowel tolerantie als intoleran
tie onderscheiden. Welke varianten kwamen vaker, en welke minder vaak voor? De 
actieve en passieve varianten zijn zowel herkenbaar in de reacties waarmee gemengde 
paren vertelden te maken te hebben gehad, als in de strategieën die zij verklaarden te 
hanteren om acceptatie te bevorderen. 

a De niet-geaccepteerdeparen, waarin het tot een breuk met een belangrijk deel van de 
familie was gekomen, verklaarden dat de intolerantie die zij hadden ervaren zelden 
tot grote uitbarstingen had geleid. De weerstand was meestal passief, langdurig, 
hardnekkig, zwijgzaam. Van openlijke confrontaties was geen sprake; men gaat 
elkaar uit de weg, besluit dat praten geen zin meer heeft. Er is sprake van een dead
lock, stilstand in de verhouding. De paren die dit overkomen was, spraken er met 
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enige wanhoop over, omdat noch passieve, noch actievere strategieën hadden gehol
pen om de acceptatie op gang te brengen. Hierbij benadruk ik dat de bevinding dat 
de niet-geaccepteerden in mijn onderzoeksgroep van paren die nog bij elkaar geble
ven zijn de kleinste groep vormen, nog niets zegt over de algemene omvang van dit 
verschijnsel: het is immers denkbaar dat deze negatieve reacties ook echtscheiding en 
verbroken verhoudingen tot gevolg kunnen hebben. 

De met moeite geaccepteerde paren hebben perioden of momenten van intolerantie 
doorgemaakt, maar zijn in de loop van de tijd toch tot een bepaald evenwicht met 
behoud van de familiebanden gekomen. In de minst moeizame gevallen was er 
slechts sprake van lichte weerstand die na een eerste kennismaking al verdween; dit 
was vaak het geval bij de Italiaans-Nederlandse en de Surinaams-Nederlandse paren. 
Passieve strategieën volstonden daarbij gewoonlijk, hoewel bij de Italiaans- en 
Spaans-Nederlandse paren ook enkele voorbeelden van confrontaties werden gevon
den. Passieve vormen van aanvaarding of tegenwerking en passieve strategieën ter 
bevordering van acceptatie spelen voor alle typen gemengde paren een belangrijke 
rol. In de moeizaamste gevallen, een klein deel van deze groep, werd het contact her
haaldelijk verbroken, waarna echter steeds opnieuw toenadering tot de (schoon) 
familie gezocht werd en contact opgebouwd. Passieve en actieve strategieën worden 
afwisselend maar met veel doorzettingsvermogen ingezet voor het behoud van de 
familiebanden. De paren die hevige afwijzing en sterke weerstand ondervonden, 
maar toch de contacten met de familie en schoonfamilie in stand hielden, werden 
gevonden onder de in hoofdstuk 10 beschreven paren: het betrof Nederlandse vrou
wen met islamitische mannen, afkomstig uit Marokko, Turkije of andere overwe
gend islamitische landen. Actieve intolerantie vertoonde ook de oom van een 
Marokkaanse vrouw, getrouwd met een Nederlandse man. Deze oom probeerde 
haar verwijdering uit Nederland te bewerkstelligen door naar de Vreemdelingenpo
litie te gaan, omdat dat hem de enige manier leek om dit huwelijk te voorkomen. 
Het paar brak met dit familielid, maar na enkele jaren volgde een verzoening. 

De probleemloos geaccepteerde paren ondervonden geen weerstand: zij hadden ook 
over de reacties op hun huwelijk of verhouding niet veel te melden. De beleving van 
een en ander kon wel uiteenlopen van volledige onverschilligheid ten aanzien van 
het 'andere' van de partner, tot een enthousiast omarmen en verwelkomen daarvan. 
Enkele paren vertelden dat zij juist na hevige confrontatie volledig geaccepteerd 
waren. Een Italiaans-Nederlands paar gaf aan dat er klappen gevallen waren, toen de 
Nederlandse vader van de vrouw hoorde over hun verkering. Zij vertelden dat het 
na een fel gesprek, waarin de Italiaanse man weigerde te vertrekken, en hij de vader 
dwong tot kennismaking, spoedig veel beter ging: na korte tijd werden schoonzoon 
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en schoonvader zelfs de beste vrienden. Dit is een voorbeeld van confrontatie, 
gevolgd door actieve tolerantie, en zelfs enthousiaste acceptatie: het acceptatieproces 
van dit paar overschreed enkele grenzen. Dat is echter uitzonderlijk. 

