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Aanvaarding door ontwijking 

Slot 

De particuliere omgang met verschil wordt, zo bleek uit de gesprekken met etnisch 
gemengde paren, gekenmerkt door ontwijking, neutralisering en verhulling. Confron
taties worden uit de weg gegaan. De gemengde paren en de op hen reagerende buiten
wereld, familie en vrienden kiezen en pleiten voor bewuste terughoudendheid, voor het 
scheppen en bewaken van enige afstand. Slechts een kleine minderheid deed het anders, 
en verklaarde het verschil juist in stand te houden en wederzijds te waarderen. In dit 
laatste hoofdstuk plaats ik deze bevindingen in de bredere context van naoorlogse ont
wikkelingen in Nederland. Nederland veranderde in deze periode van een land waarin 
de meerderheid van de bevolking als vanzelfsprekend was aangesloten bij een kerkelijke 
gezindte, in een land waarin de meerderheid onkerkelijk, en religieuze activiteit het 
gedrag van een minderheid werd. Nederland veranderde ook van een land waarvan de 
bevolkingssamenstelling, ondanks een langdurige koloniale geschiedenis en het bezit 
van omvangrijke overzeese gebiedsdelen, zelf vanzelfsprekend blank en vrijwel geheel 
'autochtoon' Nederlands (in Nederland geboren) was, in een immigratieland en een 
meer multiculturele en plurale samenleving. Beide ontwikkelingen zijn ingrijpend en 
voor velen onverwacht, en roepen daarom reacties op. De ervaringen van kerkelijk en 
etnisch gemengde paren vinden plaats op het kruispunt van deze ontwikkelingen. De 
individuele, particuliere aanvaardingsprocessen van gemengde paren op korte termijn 
sluiten nauw aan bij de sociale geschiedenis van het aanvaardingsproces van vermenging 
op kerkelijk en etnisch gebied, zoals beschreven in de hoofdstukken 4, 5 en 6. De wis
selwerking tussen deze aanvaardingsprocessen van korte en langere termijn is een voor
beeld van wat Goudsblom 'sociale dynamica' heeft genoemd.1 

De vermenging van kerkelijke gezindten riep in de direct naoorlogse jaren sterke 
afkeuring op, en er waren actieve pogingen in het kerkelijk jeugdwerk om gemengde 
verkering en huwelijken te voorkomen en te ontmoedigen. Toen in de jaren vijftig bleek 
dat de jongeren van verschillende gezindten elkaar steeds vaker spontaan ontmoetten, 
desnoods afzagen van kerkelijke inzegening van hun huwelijken en meer hun eigen 
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gang gingen, draaiden ouders en kerkelijke autoriteiten opmerkelijk snel bij. In niet veel 
meer dan tien jaar werden de formele barrières tegen kerkelijk gemengde huwelijks
inzegeningen actief uit de weg geruimd. Van actieve ontmoediging van kerkelijk 
gemengde paren was geen sprake meer. Het ontbreken van formele hindernissen werd 
door kerkelijk gemengde paren gedurende enkele jaren aangegrepen om hun huwelij
ken te laten inzegenen: maar al heel snel bleek de overgrote meerderheid van hen te kie
zen voor een onkerkelijk leven. De oecumene werd meer met de mond beleden dan 
actief vormgegeven, en voor het overige werd een seculier leven spoedig de onuitge
sproken en onbetwiste keuze van de meerderheid van de bevolking. Juist op die onbe
sproken massale keuze voor de onkerkelijkheid acht ik de term ontwijking van verschil 
in de Nederlandse samenleving van toepassing. 

Het acceptatieproces bij gemengde huwelijken is door Robert Merton beschouwd 
als een onderdeel van een veranderende sociale structuur. Daarin wordt wat eerst als een 
'gemengd' huwelijk werd gezien, later onherkenbaar, onverschillig, en vervolgens als 
'huwelijk' zonder meer, als 'gewoon' beschouwd. Een dergelijke verandering heeft zich 
in naoorlogs Nederland voltrokken. Kerkelijk gemengde paren worden na 25 jaar secu
larisering in Nederland niet meer als 'gemengde huwelijken' beschouwd. Kerkelijke 
gezindte is minder belangrijk, minder bepalend geworden dan veertig jaar geleden. 

Zowel in de publieke opinie als in de aantallen gemengde huwelijkssluitingen, als 
ook in de kerkelijke regelgeving en vooral in de kerkelijke praktijk, deed zich een snel
le omslag voor tussen het einde van de jaren vijftig en het begin van de jaren zeventig. 
Een verandering van niet goedkeuren naar wel goedkeuren, van niet doen naar wel 
doen, en van tegenwerken naar toestaan. Kerkelijk gemengde huwelijken van lidmaten 
van de grootste kerkgenootschappen worden beschouwd als 'gewone' huwelijken. 
Tegentrends zijn hierbij niet te traceren. Een kleine kerkelijke minderheid binnen de 
meer behoudende protestantse kerken blijft een gemengd huwelijk afkeuren; deze min
derheid heeft tot nu toe ongeveer dezelfde omvang behouden. In dit aanvaardingspro
ces van kerkelijk gemengde huwelijken zijn drie fasen te onderscheiden: 

- Fase 1, tot 1955: Consensus over afwijzing van vermenging. 
- Fase 2, 1955-1971: Twijfel, discussie, experimenten met pluralisme, en doorbraak. 
- Fase 3, vanaf 1972: Consensus over aanvaarding. 

In de tweede fase blijkt uit de gegevens over kerkelijk ingezegende dan wel niet ingeze
gende huwelijken, dat de grote versnelling al vroeg inzette, tussen 1958 en 1962: toen 
nam het aantal kerkelijk ingezegende gemengde huwelijken snel toe, wat duidt op een 
toegeeflijker praktijk binnen de kerken, en op meer dürfen perspectief bij de gemeng
de paren. 

