UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Gemengde huwelĳken, gemengde gevoelens: Aanvaarding en ontwĳking van
etnisch en religieus verschil sinds 1945
Hondius, D.G.
Publication date
1999

Link to publication
Citation for published version (APA):
Hondius, D. G. (1999). Gemengde huwelĳken, gemengde gevoelens: Aanvaarding en
ontwĳking van etnisch en religieus verschil sinds 1945. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:09 Jan 2023

Noten

Hoofdstuk i

of publiek, en individueel of privé. Dit
noemt hij de opdracht van dubbele accommodatie, waarvoor iedereen staat.

Merton, Robert K., 1941, 1976, p. 217-250,
dit citaat p. 221.

7

H.D. Forbes, 1997, p. 2.

Dit uitgangspunt wordt onder verwijzing

8

J.H. Elich, 1985, p. 132-145, p. 140. Zie ook

naar o.a. Max Webers theorie over 'connu-

Van Doorn en Lammers, 1976, 1984.

bium' (wie trouwt met wie) en 'convivium'

9

Carlo van Praag wees erop dat de meeste

(wie gaat met wie vriendschappelijk om),

opinieonderzoeken naar (in)tolerantie en

behandeld door W. Ultee, W. Arts en

naar discriminatiegeneigdheid geen verschil

H. Flap, Sociologie, 1992, p. 309. Zie vooral

in vooroordeel meten, maar alleen 'verschil-

de hoofdstukken (hfs.) 14, 15, 23, 25.

len in bereidheid om vooroordeel te uiten'.

De sociale afstand tussen groepen wordt

Dat komt omdat er sprake is van een tole-

gemeten aan de hand van vaste vragenlijsten,

rantienorm of tolerantie-ideaal in de naoor-

waarbij gevraagd wordt in hoeverre respon-

logse Nederlandse samenleving. C S . van

denten bereid zijn tot (of bezwaar hebben

Praag, 1983, met name p. 75-79, en p. 29.

tegen) contact met leden van de andere

10 Paul C. Rosenblatt, Terri A. Karis and

groep, variërend van contact als collega's op

Richard D. Powell, 1995, p. 24.

het werk, via buren, tot en met een eigen

11 Kees Schuyt, 1997, p. 170.

huwelijkspartner. De kerntekst hierover

12 Een breed overzicht van tolerantie en into-

schreef E. Bogardus, 1925, 9, 299-308. Zie

lerantie in Nederland op veel gebieden en

voor Nederland bijvoorbeeld Louk Hagen-

over een lange periode biedt Marijke Gijs-

doorn, 1986, hfs. 8: 'De etnische hiërarchie'.

wijt Hofstra (red.), Een schijn van verdraag-

Norbert Elias en John L. Scotson, 1965,

zaamheid, Hilversum 1989, inleiding, p. 9-

1976.

4113 Cas Wouters, 1990. Met name hfs. 2, p. 58-

Kees Schuyt, 1998. De term verwijst naar
Philomena Essed, 1984.

79. Zie ook Abram de Swaan, 'The politics

Michael Walzer, 1993. Walzer benadrukt dat

of agoraphobia', in: idem, 1990.

verschil in een postmoderne maatschappij

14 Ulf Hannerz, 1996, p, 147. Ernest Zahn,

tweemaal getolereerd moet worden: politiek

1991, hfs. 4, 'Tolerantie en overleg'.
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tus en het veldbegrip.' Gekozen door Dick

15 H J . Mispelblom Beyer, 1948. 'Tolerantie is

Pels, 1992, p. 277.

het toestaan van een afwijkende opvatting of
gedraging in de veronderstelling, dat de macht

11 L. Hagendoorn, 1986, p. 206-232.

aanwezig is om bij overtreding der gestelde

12 F. Bovenkerk e.a., 1985, p. 302-320.

grenzen sancties toe te passen; zij is een gunst-

13 Ik vermoed dat de meeste onderzoekers gege-

verlening.' (p. 22).

vens over gemengde huwelijken wel op de
plank hebben liggen, maar ze tot nu toe,

16 Peter I. Rose, 1965, p. 106-107. Mijdingsgedrag
valt bij Rose onder de categorie 'denial'. 'Dis-

mijns inziens ten onrechte, niet hebben

crimination often involves the practice of

gebruikt. Een aanzet hiertoe doen wel Rinus

avoiding face-to-face relations with members

Penninx, Jeanette Schoorl en Carlo van Praag,

of this or that minority group.'