Mate van verhulbaarheid als factor van belang 

De gemengde paren bleken te beschikken over een scala van verhullingsmogelijkheden. 
Sommige verschillen in religie, etniciteit, nationaliteit en uiterlijk zijn met meer of min
der succes te verhullen. Wat in de Verenigde Staten 'passing werd genoemd (voor 
'blank' proberen door te gaan), blijkt ook in Nederland een gebruikelijke en ook een 
effectieve strategie - een handelwijze die gemengde paren aan anderen aanraden. Het 
gaat daarbij niet alleen om zichtbaar verschil, maar om wat ik noem de mate van ver
hulbaarheid van zichtbaar, hoorbaar of 'leesbaar' verschil. De mate waarin een achter
naam, of ook een voornaam meer of minder 'Hollands' is, beïnvloedt de reacties, bij
voorbeeld bij het noemen van die naam wanneer men de telefoon opneemt. Van belang 
is ook of een stem hoorbaar 'anders' is dan doorsnee Nederlands. Accentloos Nederlands 
kunnen spreken door de telefoon, in winkels of bij loketten vergroot de kans op een 
vlotte en plezierige behandeling aanzienlijk, vertelden veel paren. Verschillende Neder
landse vrouwen gaven aan dat zij liever hun eigen naam hielden in plaats van de niet-
Nederlandse naam van hun man aan te nemen, en verschillende Nederlandse vrouwen 
die de naam van hun man wel hadden aangenomen gaven aan dat zij daarom soms 
vreemd werden behandeld of te woord gestaan. Niet-Nederlandse vrouwen die de 
Nederlandse achternaam van hun Nederlandse man hadden aangenomen merkten op 
dat zij door die naam ook minder hindernissen ondervonden in de communicatie met 
onbekende Nederlanders, vooral in telefonisch contact. 

De mate waarin zichtbaar verschil te verhullen is, bleek aanzienlijk. Veel Turkse, Marok
kaanse, Italiaanse, Indische, Javaanse, Molukse en Spaanse respondenten vertelden dat 
zij regelmatig voor 'iets anders' worden aangezien of aangesproken, en ook dat zij zich 
in bepaalde situaties gemakkelijk konden voordoen als iemand van een andere groep 
dan waartoe zij 'etnisch' behoorden. Een zekere 'blindheid' van veel blanke Nederlan
ders voor dergelijke interetnische verschillen wisten veel geïnterviewden op die manier 
in hun voordeel te laten werken. Zij gaven wel aan dat ze daarover vroeger vaker ver
baasd of geërgerd waren geweest. Maar na enige tijd wisten ze hun dubbele identiteit 
instrumenteel te gebruiken. Ook de blanke, autochtone, Hollandse partners vertelden 
over de mogelijkheiden tot verhullen: wanneer zij ergens zonder hun man of vrouw zijn, 
hebben ze de keuze om hun huwelijk of verhouding met iemand van een andere groep 
te noemen of niet, en dat levert af en toe onverwachte confrontaties op. 
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probleemloos 23 

met moeite 67 

breuk 10 

Niet veranderd? Sekse en veranderingen in etnische identificatie 

Tabel s Acceptatie van etnisch gemengde paren: mannen en vrouwen (percentages). 

Ned. vrouw Ned. man Totaal 

mate van acceptatie met niet-Ned. man met niet-Ned. vrouw Etnisch gemengde paren 

30 25 

60 65 

10 10 

totaal 100 (n=58) 100 (n=30) 100 (n=88) 

Bron: Interviews met 88 etnisch gemengde paren in Nederland, 1995-1996. 

Uit tabel 3 blijkt dat er in deze onderzoeksgroep geen aanzienlijk verschil kon worden 
gevonden in de acceptatie van etnisch gemengde huwelijken met een Nederlandse man, 
vergeleken met die met een Nederlandse vrouw. Er is geen statistisch significant ver
schil. De etnisch gemengde huwelijken van Nederlandse mannen zijn wat vaker pro
bleemloos geaccepteerd, en wat minder vaak moeizaam geaccepteerd dan de huwelijken 
met een Nederlandse vrouw. Het is even vaak tot een breuk met familie en vrienden 
gekomen. De totaalcijfers van de mate van acceptatie wijken dan ook nauwelijks af van 
de cijfers opgesplitst naar sekse/samenstelling van de paren. 