Een aantal gelijktijdige veranderingen op de 'huwelijksmarkt' speelde mee. Het 'aan
bod' van meer diverse huwelijkspartners groeide. Toenemende mobiliteit, individuali-
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sering, secularisatie, emancipatie en immigratie waren hierbij factoren die vermenging 
bevorderden. Deze ontwikkeling ontstond in Nederland vanaf de jaren twintig, met een 
langzame groei van de buitenkerkelijkheid. Tijdens de meest intensieve periode van ver
zuiling, tussen 1935 en 1955, bleven de ontmoetingskansen nog beperkt. Daarna werden 
de afkeurende oordelen en de verboden minder krachtig en minder effectief. De kerke
lijke autoriteiten twijfelden openlijk aan hun gelijk en hun autoriteit, en bestraften twij
fel van anderen niet langer. Bij kerkelijk gemengde huwelijkssluitingen gedoogden de 
kerkelijke leiders al spoedig de veranderingen niet slechts, maar zij probeerden die actief 
vorm te geven. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de pogingen van Nederlandse bisschoppen 
om hun versoepelde praktijk ten aanzien van huwelijken met niet-katholieken in Rome 
door het Vaticaan te laten goedkeuren. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog groei
de het verlangen naar verandering en bevrijding uit tot een beweging waarbij individu
ele vrijheid van partnerkeuze spoedig vanzelfsprekend en mogelijk werd geacht. Met wie 
Nederlanders wilden trouwen, mochten ze voortaan zelf weten. 

Toen kerkelijk verschil minder werd geproblematiseerd, verdween de registratie 
ervan spoedig. Na 1971 ontbrak door de controversiële laatste Volkstelling een landelij
ke zelfidentificatie, en daarmee ook elk debat dat de uitkomsten daarvan kunnen 
oproepen. In de praktijk gingen gemengde paren confrontaties met kerkelijk verschil en 
met de mogelijke afkeuring van hun wederzijdse families uit de weg. Dat deden ze door 
af te zien van een kerkelijke viering van hun huwelijk, door te kiezen voor een onker
kelijk leven, en vanaf de jaren zeventig ook vaker door — net als veel ongemengde paren 
- van huwelijkssluiting als zodanig af te zien en in plaats daarvan te gaan samenwonen. 
Dit gedrag bevestigde en versterkte de 'gewoonheid' van wat eerst een problematisch 
verschijnsel was geweest: het kerkelijk gemengde huwelijk. Tegelijk beperkte het de 
mogelijkheid voor het oplaaien van conflicten aanzienlijk. Kerkelijk verschil werd voor
taan gebagatelliseerd, schijnbaar vergeten, en weggeschoven. 

Dat verschil in levensbeschouwing toch nog belangrijk is gebleven, blijkt af en toe. 
Met name wanneer iemand van gezindte, godsdienst of levensbeschouwing verandert, 
zoals dat bij een huwelijk nogal eens voorkomt, roept zo'n overstap negatieve reacties 
op, variërend van onbegrip tot nadrukkelijke afwijzing. In de jaren zeventig was de 
meerderheid van de bevolking buitenkerkelijk geworden. Die meerderheid was nog wel 
van-huis-uit verbonden geweest aan een kerkgenootschap, maar nam daar massaal 
afscheid van, zonder er evenwel veel woorden aan te wijden. Het leek het meeste op een 
stille verwijdering. 

In dezelfde periode vestigde zich in Nederland een andere godsdienst, de islam. Voor 
de meeste Marokkaanse en Turkse, en een klein deel van de Surinaamse migranten, was 
hun religieuze binding vanzelfsprekend, en zij probeerden die ook in Nederland vorm 
te geven. De vestiging van de islam in Nederland werd gedoogd; de protestantse en de 
katholieke kerken deden vanaf begin jaren tachtig pogingen tot het opbouwen van over-
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leg en contact met moslims. Er ontstond geen sfeer van bestrijding of van zich bedreigd 
voelen door de islam bij deze christelijke instanties, maar eerder een poging tot toena
dering. 

Op grond van de historische ontwikkelingen rond etnisch gemengde paren sinds 1945, 
zoals geschetst in hoofdstuk 6, onderscheid ik de volgende fasen of perioden. 
- Fase 1. Tot 1946: Etnisch gemengde huwelijken zijn een marginaal verschijnsel. 
- Fase 2. 1946-64: Aanzienlijke toename van gemengde huwelijken. De Nederlandse 

vrouw verliest bij een binationaal huwelijk haar nationaliteit. Etnisch gemengde 
huwelijken worden als incident beschouwd, en niet zeer geproblematiseerd, wel hier 
en daar opgemerkt. 

- Fase 3. 1964-69: Ontmoediging van etnisch gemengde huwelijken door de Werk
groep Huwelijk en Gezin, en in de media. Angst voor emigratie van Nederlandse 
vrouwen na gemengde huwelijken. 

- Fase 4. Na 1970: Problematisering van gemengde huwelijken: cultuurverschil als 
probleem. De migrant als slachtoffer. 

- Fase 5. Na 1980: Fascinatie voor het verschil, exotisme enerzijds. Anderzijds angst 
voor echtscheiding en kinderontvoering. De migrant nu ook als onderdrukker. Een 
mengsel van bezorgdheid en nieuwsgierigheid bepaalt gepolariseerde berichtgeving 
en ambivalente beeldvorming. 

Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens 

Wanneer we deze twee gefaseerde aanvaardingsprocessen, van kerkelijk en van etnisch 
gemengde paren, met elkaar vergelijken, valt op dat een duidelijke doorbraak in de aan
vaarding zich wel bij kerkelijk gemengde paren, maar niet bij etnisch gemengde paren 
heeft voorgedaan. Er is evenmin een vergelijkbare consensus over etnisch gemengde 
paren: er is geen fase van eenduidige afwijzing, en ook geen fase van eenduidige aan
vaarding. Ten opzichte van etnisch gemengde paren bestonden en bestaan er ook nu 
nog veel meer ambivalente, gemengde gevoelens en uiteenlopende houdingen en reac
ties dan er ten opzichte van kerkelijk gemengde paren zijn geweest. De gemengde 
gevoelens ten opzichte van kerkelijk gemengde huwelijken zijn grotendeels, maar niet 
geheel verdwenen. Ten opzichte van etnisch gemengde paren zijn zij wel veranderd, 
maar geenszins verdwenen. 

De contacthypothese uitgebreid 

In de jaren tachtig ontstonden in Nederland irritaties en spanningen over het langzaam 
doordringende besef dat de 'gastarbeiders' en hun gezinnen zich blijvend vestigden. Die 
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irritaties hingen mijns inziens samen met de geschetste veranderingen op kerkelijk 
gebied. De nieuwe meerderheid van buitenkerkelijken begon pas door de ontmoeting 
met (of het zien van, of horen over) de islamitische migranten hun veranderde levens
visie vorm te geven, sterker te beseffen, en deze in de loop van de jaren tachtig en negen
tig verder te verdedigen en aan te prijzen. Hierbij werd een 'Nederlandse' identiteit 
geformuleerd in antwoord op de geconstateerde verschillen, met name ten aanzien van 
de islam. De Franse socioloog Bourdieu formuleerde dit met grote stelligheid: 'Sociale 
identiteit ligt in verschil, en verschil wordt bepaald tegenover het meest nabije, dat de 
grootste bedreiging vertegenwoordigt.'2 

In de ontmoeting met het andere leert men het eigene kennen. Men leert het eigene, 
het voorheen-vanzelfsprekende, scherper dan ooit daarvoor te formuleren, te herken
nen, en soms ook te verdedigen. Het contact met verschil maakt duidelijker wat en wie 
men niet is of niet wil zijn, dan wie men wel is of wil zijn. Het vanzelfsprekende wordt 
één van meerdere mogelijkheden: het wordt een vraagteken. Deze observatie is een aan
vulling op de in hoofdstuk i besproken contacthypothese. De contacthypothese is aan 
vernieuwing toe. Terwijl in de onderzoeken uit de jaren zeventig en tachtig de blik 
steeds naar buiten was, gericht op het effect van contact op de beeldvorming van de 
meerderheid over de minderheid, zien we in de jaren negentig een andere ontwikkeling. 
Degene die in contact komt met verschil, richt de blik op zichzelf: het zelfbeeld veran
dert. Contact is een confrontatie met de ander en met het eigene. De factor tijd speelt 
daarbij een rol: het besef dat de Nederlandse samenleving op weg is om blijvend van 
mono-etnisch en mono-religieus naar multi-etnisch, multiraciaal en multireligieus te 
veranderen, dringt in de loop van enkele decennia door, en roept vooral bij de meer
derheid van voorheen of van huis uit christelijke Nederlanders defensieve en soms open
lijk geïrriteerde reacties op. 

Successiehypothese: welke opvolging had welk effect voor wie? 

In het vorige hoofdstuk zagen we dat niet alle oudere etnisch gemengde paren met min
der acceptatie te maken hadden gekregen dan de hen opvolgende jongere paren. Ook 
was het niet zo dat vroeger in Nederland gevestigde etnische groepen, zoals de Indische 
Nederlanders, Molukkers of Italianen, met meer weerstand te maken hadden gekregen 
dan de later gekomen Turken of Marokkanen. Het ene verschil is kennelijk moeilijker 
te accepteren dan het andere: het is niet zo dat elke recenter gevestigde groep meer weer
standen oproept dan de vorige. Hoewel slechts een beperkte groep etnisch gemengde 
paren is geïnterviewd, kon bij deze beperkte groep worden geobserveerd dat het aan
vaardingsproces van Surinaams-Nederlandse en dat van Marokkaans- en Turks-Neder-
landse paren in de loop van de tijd niet significant was versneld of vergemakkelijkt. 
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Voor Italiaans-, Spaans-, en voor Indisch- en Moluks-Nederlandse paren werd wel een 
toenemende aanvaarding gesignaleerd. Italiaanse of Spaanse mannen, inmiddels meer 
dan dertig jaar gehuwd met Nederlandse vrouwen, merkten op dat zij aanvankelijk als 
'buitenlanders', en later als 'mede-Europeanen' tegemoetgetreden werden. Sommigen 
van hen hadden zich deze opschuiving in acceptatie zozeer eigen gemaakt, dat zij ver
klaarden met autochtone Nederlanders mee te praten - en te klagen — over de later 
gekomen groepen migranten, met name Turken. Ook in de gesprekken met Indisch- en 
Moluks-Nederlandse paren klonk af en toe enig superioriteitsgevoel als Nederlands 
staatsburger door, dat zich richtte tegen de later gekomen islamitische migranten. 

Enkele oudere Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren hadden een omkering in 
aanvaarding doorgemaakt: van meer naar minder acceptatie. Deze paren van Neder
landse vrouwen gehuwd met Marokkaanse of Turkse mannen kregen later, vanaf de 
jaren tachtig, met aanzienlijk meer negatieve reacties te maken. Het feit dat hun man 
moslim was riep later meer irritatie op dan in het begin van hun huwelijk. De verkla
ring hiervoor zoek ik in de vestiging van Marokkaanse, Turkse en wellicht ook Suri
naamse gezinnen vanaf de jaren zeventig. De zich door de verruiming van de mogelijk
heden tot gezinshereniging in Nederland vestigende groepen zichtbaar en merkbaar 
andere families wekten verwondering, verwarring en irritatie op in de Nederlandse 
samenleving die juist in die jaren emancipeerde en seculariseerde. De meest negatieve 
gevoelens die deze veranderingen opwekten werden ook geuit tegen de al langer 
bestaande gemengde paren. Zij kregen te maken met vragen waaruit bleek dat zij bij 
voorbaat werden geassocieerd met achterlijkheid, onvrijheid, dwang en onderdrukking. 
Voor deze paren kwam dat - zij waren toen al ruim twintig jaar getrouwd, zonder dat 
dat veel reacties had opgeroepen — onverwacht en daardoor hard aan. Jongere paren ble
ken al vanaf het begin van hun kennismaking, verhouding of huwelijk met dergelijke 
tegenwerking rekening te houden. 