1993. Ook Barbara Henkes besteedt aandacht
aan Duits-Nederlandse paren, in haar disserta-

17 Israel W. Charny, 1990, p. 21.

tie Heimat in Holland, 1995. In verschillende

18 Rosemary Breger and Rosanna Hill (eds.),

studies over Italianen in Nederland worden de

1998, p. 171-191.

hoge aantallen huwelijken met Nederlandse
vrouwen genoemd en aangeduid als een indi-

Hoofdstuk 2.

cator voor integratie: H. Vermeulen e.a., Sur1

Dr. B. van Leeuwen OFM, 1959. P. van Leeu-

vey Italianen. Frank Bovenkerk, A. Eijken en

wen OFM, 1979. C. de Hoog, 1979. G. Dekker,

W Bovenkerk-Teerink, Amsterdam 1983. Will

1965. I. Gadourek, 1954.

Tinnemans, 1991. En idem, 1994.

2

I. Gadourek, 1958.

3

F.W.A. van Poppel, 1992, p. 577.

4

Peer Vries, in: H. Diederiks en C. Quispel

14 Judith van Biemen, Van acceptatie tot afwijzing, 1995. Idem, De geschiedenis van de Joegoslavische vrouwen in Roden, 1994.
15 Annemarie Cottaar, Zwolle 1998. Idem, Den

(red.), 1987, p. 42-48. zie ook Dik van Arkel,

Haag 1998. Gerard van der Harst en Leo

1984, X, p. 34 e.v.
5

6

Forbes 1997, p. 20. Het citaat is van Gordon

Lucassen, Leiden 1998. Zie ook Wim Willems,

Allport, 1954, chapter 8, 'The Effect of Con-

Amsterdam 1998.

tact', p. 263.

16 Susan Legêne, 1998.

Forbes 1997, p. 21, citaat Gordon Allport 1954,

17 Julian S. With, 1981. Catalina Ginard, 1983.
Met dank aan Frank Bovenkerk.

p. 268.
Thomas Pettigrew, 1971, p. 275. Cf. Forbes

18 A.J. van Heelsum, 1997, p. 142 e.v.

1997, p. 23.

19 Erna Hooghiemstra, 1997.

8

Zie ook T. Pettigrew and R.W. Meertens,

20 Ingrid Esveldt, Isik Kulu-Glasgow, Jeannette

9

1995. P- 57-75Louk Hagendoorn, 1986, hfs. 6 (De context

21 Betty de Hart, 1997.

van etnische beeldvorming) en 8 ('De etnische

22 Bij de invoering van de wet hoort een 'indica-

7

Schoorl en Hanna van Solinge, 1995, p. 17.

hiérarchie'). F. Bovenkerk, K. Bruin, L. Brunt

tielijst ter opsporing van mogelijke schijnhu-

en H. Wouters, 1985, hfs. 6.

welijken'. Wanneer huwelijkskandidaten haast
hebben is dat een indicatie. Zie Ruben Gowri-

10 Pierre Bourdieu, 'Opstellen over smaak, habi-
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charn, 'Huwelijken m e t een kleur', in: idem,

h o u d i n g e n tussen joden en burgers m e t 'Duits

Hollandse

bloed' verbood. Saul Friedländer, 1997, p . 142

contrasten, 1998.

23 M a r l e e n K a m m i n g a , 1993.

e.v.

24 M . K a m m i n g a , 1993, p. I l l , IV, V.

35 Adolf Hitler was persoonlijk gemotiveerd en

25 N o r b e r t Elias en J o h n L. Scotson, 1965, 1976.

n a u w betrokken bij de discussies over de uit-

Bedoeld w o r d r hier het r a p p o r t van J . H . Elich

voering van de wet tegen 'Rassenschande',

en B. M a s o , 1984.

aldus Saul Friedländer, 1997.

26 J o h a n G o u d s b l o m , 1974, 1990, m e t n a m e hfs.

36 Z o bestond in de stad W ü r z b u r g de meerder-

4, 5 en 6.

heid van de gevallen van spontaan verraad

27 Bram van Stolk en Cas W o u t e r s , 1983. A b r a m

door de bevolking aan de Gestapo uit beschul-

de Swaan heeft dit m o d e l in een c o l u m n uit-

digingen van gemengde seksuele relaties,

geprobeerd o p de v e r h o u d i n g tussen allochto-

vriendschap of 'vriendschappelijk gedrag' ten

ne m a n n e n en v r o u w e n in Nederland: A. de

opzichte van joden. Zie Saul Friedländer,

Swaan, 1997.

1997, p. 145-162. Robert Gellately, 1988 en

28 Bram van Stolk en Cas W o u t e r s , 1983.

1990.