Een ander deel van de interviews liet wel aanzienlijke verschillen tussen de verklaringen 
van mannen en vrouwen in gemengde huwelijken zien. Dat betrof de uitspraken van 
partners in etnisch gemengde huwelijken over veranderingen in etnische identificatie. 
In hoeverre groeien in de loop van een huwelijk of verhouding de partners meer naar 
elkaar en naar eikaars groep van herkomst toe? Wie wordt Nederlandser, of juist Itali-
aanser of meer Marokkaans? En wie houdt vol evenveel bij beide groepen te horen, 
evenzeer Nederlands als Indisch te zijn, evenzeer thuis in het Spaans als het Nederlands? 
Voor de mate waarin de geïnterviewden zeggen te zijn veranderd in identificatie met 
Nederland, het Nederlandse, het Marokkaanse of het Turkse, bleek er, in tegenstelling 
tot de bevindingen over acceptatie, wel een aanzienlijk verschil tussen mannen en vrou
wen te zijn. Het viel op dat mannen veel gemakkelijker en zorgelozer praten over deze 
veranderingen. Vrouwen, vooral Nederlandse vrouwen, benadrukten daarentegen vrij
wel allemaal dat zij in dit opzicht 'hetzelfde' of 'zichzelf' gebleven waren. 

Van de in totaal 58 geïnterviewde Nederlandse vrouwen, zeggen er 50 (86 procent) 
dat zij niet door hun huwelijk veranderd zijn. Van de in totaal 30 geïnterviewde Neder-
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landse mannen zeggen er 20 (66,6 procent) dat ze niet veranderd zijn. Dit verschil is 
opmerkelijk. Ik zoek de verklaring hiervoor in de geringere vrijheid die vrouwen in dit 
opzicht hebben, of denken te hebben. In hun antwoorden benadrukken zij, zichzelf te 
zijn gebleven, dat zij zichzelf niet hebben overgeleverd of uitgeleverd aan de 'andere' 
groep van hun man, dat ze hun Nederlanderschap en hun Nederlandse afkomst niet 
'verloochenen', dat ze niet 'alles hebben opgegeven'. Nederlandse mannen daarentegen 
leggen geenszins die nadruk op het 'gewoon zijn gebleven'. Voor hen is het meer een 
neutrale constatering dat ze toch overwegend Nederlands zijn gebleven, of een grappig 
verschijnsel dat ze inmiddels half Surinaams, of overwegend Spaans zijn geworden. Uit 
de interviews blijkt ook dat de oriëntatie op de islam voor Nederlandse mannen met 
Marokkaanse of Turkse vrouwen eerder een interessante, boeiende persoonlijke ontdek
kingstocht is, terwijl diezelfde oriëntatie voor Nederlandse vrouwen sterker beladen is 
met het besef dat ze hiermee een grens overschrijden, en dat deze verandering hen wordt 
verweten. Meer dan uit de andere gegevens concludeer ik hieruit dat Nederlandse vrou
wen in etnisch gemengde relaties meer onder druk staan dan Nederlandse mannen. 

Deze nadrukkelijke onveranderlijkheid van vrouwen verklaar ik uit de dominante nor
men ten aanzien van de rol van vrouwen en mannen. Vrouwen worden eerder dan man
nen beschouwd als dragers van een cultuur, als hoedsters van een bepaald erfgoed. Daar 
hoort bij dat van hen verwacht wordt dat ze zich naar hun man zullen schikken en 
plooien. Anderzijds is juist in de naoorlogse periode de norm van zelfstandigheid van 
vrouwen in Nederland veel sterker geworden. Van Stolk en Wouters hebben deze ver
andering getypeerd als de spanning tussen de figuratie-idealen van traditionele harmo-
nieuze ongelijkheid (de vrouw schikt zich naar de wensen van de man, in een onderda
nige positie) en de ontwikkeling naar harmonieuze gelijkheid.2 