De successiehypothese blijkt gedeeltelijk te voldoen. De komst van aanzienlijke 
groepen anderen, die als heel anders werden beschouwd dan de inmiddels wat meer 
gevestigde anderen, maakte de voorgaande groepen wat meer tot gevestigden. Voor de 
eerdere generaties Turken en Marokkanen, en voor de Nederlanders die met hen 
getrouwd waren, had de vestiging van grotere groepen uit hun landen van herkomst 
negatievere effecten op de aanvaarding van hun al langer bestaande huwelijken. Over 
oudere Surinaams-Nederlandse en Antilliaans-Nederlandse paren zijn mijn gegevens te 
beperkt om in dit opzicht tot uitspraken te komen. Een hypothese voor vervolgonder
zoek zou kunnen zijn dat gemengde paren waarbij de partners zichtbaar verschillen 
zoals in huidkleur enerzijds, en islamitische herkomst als significant religieus verschil 
wordt beschouwd anderzijds, moeizamere aanvaarding doormaken dan paren zonder 
deze verschillen. 
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De omzichtige omgang met zichtbaar verschil 

Hierin wordt een lange geschiedenis van beeldvorming voortgezet. Enerzijds wordt het 
verschil interessant en exotisch gevonden en de ontmoeting met 'anderen' nieuwsgierig 
uitgeprobeerd, anderzijds wordt permanente diversiteit gezien als risico. Van belang is 
nog altijd de grote onbekendheid, wederzijds, tussen 'autochtone' Nederlanders en 
migranten. De gemengde paren vertelden alle dat zij zichzelf in hun omgeving als pio
niers en als uitzondering beschouwden. Maar na enkele decennia vindt op sommige ter
reinen in de jaren tachtig en negentig ook een zekere verharding plaats, die zich bij
voorbeeld uit in de neiging tot spontane en taaie segregatie tussen blank en zwart, 
autochtoon en allochtoon, in het onderwijs en in de huisvesting. 

Waar etnisch verschil zichtbaar is, zoals verschil in huidkleur, wordt dat liever niet 
benoemd. Het niet maken van onderscheid op uiterlijk (en religie, ras, seksuele voor
keur) is in de naoorlogse periode, en vooral in de laatste twintig jaar, als reactie op de 
jodenvervolging een duidelijke norm geworden. De norm in Nederland is dat verschil 
in huidkleur onbelangrijk is, en in de omgang geen rol mag spelen. Met de komst van 
zichtbaar anderen in de Nederlandse samenleving - eerst de Indische Nederlanders en 
de Molukkers, en later de Surinamers, Antillianen, Afrikanen en Aziaten - bleef deze 
norm intact. Afgezien van de oprichting van enkele specifiek racistische politieke par
tijen, ontstond er geen sfeer van bestrijding van zichtbaar anderen in Nederland. Ook 
bij de partnerkeuze van Hollandse mannen of vrouwen met donkergekleurde Surina
mers, Molukkers of Indische Nederlanders ontstond geen tegenbeweging. Er was nooit 
sprake van een verbod of iets dergelijks, of van actieve ontmoediging van dergelijke 
gemengde paren door de autoriteiten. Een zwarte partnerkeuze werd 'toegestaan', de 
afkeuring van een dergelijke partnerkeuze werd beschouwd als discriminatie: een zwar
te partner mag, een zwarte partner afkeuren mag niet. Die norm is niet overal even 
sterk; over zwarten werden en worden door Hollanders allerlei grappen gemaakt, en er 
worden scheldwoorden gebruikt. Degenen die openlijk 'zwart' als 'minder' beschouw
den, bleven echter een kleine minderheid. 

Ondanks, of wellicht juist door deze norm, bleek verschil in huidkleur echter een 
moeilijk bespreekbaar, en door alle groepen geïnterviewden liever vermeden onderwerp 
in de gesprekken over de acceptatie van hun huwelijken. In mijn interviews was dit 
slechts een klein onderdeel. Nader onderzoek naar deze gevoeligheden zal rekening 
moeten houden met een variatie aan interviewer-effecten, zoals Van Heelsum heeft 
betoogd.3 De ontwijking van dit verschil duidt niet op probleemloze aanvaarding daar
van, maar juist op een begrenzing van de acceptatie. Ontwijking kost inspanning en 
beheersing, en is geen aanwijzing voor ontspannen verhoudingen. In de strategieën 
tegen racisme en afwijzing van deze 'zichtbaar' gemengde paren bleken pragmatisme -
praktisch, snel handelen, alternatieven vinden - en het vermijden van confrontaties te 

321 



GEMENGDE HUWELIJKEN, GEMENGDE GEVOELENS 

overheersen. Deze handelswijze werd bovendien als succesvol aan anderen in vergelijk
bare situaties aangeraden. Dit complex van ontwijking en pragmatische vermijding van 
confrontaties houdt de macht van de vanzelfsprekendheid van het 'blanke' in Nederland 
in stand. De steeds benadrukte norm dat 'huidkleur er niet toe doet', roept vragen op 
over de invloed van zichtbaar verschil. 