De meeste paren in dit onderzoek leerden elkaar kennen in de jaren zestig, zeventig en 
tachtig, waarin het gelijkheidsideaal tussen man en vrouw, en de zelfstandigheid van de 
vrouw, in Nederland een steeds sterkere norm was geworden. Die norm schrijft voor dat 
vrouwen hun zelfstandigheid en vrijheid moeten bevechten en verdedigen. Nederland
se vrouwen die de grenzen van hun groep overschrijden bij partnerkeuze worden ervan 
verdacht die norm te schenden. Hun keuze voor een niet-Nederlandse man wordt 
gezien als onderdanigheid, aanpassing en zelfverloochening. In de jaren zestig klonken 
de reacties in de damesbladen als Libelle en Margriet misprijzend: de Zuid-Europese 
mannen kwamen uit 'vieze' en 'achterlijke' landen, waar een 'moderne', 'schone' Neder
landse vrouw niets te zoeken had en alleen maar ongelukkig kon worden. In de jaren 
tachtig en negentig wordt vooral de overgang naar de islam als uiting van onderwerping 
veroordeeld. Vrouwen krijgen het verwijt dat zij hun 'eigen' groep verloochenen, man
nen krijgen dit minder te horen, en als ze al dezelfde verwijten krijgen, tonen ze zich er 
minder gevoelig voor. 
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Juist de gevoeligheid voor afwijzing en beoordeling lijkt bij vrouwen groter te zijn 
dan bij mannen. Dit constateerden Van Stolk en Wouters ook ten aanzien van de 
man/vrouw-verhoudingen in het algemeen, en zij verklaren dit uit de ongelijke en ver
anderende machtsverhouding tussen beide wederzijds intens afhankelijke groepen.3 Wie 
ondergeschikt is, richt zich meer op de wensen, irritaties en mogelijke verwachtingen 
van degene die meer macht heeft: dat verklaart dat vrouwen zich meer in mannen inle
ven dan andersom. 

Bij de reacties op de gemengde paren is echter nog iets meer aan de hand. De domi
nante groep wordt hier niet zozeer gevormd door mannen, maar meer door autochto
ne Nederlanders: mannen en vrouwen. De Nederlandse vrouwen, getrouwd of samen
wonend met 'buitenlandse' mannen, worden door andere Nederlanders, niet zelden 
door andere Nederlandse vrouwen, ter verantwoording geroepen over hun gedrag. In de 
nadrukkelijke uitspraken dat zij zichzelf gebleven zijn, beantwoorden vrouwen dit ver
wijt van verloochening al bij voorbaat, en verwoorden zij tegelijkertijd de van hen ver
wachte zelfstandigheid.4 Vrouwen blijken elkaar in deze situaties geenszins automatisch 
te steunen. 

Acht strategieën om acceptatie te bevorderen 

Gezien de bevinding dat de meeste paren aanvankelijk met tegenwerking en afkeuring 
van hun huwelijk te maken kregen, maar in de loop van de tijd toch geaccepteerd wis
ten te geraken, is het interessant de strategieën die zij daarbij hanteerden nader te bekij
ken. In de interviews bleek de vraag, welk advies zij zouden geven aan anderen die over
wogen net zo'n gemengde relatie aan te gaan als die waarin zij zich bevonden, een goe
de aanleiding tot het scherp samenvatten en evalueren van de gevolgde eigen strategie. 
Wat opvalt is het uit de weg gaan van confrontaties. De voorkeur gaat sterk uit naar 
conflictvermijdende strategieën. Dat wil niet zeggen dat het vermijden van confronta
ties geen moeite kost. De gemengde paren gaan voorzichtig maar vastberaden te werk. 
De volgende acht strategieën werden in de interviews naar voren gebracht. 

i Ontwijking van verschil. Waar mogelijk wordt volstaan met het uit de weg gaan van 
confrontaties. Deze houding komt het meest voor. Hiermee hangt het gebruik 
maken van de mogelijkheden om bepaalde verschillen te verhullen samen. 

2 Zorgvuldige kennismaking met wederzijdse familie en vrienden organiseren. Ook dit 
is een algemeen gehanteerde strategie. Volhouden, en het contact in stand houden 
zijn hier onderdeel van. Daarbij bleek met een zekere wetmatigheid, dat de aard 
van de band die men met de familie of vrienden heeft, bepaalt hoeveel geduld men 
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heeft, en hoeveel tijd men over heeft voor het acceptatieproces. Hoe hechter de 
band met degene van wie het paar de acceptatie zoekt, des te meer inspanning het 
paar bereid is voor de acceptatie te leveren. Andersom gaat dit verband ook op voor 
de reacties die de gemengde paren krijgen: naaste familieleden en goede vrienden 
zijn eerder geneigd zich terughoudend op te stellen, terwijl onbekendere, veel ver
der verwijderde familieleden, kennissen of onbekenden veel directer uit de hoek 
kunnen komen. 

3 Feiten tegen vooroordelen. Onbekendheid, vooroordeel en weerstand wegnemen door 
concrete en feitelijke informatie te leveren, variërend van een krantenartikel over de 
islam, het uitleggen van mogelijke verschillen en misverstanden, tot het organiseren 
van een compleet betaald bezoek van bijvoorbeeld de Nederlandse ouders aan Tur
kije, of de Spaanse ouders aan Nederland. Dit is een strategie die meer voorkomt 
onder jongere paren. 

4 Eigen grenzen stellen. De gemengde paren zijn niet bereid tot acceptatie 'tot elke 
prijs': velen geven aan dat zij hun familie of vrienden uiteindelijk voor de keuze stel
den, hen te accepteren of het contact met hen te verliezen. Dit kan het karakter van 
een confrontatie hebben, en het actief dreigen met het verbreken van de familie
banden. Ook deze houding werd vaker door de jongere paren genoemd. 

5 Neutraliseren of compenseren van verschil om afstanden te overbruggen. Deze strate
gie beoogt een reductie van verschil bij paren die in meer dan één opzicht verschil
len: behalve van een verschil in etnische herkomst kan er sprake zijn van een verschil 
in godsdienst, opleiding, beroepsgroep. Deze verschillen kunnen (actief) minder 
prominent gemaakt worden door te gaan studeren, een ander beroep te kiezen, door 
af te zien van actieve beleving van de eigen religie. Zijn er nadrukkelijke pogingen 
om alle verschillen te neutraliseren, dan lijkt dit gedrag sterk op de eerder genoem
de (passieve) ontwijking van verschil. Voorbeelden van keuzes die het verschil pogen 
uit te schakelen of te neutraliseren: katholieken en protestanten die afzien van een 
kerkelijk huwelijk; kerkelijk gemengde paren die gaan samenwonen in plaats van te 
trouwen; zwart/witte paren die benadrukken dat huidkleur geen factor van beteke
nis is; islamitisch/niet-islamitische paren die kiezen voor een niet-religieus leven, en 
benadrukken dat religie voor hen geen rol speelt. 

6 Praktische aanpassing aan de situatie, de omgeving, en het gezelschap van het moment. 
Bij de Nederlandse familie viert men de verjaardagen gezellig mee zonder ruzie te 
maken, bij de Surinaamse familie stelt men niet teveel vragen, op vakantie bij de 
Marokkaanse familie kleedt men zich gedekt, bij de Turkse familie rookt en drinkt 
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men niet; enz. enz. Hierbij is sprake van een bewuste, maar tijdelijke aanpassing. Die 
gaat gepaard met irritaties, maar de terughoudendheid is meestal wel op te brengen, 
omdat het een tijdelijke situatie is: 'straks zijn we weer thuis', of 'we zien ze maar 
eens per jaar'. 

7 Behulpzaamheid, toenadering, gastvrijheid, gulheid. Meer of minder spontaan kan de 
acceptatie geholpen worden door (actieve) hulp bij ziekte, verbouwing, verhuizing, 
familiecrises, door uitgebreid te koken, door cadeaus of geld te brengen of op te stu
ren, door familieleden en vrienden gul en gastvrij te onthalen en te laten logeren. 
Maar ook door hulp, giften en advies aan te nemen kunnen de banden verstevigd 
worden. Ook dit is een uiterst praktische strategie.5 

8 Geen breuk accepteren. De paren die steeds opnieuw proberen het contact met fami
lie en vrienden (actief) op te bouwen en te herstellen, ook wanneer dat regelmatig 
mislukt, tonen een zekere koppigheid en doorzettingsvermogen. Zij accepteren het 
idee van een blijvende breuk niet. Deze houding komt meer voor bij jongere paren. 
Een voorbeeld is ook, zich goed voor te bereiden op het contact met verschillende 
instanties (vreemdelingenpolitie). Er hoort bij dat men rekening houdt met tegen
werking, maar zich daardoor niet uit het veld laat slaan. Uiteindelijk gaat het hier 
om het niet direct aanvaarden van grenzen, hindernissen en belemmeringen waar
mee men te maken krijgt. 