Meer onderzoek verdient ook de geconstateerde grote nieuwsgierigheid die blanke 
Nederlanders voor 'andere' landgenoten hebben, zoals bleek in de hoofdstukken 6 en 9. 
Nieuwsgierigheid werd gedefinieerd als een dubbele en gelijktijdige reactie van vrees 
voor en verlangen naar het andere en het onbekende. Voor de aanvaarding van zicht
baar gemengde paren bleek dat beheerste nieuwsgierigheid en bewuste terughoudend
heid grotere toenadering mogelijk maakt. 

Verhulbaarheid en aanvaarding van verschil 

Waar de verhoudingen worden gekenmerkt door weinig debat, weinig openlijke tegen
stellingen, een hang naar consensus en accomodatie en het afhouden van conflicten en 
confrontaties, is de macht van de vanzelfsprekendheid in sociale relaties sterk. Dat zal 
de neiging bevorderen om te conformeren, liever niet op te vallen of uit de toon te val
len. De waardering voor aanpassing of integratie is inderdaad groot. In deze omstan
digheden wordt de mate waarin men in staat is, een verschil in religie, etniciteit, huid-
kleur of sekse nu en dan te verhullen, onzichtbaar te maken, waardevol voor geruisloze 
aanvaarding. De gemengde paren bleken te beschikken over een scala van dergelijke ver-
hullingsmogelijkheden, zoals in hoofdstuk n werd beschreven. De mate van verhul-
baarheid van verschil (de mogelijkheid om verschil te verhullen) is van belang voor de 
machtsbalans tussen 'autochtonen' en 'allochtonen'. De 'etnische hiërarchie' zoals die 
door Hagendoorn is genoemd, is wellicht ook voor gemengde paren van belang. Wie 
een verschil kan verhullen, verwerft de mogelijkheid om af en toe van positie te veran
deren op de etnische ladder. De verhulbaarheid van verschil hangt samen met de mate 
van aanvaarding: hoe meer verhulbaar een verschil is, des te gemakkelijker is het aan
vaardbaar. Verhullen kost moeite, maar is die moeite wel waard. Vandaar de adviezen 
om gebruik te maken van het effect van verhulling: pas je aan, kleed je netjes, spreek 
correct, verberg je accent, neem geen aanstoot, doe alsof je het niet hoort, trotseer 
tegenwerking, beaam dat verschil onbelangrijk is - zolang dat mogelijk is. Waar van ver
hulling wordt afgezien en een bepaald 'verschil' juist openlijk wordt getoond, uitgeleefd 
en tentoongespreid, is dat volgens deze redenering een aanwijzing voor een verder 
gevorderd aanvaardingsproces. 

Ten aanzien van de etnisch gemengde paren bestonden er, zoals beschreven in hoofd
stuk 6, formele belemmeringen door het nationaliteitsrecht en het huwelijksrecht. Een 

3Z2 



AANVAARDING DOOR ONTWIJKING 

opmerkelijke uitzonderlijke periode was die van de vroege koloniale tijd in Nederlands-
Indië en Zuid-Afrika, waarin gemengde huwelijken actief aangemoedigd werden. 
Belangrijke beperkingen waren daarbij de verplichting aan het paar om zich definitief 
in de kolonie te vestigen, en de bekering van de niet-christelijke partner. Vanaf het ein
de van de negentiende eeuw tot 1964 spoorden het huwelijksrecht en het nationaliteits-
recht in hun begunstiging van mannen, en de benadeling van vrouwen, door de alge
mene regel 'de vrouw volgt de man'. Vrouwen kregen bij een huwelijk automatisch de 
nationaliteit van hun man. 

Na 1964 konden vrouwen net als mannen kiezen aan welke nationaliteit zij de voor
keur gaven. Vanaf 1985 gold dit optierecht ook voor de kinderen uit binationale huwe
lijken. De formele gelijkberechtiging van mannen en vrouwen in binationale huwelij
ken in Nederland had tot gevolg dat de nationaliteit een belangrijkere machtsfactor 
werd dan sekse. Voor paren die zich in Nederland vestigden betekende de Nederlandse 
nationaliteit steeds een aanzienlijk voordeel. 

Samenhang tussen verwachting van emigratie en aanvaarding van gemengde paren 

In de jaren zestig was een van de verwachtingen bij een binationaal huwelijk dat de 
Nederlandse vrouw haar man zou volgen naar zijn land van herkomst. Met die ver
wachting kregen bijvoorbeeld Italiaans- en Spaans-Nederlandse huwelijken, en ook de 
eerste generatie Turks-Nederlandse paren te maken. In de loop van de jaren zeventig, 
tachtig en negentig is gebleken dat deze verwachting niet uitkwam: de meeste gemeng
de paren bleven in Nederland wonen. De door mij geïnterviewde paren kenden nau
welijks gemengde paren die in het niet-Nederlandse land van herkomst van een van hen 
waren gaan wonen. Ook gaven degenen die elkaar hadden leren kennen vanaf de jaren 
zeventig vrijwel zonder uitzondering aan, dat (r)emigratie voor hen geen serieuze over
weging was geweest. 

Bij huwelijken met immigranten uit de voormalige koloniën ontstond geen tegen
beweging tegen vermenging, maar wel bij de huwelijken met 'gastarbeiders'. De Neder
landse vrouwen en hun ouders werden hierover gewaarschuwd en voorgelicht, erbij 
begeleid: maar het werd in het algemeen ontmoedigd, zoals bleek uit de archieven van 
de overheidscommissie 'Huwelijk en Gezin' die in de jaren zestig actief was. Waarom 
ten aanzien van Zuid-Europese arbeiders wel een ontmoedigingsbeleid, en bij Surina
mers, Antillianen of Molukkers niet? Ik zoek de verklaring in de verwachting dat een 
Italiaans/Nederlands echtpaar spoedig zou vertrekken naar Italië. Allereerst ging het 
daarbij om de angst voor het uit het oog verliezen van een kind. Daar kwam bij dat ves
tiging in een ander land dan Nederland impliciet gezien werd als verslechtering, onder 
meer omdat daar ouderwetsere gezagsverhoudingen tussen echtparen en schoonouders 
zouden heersen dan in Nederland. Nederlandse vrouwen zouden daar meer onderdrukt 
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worden, en een slechter leven hebben dan in Nederland. Emigratie uit Nederland werd 
gemengde paren sterk afgeraden. De adviezen waren erop gericht, de situatie voor de 
Nederlandse partner zo gunstig mogelijk te houden. 

In de jaren negentig lijkt zich een nieuwe trend voor te doen, waarbij Nederland niet 
langer het meest vanzelfsprekende land van vestiging voor gemengde paren is. Ook nu 
wordt emigratie van gemengde paren hen sterk afgeraden. Jongere paren die elkaar in 
de jaren negentig leerden kennen spraken vaker dan oudere paren over emigratieplan-
nen. Op grond van mijn gegevens is hierover weinig meer te zeggen, omdat deze paren 
nog allemaal in Nederland woonden. Een hypothese voor vervolgonderzoek zou kun
nen zijn: wanneer de verwachting groeit dat een gemengd paar zal (r)emigreren, zal dat 
de reacties van de Nederlandse ouders, familieleden en vrienden vaker negatief maken, 
en het aanvaardingsproces vertragen. 

Een gewaarschuwd mens staat er alleen voor 

Het is niet gebruikelijk om een verliefd, verloofd of trouwend paar serieus te wijzen op 
de hoge echtscheidingscijfers, en op de kans dat ook hun huwelijk of relatie zou kun
nen stuklopen. Voorzover er gewaarschuwd wordt, gebeurt dat in een eerder stadium, 
wanneer de geliefden elkaar nog maar pas kennen. Juist dan zijn zij echter weinig ont
vankelijk voor dergelijke adviezen of waarschuwingen. Wie hevig verliefd is, sluit zich 
min of meer af voor de buitenwereld en voor de reacties van anderen. En omdat de 
meeste mensen elkaar die verliefdheid wel gunnen, onthouden ze zich ook in dat eer
dere stadium van al teveel commentaar. Echtscheiding van gemengde paren is zowel een 
publieke verwachting als een sterke particuliere angst. 

De gemengde paren die ik sprak hadden voor het overgrote deel wel met waarschu
wingen of expliciete twijfels te maken gegekregen. Deze waarschuwingen zijn veelbete
kenend. Ze zijn de moderne versie van de vroegere verboden en actieve ontmoedigin
gen. Ze zijn ook de omzichtige aankondiging van het loslaten van degenen die kiezen 
voor een partner uit een andere dan de eigen groep. 

Dergelijke waarschuwingen verstrekten ambtenaren van het Amsterdamse Bevol
kingsregister in de jaren zestig aan Nederlandse vrouwen die met een Turkse of Marok
kaanse man wilden trouwen. Deze adviezen hadden het karakter van een 'laatste waar
schuwing': nu konden zij nog terug. Vaker waren het ouders, vrienden of kennissen die 
de gemengde paren waarschuwden. Soms bleef een waarschuwing aanvankelijk achter
wege, terwijl later bleek dat de twijfel aan de duurzaamheid van het huwelijk er wel was 
geweest. 

Hielpen de waarschuwingen? Allereerst zij opgemerkt dat degenen die naar aanlei
ding daarvan besloten niet te trouwen, of hun verloving of verhouding te beëindigen 
niet tot degenen behoren die ik heb geïnterviewd, omdat die relaties niet meer bestaan. 
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Het is best mogelijk dat een deel van de gemengde paren het voor gezien hield toen zij 
veel tegenwerking kregen; dat vereist een ander onderzoek. Mijn respondenten herin
nerden zich hun eigen reacties van verbazing, verbijstering en woede: waar bemoeien ze 
zich mee? Partnerkeuze was de eigen verantwoordelijkheid van de huwenden geworden, 
en inmenging werd sterk afgewezen. 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Onder deze paren wekten de waarschuwin
gen eerder aversie tegen de waarschuwers op, dan dat het hun besluit deed wankelen. 
Een zekere verharding in de verhouding ten opzichte van de waarschuwers herinnerden 
zij zich wel. Zij verhardden in hun houding ten opzichte van anderen: defensief ten 
opzichte van afwijzing. Dit proces van waarschuwing en afwering ging gepaard met een 
zekere spanning. 

Gezien de echtscheidingscijfers en de echtscheidingsverwachtingen waren de waar
schuwingen echter alleszins redelijk. Effectief waren ze in zoverre, dat ze de paren aan 
het begin van hun verhouding ervan bewust maakten dat hun huwelijk als minder 
levensvatbaar werd beschouwd dan andere, ongemengde huwelijken. Voorzover daar 
cijfers voor waren, en zoals ik in hoofdstuk 4 heb laten zien waren die er eigenlijk nau
welijks, stelden die de waarschuwers steeds in het gelijk. Gemengde huwelijken leiden 
eerder tot echtscheiding. Iedereen verwacht dat, vertelt het elkaar, en de cijfers bevesti
gen het ook. De statistieken zijn weliswaar nog zeer gebrekkig, maar gaan voorlopig 
hand in hand met de 'volkswijsheden' zoals 'Twee geloven op een kussen...' 