Tot de actieve strategieën behoren mijns inziens het kennismaken, informatie leveren, 
grenzen stellen en dreigen met een breuk, helpen, en weigeren om een breuk te accep
teren door het contact te reactiveren. Tot de passieve strategieën behoren het ontwijken, 
neutraliseren, en het zich aanpassen aan het gezelschap en de situatie van het moment. 
Dit is een opsomming van de strategieën die etnisch gemengde paren naar eigen zeggen 
met succes hadden aangewend ter bevordering van de moeizame acceptatie van hun 
huwelijk of verhouding. De passieve strategieën werden vaker genoemd dan de actieve, 
en het is de vraag hoe dit geïnterpreteerd kan worden. Het lijkt erop dat de passieve stra
tegieën in de meeste gevallen voldeden. Bij enkele paren was er een overgang van eerst 
een actieve, acceptatiezoekende houding, gevolgd door passieve strategieën zoals ont
wijking. En ook de omgekeerde richting kwam voor, waarbij een paar eerst passief de 
aanvaarding afwachtte, maar toen die uitbleef overging tot actiever pleiten en opeisen. 

De variatie en de dominantie van ontwijkende en neutraliserende strategieën maken 
duidelijk dat het aanvaardingsproces van gemengde paren niet vanzelfsprekend is. De 
bevinding dat deze strategieën kennelijk in de meeste gevallen wel toereikend zijn om tot 
acceptatie te komen, geeft ook aan dat de meeste ouders, familieleden en goede vrienden 
van gemengde paren uiteindelijk geen halszaak maken van de grensoverschrijding. 
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Grensoverschrijders en grensbewakers 

De meeste paren verklaarden met moeite geaccepteerd te zijn. Een minderheid onder
vond probleemloze aanvaarding, en een nog kleinere minderheid was niet geaccepteerd. 
Dat moeizame acceptatie de regel blijkt te zijn, is een aanwijzing voor de voortdurende 
perceptie van verschil: de meeste onderzochte gemengde paren worden door hun fami
lie, vrienden en kennissen inderdaad als 'gemengd', afkomstig uit verschillende groepen 
beschouwd. Hun partnerkeuze wordt ervaren als grensoverschrijding. Het 'gemengde 
huwelijk' blijkt nog steeds een categorie van betekenis te zijn in Nederland. Voor een 
kleinere groep paren blijkt dat verschil eigenlijk onbelangrijk: zij zijn door hun familie 
en vrienden probleemloos geaccepteerd, wat aangeeft dat zij niet als 'gemengd' paar 
worden beschouwd; hun partnerkeuze wordt niet ervaren als grensoverschrijding, en 
hierbij wordt een gemengd huwelijk dus beschouwd als een 'gewoon' huwelijk. Het is 
ook mogelijk dat het verschil in deze gevallen niet alleen door de partners zelf, maar ook 
door de mensen in hun omgeving juist als iets positiefs wordt beschouwd. 

Voor een nog kleinere groep is hun partnerkeuze voor een belangrijk deel van hun direc
te omgeving eigenlijk onaanvaardbaar. Hier is de ervaren grensoverschrijding het 
sterkst. Twee vragen dringen zich op: hoe komt het dat het maar zo'n kleine groep 
betreft? Of: waarom worden de meeste paren uiteindelijk wel geaccepteerd? En hoe 
komt het dat het deze kleine groep niet lukte, geaccepteerd te raken? Het feit dat dit de 
kleinste groep paren vormt, verklaar ik uit de sterke, overheersende norm van toleran
tie ten opzichte van etnisch en religieus verschil in naoorlogs Nederland enerzijds, en de 
aard van de banden anderzijds. Die norm maakt dat de meeste mensen bereid zijn om 
verschillen te aanvaarden, er geen kwestie van leven of dood van te maken. In deze 
periode veranderden de familiebanden wel. Er was sprake van sterk toenemende zelf
standigheid van kinderen ten opzichte van hun ouders. Ouders hebben minder macht 
over hun kinderen, en daarbij hoort een grotere gelatenheid ten aanzien van de part
nerkeuze van hun kinderen. Terwille van het in stand houden van de lossere familie
banden is de bereidheid om verschil te accepteren gegroeid. Dit verklaart de variatie aan 
moeizame acceptatie. 