De combinatie van lage verwachtingen, terughoudendheid, waarschuwingen, de 
ideologie dat een huwelijk ieders privé-zaak is, en de 'gegevens' over echtscheidingen 
van gemengde paren vormt een behoorlijke druk op nieuw gevormde gemengde stellen. 
Een zeker gevoel van eenzaamheid en isolement kan het gevolg zijn, afhankelijk van 
waar de paren zich bevinden en waar zij wonen. Zo blijkt dat de waarschuwingen eigen
lijk een aankondiging zijn: de aankondiging dat degene die een 'andere' partner kiezen, 
waarvan gevonden wordt dat die te ver buiten de eigen groep staat, van zijn of haar 
eigen groep niet teveel meer verwachten moet. De waarschuwing aan gemengde paren 
is de aankondiging van de distantiëring van hun omgeving. Een gewaarschuwd mens 
staat er alleen voor. 

Enthousiasme over religieus of etnisch verschil is in deze concluderende opmerkingen 
onbenadrukt gebleven. Toch gaf de meerderheid van de gemengde paren aan dat zij, 
vooral in het begin van hun huwelijk of verhouding, gecharmeerd of verrukt waren 
door het verschil. Het gaf een extra dimensie aan hun verliefdheid. In enkele gevallen 
vond ook hun directe omgeving en vriendenkring het extra interessant om een gemengd 
stel te leren kennen. Een Nederlandse vrouw, samenwonend met een Surinaamse man, 
herinnerde zich dat haar man als een soort 'trofee' verwelkomd werd. Zij had dat als 
overdreven ervaren, en herinnerde zich haar ongemakkelijke gevoelens daarover. 
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Amsterdam, anti-racismedemonstratie in de jaren negentig. 

[Foto: Guus Dubbelman, Amsterdam] 

Dit aspect speelde voor enkele vroege katholiek-protestantse paren ook een rol, zoals 
voor de trouwende priesters. Impliciet werd van deze paren een soort voorhoederol ver
wacht. Zoals gezegd kwamen die verwachtingen niet uit: zowel de vroege oecumenische 
paren als de etnisch gemengde paren voelden zich niet geroepen om op een voetstuk 
geplaatst te worden, als boegbeeld voor de oecumene of het anti-racisme. In het dage
lijks samenleven in Nederland willen de gemengde paren liever niet opvallen, maar 
geven zij de voorkeur aan onopvallendheid en 'gewoonheid'. Het liefst hebben zij de 
keuze tussen 'onzichtbaar' zijn of opvallen. Zo maken zij waar mogelijk gebruik van de 
verhulbaarheid van verschil. Zij streven ernaar, het verschil te kunnen verhullen of 
'showen', wegstoppen of uitleven, waar en wanneer zij dat zelf willen. 

Anders dan bij kerkelijk gemengde paren wordt bij etnisch gemengde paren het ver
schil tussen de partners nog veel vaker 'aanzienlijk' gevonden. Er zijn geen aanwijzigin-
gen dat zich hierin op korte termijn een grootscheepse verandering zal voordoen, zoals 
dat ten aanzien van de kerkelijk gemengde huwelijken in de jaren zestig gebeurde. Een 
vergelijkbare omkering van veel weerstand naar onverschilligheid over vermenging is 
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voor de etnisch gemengde paren nog niet zichtbaar. Een aantal oudere paren had zoals 
gezegd zelfs een omgekeerd aanvaardingsproces meegemaakt, van meer naar minder 
aanvaarding. 

In hun omgang met het verschil lijken de etnisch gemengde paren en hun families 
en vrienden echter al wel veel op de kerkelijk gemengde paren. Ook bevinden de 
bestaande gemengde paren zich in een politiek klimaat dat vermenging van culturen op 
Nederlands grondgebied in principe positief beoordeelt. Het ontbreken van een nega
tiefklimaat ten aanzien van vermenging, en van wettelijke beperkingen of hindernissen 
tegen gemengde huwelijken zijn belangrijke voorwaarden voor een positieve uitwerking 
van contact met verschil, zoals Pettigrew heeft betoogd.4 Er zijn nog wel ongelijkheden 
en hindernissen, zoals de bevinding dat de Nederlandse nationaliteit een aanzienlijke 
machtsfactor in binationale huwelijken vormt. Wanneer deze voorwaarden gelijkblijven 
of nog gunstiger worden, verwacht ik dat door deze combinatie van ontwijking en neu
tralisering van verschil, bewuste terughoudendheid, afstand bewaren en eigen grenzen 
stellen, ook aanzienlijke groepen etnisch gemengde paren in de loop van enkele decen
nia meer als 'gewone' paren beschouwd zullen worden. Of deze verwachting bewaarheid 
wordt, zal vergelijkbaar onderzoek in de toekomst kunnen uitwijzen. 

Vermenging en distantiëring 

'Afstand houden spaart levens' was een bekende slogan van Veilig Verkeer Nederland in 
de jaren zeventig. In het snelverkeer van duizenden onderling verschillende auto's bleek 
distantiëring botsingen te voorkomen. Dat dat ook in het sociale verkeer tussen ver
schillende, en juist ook tussen erg op elkaar lijkende groepen mensen een regel is, 
betoogde onlangs de antropoloog Blok: 

'Waar de sociale afstand groter is, verschillen in macht en culturele verschillen 
meer geprononceerd zijn, is de kans op conflict, strijd en (extreem) geweld naar 
verhouding geringer.'5 

Vermenging bedreigt de orde; een gemengd paar overschrijdt groepsgrenzen en vertroe
belt het verschil. Zij zetten de stap die in de gebruikelijke sociale afstandsschalen als de 
meest extreme wordt beschouwd: het huwen van iemand uit een als anders beschouw
de groep. Die stap roept reacties op en zet een proces van aanvaarding of afkeuring van 
het verschil tussen de partners in gang. Kenmerkend voor het aanvaardingsproces van 
religieuze en etnisch gemengde paren in naoorlogs Nederland is een combinatie van 
ontwijking en pragmatisme, die ook distantiëring genoemd kan worden. Terwijl 
gemengde paren door hun partnerkeuze zelf de sociale afstand tussen twee verschillen
de groepen overwonnen, blijkt dat die keuze door hun families en vrienden alleen maar 
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kan worden aanvaard door er wat afstand van te nemen, en dus door de sociale afstand 

weer te herstellen. 
Telkens blijkt dat de gemengde paren en hun wederzijdse families en vrienden een 

zekere afstand van elkaar nemen of afstand bewaren, en dat die ontwijkende bewegin
gen conflicten voorkomen en confrontaties zeldzaam maken. Wederzijdse bewuste 
terughoudendheid en voorzichtigheid blijkt de aanvaarding van vermenging te bevor
deren. Het is dan ook deze strategie die gemengde paren anderen aanraden, omdat het 
hen geholpen heeft. Deze omgang doet het verschil niet verdwijnen, maar houdt het 
juist in stand. Distantiëring beschermt en bewaakt de grens die een gemengd paar nu 
juist heeft overschreden. Is er dan sprake van een poging tot herstellen van de doorbro
ken grens, of van de bedreigde orde? Dat niet, want het gemengde paar blijft hierdoor 
juist intact, en is het levende bewijs dat de grenzen relatief zijn, doorbroken en ver
schoven kunnen worden. Maar het maken van ontwijkende bewegingen, het afstand 
houden, helpt wel om de veranderde situatie te laten voortbestaan. De sociaal-psycho
loog Boekestijn stelde over het uit de weg gaan van conflicten over het verschil in 1963 
bij de gereformeerd/katholieke huwelijken: 'Dit bevordert de vrede'. 

Zo wordt een paradox zichtbaar waarin enerzijds vermenging het verschil vermin
dert, maar anderzijds distantiëring het verschil in stand houdt, zonder dat dit leidt tot 
vermindering van de vermenging. In deze dynamiek van doorbreken en in stand hou
den van groepsgrenzen vindt, wanneer dat op wat grotere schaal en op langere termijn 
gebeurt, een grensverschuiving plaats. In naoorlogs Nederland vormde het geheel van 
die individuele religieuze en etnische grensverschuivingen een vrij geruisloze maar niet
temin ingrijpende sociale verandering. 

Aanvaarding door ontwijking 

Zowel in de verhouding tussen gemengde paren en hun ouders, familieleden en vrien
den, als in de publieke sfeer blijkt uit mijn onderzoek dat het aanvaardingsproces van 
religieus en etnisch verschil wordt gekenmerkt door ontwijking van die verschillen. Pas
sieve tolerantie heerst. Dit roept de vraag op of ontwijking een strategie ter bevordering 
van aanvaarding kan zijn. Kan ontwijking gezien worden als oecumenische of anti-racis
tische strategie? De Groningse politieke filosoof Jos de Beus meent wellicht van niet; hij 
sprak onlangs op kritische wijze over de 'cultus van vermijding' van de autochtone 
meerderheid ten opzichte van de allochtone minderheden, en riep aarzelend, maar toch, 
op tot wat meer confrontatie, meer directe uitingen van irritatie, en het meer uitvech
ten van verschillen.7 De gezondheid van de multiculturele samenleving zou daar vol
gens hem bij gebaat zijn, en de Nederlandse politieke traditie zal ervoor zorgen dat zich 
hierbij geen escalatie van politiek geweld zal voordoen, voorspelde De Beus. Ook de 
Amerikaanse psycholoog Joel Crohn, gespecialiseerd in de begeleiding van etnisch 
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gemengde paren, stelt in zijn recente boek Mixed Matches dat vermijding afgeraden 
moet worden. Hij spreekt van 'patterns of avoidance', die gevaarlijk zouden zijn omdat 
ze kunnen uitgroeien tot een 'cancer of silence': 

'Avoidance can grow out of the best of intentions but lead to the worst of results. 
People who really care about each other can end up destroying their relationships 
because they fear dealing with problems that are obvious to both of them. That's 
the really sad part of the process. Facing the issues may be difficult and 
frightening, but it's far less risky than avoiding them.'8 

De door mij geïnterviewde paren, waarvan velen inmiddels tientallen jaren naar eigen 
zeggen gelukkig gehuwd waren, gaven echter aan dat ontwijking van confrontaties voor 
hen bepaald 'gezond' was geweest: zo gezond en werkzaam, dat zij het aan anderen ook 
aanraden. Enkele uitzonderingen daargelaten, vond ik de redeneringen en motiveringen 
van mijn gesprekspartners hierover weliswaar verbazend, maar ook overtuigend, en 
meer aandacht waard. De sterke neiging om verschil te ontwijken en te verhullen houdt 
de verschuivende groepsgrenzen zo goed en zo kwaad als het gaat in bedwang. Uit de 
historische ontwikkeling van de publieke aanvaarding van kerkelijk gemengde huwelij
ken blijkt evenwel dat collectieve ontwijking van confrontaties geen belemmering hoeft 
te zijn voor grote sociale veranderingen. 

Ik herinner hier aan de typering van Siep Stuurman in zijn essay De overwinning van 
de zonde, over de naoorlogse veranderingen in Nederland. Daarbij koos men collectief 
voor de houding van 'doen alsof er niets aan de hand is', terwijl tegelijkertijd onmis
kenbaar grote verschuivingen plaatsvonden.9 Deze houding, die zowel in de publieke en 
politieke sfeer als in het privé-leven wordt ingenomen en ook aangeraden, is zeker meer 
onderzoek waard. Wanneer is confrontatie geboden, wanneer is vermijding daarvan nog 
gezond of werkzaam? Inzichten hierover uit de (sociale) psychologie zouden tot nieuwe 
onderzoeksvragen kunnen leiden. Een hypothese voor vervolgonderzoek naar de gren
zen van gezonde danwei ongezonde vormen van ontwijking luidt dan: Ontwijking is 
een voorwaarde voor aanvaarding. Zonder ontwijking geen aanvaarding. 
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