Dat het een kleine groep desondanks niet lukt om zelfs tot moeizame acceptatie over te 
gaan, verklaar ik uit een aanvankelijk impulsieve, spontane fixatie van het negatieve oor
deel, waarbij dat ook op langere termijn onwrikbaar blijkt. Kenmerkend aan deze groep 
is dat de paren al direct met nadrukkelijke afwijzing van hun huwelijk of verhouding te 
maken kregen, en dat niets hielp om dat oordeel te veranderen. Hierbij is kennelijk 
sprake van het zodanig vastliggen van een stereotype beeld, dat contact, kennismaking, 
onderhandeling daarin geen beweging meer kan krijgen: uiteindelijk ontbreekt eenvou-
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Amsterdam, Museumplein. 

[Foto: Guus Dubbelman, Amsterdam] 
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dig de bereidheid tot het herzien van een eerste negatieve oordeel. Robert Merton heeft 
voor de interraciale huwelijken in de Verenigde Staten in 1941 benadrukt dat deze afwij
zende reacties erg impulsief kunnen zijn; zij hebben het karakter van uitstoting: 

'The violation (of norms) is intensely condemned. The nonconformists are 
stigmatized; the cultural norms are reaffirmed. All this has little of design, of the 
predetermined plan. It resembles rather the automatic, the prompt trigger-like 
response ensured by socialization and rooted in sentiment. 

Terwijl dit volgens Merton destijds in de vs de gangbare reactie was, is het voor dit 
Nederlandse onderzoek een uitzondering; het komt voor, maar in slechts enkele geval
len: in 10 procent van de paren. 

Kringen van terughoudendheid 

Veel reacties blijven ingehouden en opgespaard, totdat zich een bijzondere gelegenheid 
voordoet: bijvoorbeeld een crisis in de familie, zoals een ernstige ziekte, een sterfgeval, 
of echtscheiding. In die omstandigheden doet zich vaak een toenadering van familiele
den (en schoonfamilieleden) voor, en daarbij blijkt de norm van terughoudendheid wel 
eens doorbroken te worden. Dat komt tot uitdrukking in uitspraken als 'We hadden 
nooit gedacht dat jullie bij elkaar zouden blijven'. Deze terughoudendheid verdient 
meer aandacht. Uit de interviews bleek dat om de gemengde paren kringen van terug
houdendheid bestaan, waarbij de meest directe familieleden zoals ouders, broers en zus
ters, zich vaak het meest terughoudend opstellen. Directere, meer botte of agressieve 
reacties ondervonden de gemengde paren eerder van familieleden die zij zelden ont
moetten of van onbekenden. 

De voorkeur voor geleidelijkere, langdurigere gewenningsstrategieën, 
in plaats van voor confrontatie 

Deze weg van de geleidelijke acceptatie verklaar ik uit de aard van de banden tussen het 
gemengde paar en degenen die daarop reageren. Veelal zijn dit familiebanden en hech
te vriendschappen. De hechte en langdurige, in het geval van familie blijvende banden 
zijn de meeste moeite waard om in stand te houden. Confrontatie betekent een risico, 
de mogelijkheid van een definitieve breuk: de angst daarvoor voedt de bereidheid tot 
geduld en gewenning. Er wordt meer waarde gehecht aan het in stand houden van het 
contact dan aan het vasthouden aan het eigen oordeel. In het gedrag leidt deze afweging 
tot terughoudendheid, afwachten, en zelfbeheersing ten opzichte van verschil. Waar de 
irritatie over het verschil en de afkeer blijven bestaan, wordt in de praktijk veelal geko-
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zen voor vermijding. Gevoelige kwesties worden bewust omzeild, en het contact wordt 
wel wat schraler, oppervlakkiger. Een voorbehoud bij deze verklaring betreft de selectie 
van de geïnterviewde gemengde paren. Hier is het feit dat deze paren langere tijd 
getrouwd of samenwonend waren uiteraard van belang. Het is denkbaar, en een hypo
these voor vervolgonderzoek, dat stukgelopen gemengde relaties, of paren die elkaar nog 
maar pas kennen, meer voor confronterende strategieën kiezen of gekozen hebben. 

Stille deskundigen 

Een Italiaanse man die 35 jaar getrouwd is met een Nederlandse vrouw en in Nederland 
is blijven wonen, weet heel wat van de Nederlandse samenleving, en de Nederlandse 
vrouw weet heel wat over Italië en over de Italianen'. Een Nederlandse man die al 25 
jaar een Surinaamse schoonmoeder heeft, heeft daarvan iets geleerd over Surinaamse 
families en over Suriname. In dit opzicht hebben partners in gemengde huwelijken een 
voorsprong in kennis en ervaring, vergeleken met anderen in hun omgeving. Deze des
kundigheid is een vorm van kapitaal dat gemengde paren in de loop van een huwelijk 
of verhouding opbouwen. Die deskundigheid is echter, zo bleek uit de gesprekken, wel 
begrensd. Want zij weten niet of hun man of vrouw, of hun schoonfamilie, nu 'typisch 
is voor de betreffende groep, of juist helemaal niet. Hun gezichtsveld blijft uiteraard 
beperkt, en daarmee ook hun deskundigheid. Wanneer gemengde paren ruzie maken 
weten zij niet steeds of hun conflict iets met het verschil tussen hen te maken heeft. Zij 
zijn daar vaak onzeker over. Uit de interviews bleek dat zij dan af en toe kiezen voor cul
tuurverschil als verklaring van hun ruzie, als alibi of excuus. Cultuurverschil als verkla
ring bij conflicten is af en toe handig, een tijdelijke uitkomst waarover gemengde paren 
laconiek spraken: het lucht even op, of stelt het het oplossen van een conflict even uit. 
Een langdurige of definitieve verklaring biedt het cultuurverschil echter niet. De Ame
rikaanse filosoof K.A. Appiah meent: 'Culture is not the problem, and it is not the solu
tion.'7 De gemengde paren lieten zien dat cultuurverschil af en toe wel een handig 
excuus kan zijn, een tijdelijke oplossing in het samenleven. 

Etnisch gemengde paren zijn volgens deze bevindingen dus meestal met moeite geac
cepteerd. Daarmee acht ik het etnisch gemengde huwelijk in naoorlogs Nederland nog 
steeds een categorie van betekenis. De groep van een kwart probleemloos geaccepteer
de paren is echter ook aanzienlijk. Het aanvaardingsproces van etnisch gemengde paren 
wordt gekenmerkt door het ontwijken van confrontaties, waarbij meestal passieve, soms 
ook actieve strategieën worden ingezet om de aanvaarding te bevorderen. Paren die 
elkaar voor 1975 leerden kennen hadden het wat vaker moeilijk gehad in hun omgeving 
dan jongere paren. Van de Surinaams-Nederlandse en de Marokkaans- en Turks-Neder-
landse paren hadden de jongere paren het echter niet gemakkelijker dan de oudere. Of 
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de Nederlandse partner een man of vrouw was maakte voor de aanvaarding van deze 
paren eigenlijk nauwelijks verschil. Sekseverschil bleek wel van invloed te zijn op de 
mate waarin partners verklaarden veranderd te zijn in etnische identificatie. Veel meer 
vrouwen dan mannen benadrukten dat zij nfet veranderd waren. Ik leidde uit die ver
klaringen af dat Nederlandse vrouwen in etnisch gemengde huwelijken of relaties meer 
onder druk van hun omgeving staan dan Nederlandse mannen. 

Deze bevindingen bevestigen het beeld van etnisch gemengde paren als deskundigen 
met een zekere voorsprong in kennis van twee etnische groepen. Door de moeizame 
acceptatie, de overwegende keuze voor ontwijkende en neutraliserende strategieën ter 
bevordering van die acceptatie, en de veel voorkomende neiging om eigen veranderin
gen zo gering mogelijk voor te stellen blijkt ook dat gemengde paren onder een zekere 
druk leven. Dat verklaart wellicht waarom deze deskundigen zich tot nu toe niet 
nadrukkelijk hebben gepresenteerd als zodanig, maar liever op de achtergrond blijven. 
Als stille deskundigen vormen zij niettemin een rijke bron van informatie over inter
etnisch samenleven van dag tot dag. 
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