29 Zie Ali de Regt, 1997, p . 13-33. E n idem, 1993.
30

37

Christien Brinkgreve en Bram van Stolk, 1997.

1998, p. 91-116. Een voorbeeld van iemand die

Zie o o k T o n Z w a a n , 1993.

m e t deze wetgeving te m a k e n kreeg was de
tandarts Fritz Pfeffer, een Duits-joodse vluch-

31 A.E. Komter, 1985. p . 298. O p g r o n d van deze

teling in A m s t e r d a m , die vergeefs probeerde te

strategieën concludeerde K o m t e r dat vrouwen
die gebruiken o m een situatie te veranderen,

trouwen mer Charlotte Kaletta, een Neder-

terwijl m a n n e n ze gebruiken o m veranderingen

landse niet-joodse vrouw. Hij werd later een

tegen te h o u d e n . D e d o o r m a n n e n gebruikre

van de onderduikers in het achterhuis bij

strategieën waren volgens haar effectiever.

A n n e Frank en haar familie. Zie N a n d a van
der Zee, 1990.

32 D e t e r m 'switchboard of culrures' k o m t van
U l f H a n n e r z , 1996, p . 149. W o u t e r s heeft laten

38

zien dat dat mijdingsgedrag tot de alledaagse,

39 Zie W o u t Ultee e.a., De organisatie van de

hogere en lagere kringen in N e d e r l a n d

bezetting, 1997.

b e h o o r d e en b e h o o r t . Cas W o u t e r s , 1990, 59-

40 P.A. Taguieff 1995, p. 348. Met dank aan

6 0 . Zie o o k A b r a m de Swaan, 'Sociale identi-

Marije van Mierlo.

ficatie in uitdijende kring', 1993. I d e m , ' D e

41

studie van de transnationale samenleving',

C o m t e de G o b i n e a u , Paris 1884. O o r s p r o n k e lijke uitgave 1853-1855.

42 Piet de Rooy, 1991. p. 181.

Ï995Léon Poliakov (ed.), Le couple interdit,

Leon Poliakov, 1977, p . 239-246. Idem, Le
racisme, Paris 1976.

vanzelfsprekende o m g a n g s v o r m e n tussen

33

Barbara Henkes, 1995, p . 166 e.V., en idem,

43 Jolanda H e n d r i k s e n en W. H i j m a n s , Leiden

Paris

1995. M e t d a n k aan J . C . H . Blom.

1977.
34 O p 15 s e p t e m b e r 1935 werd de W e t voor de

44 W.F. W e r t h e i m , Koloniaal racisme, A m s t e r d a m

Verdediging van D u i t s Bloed en Eer van

1991. Zie bijv. ook Jan Breman (red.), 1993.

kracht, die huwelijken en buitenechtelijke ver-

Ewald Vanvugt, 1996.
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distinctes, d'où naissent des êtres hybrides

45 Vanaf eind jaren zestig verschenen vertalingen
van enkele invloedrijke teksten op dit gebied

nécessairement inféconds. [...] A le prendre au

in het Nederlands. Bijv. Frantz Fanon, Zwarte

sens strict, le mot renferme un fantasme de

huid, blanke maskers, 1971.

stérilité.' Michèle Duchet, 'Du noir au blanc,
ou la cinquième génération', in: Léon Poliakov

46 Zie D. van Arkel, Historisch racisme-onderzoek,

(ed.), 1977, p.177.

1984, p. 39-70. Idem (red.), 1990, met name
de inleiding.

60 Van Dale's Groot Woordenboek, 1984.

47 H. Hoetink, 1961, p. 299 en p. 255.

61 Johan Goudsblom, 1988, p. 22-23.

48 H. Hoetink, 1961, pagina 255.

62 Goudsblom beschouwt dit als aanwijzingen
voor de 'toenemende neutralisering van sociale

49 Daaronder verstond hij 'Het geheel van soma-

verschillen'. Johan Goudsblom, 1988, p. 28.

tische kenmerken, die door de leden van die

63 F. Bovenkerk, K. Bruin, L. Brunt en H. Wou-

groep als norm en ideaal worden aanvaard. Als

ters, 1985, p. 121.

norm, omdat de esthetische waardering der
somatische kenmerken van een individu naar

64 Zie ook Jan Rath, 1991, met name hfs. 3 en 4.

dit somatisch normbeeld wordt afgemeten; als

Philomena Essed doet gedetailleerd verslag

ideaal, omdat een individu vrijwel nooit de

van de worseling om de terminologie in die

verpersoonlijking van het somatisch norm-

jaren. In Philomena Essed, 1984, p. 39-43. Ze

beeld van zijn groep is.' Hoetink, 1961, p, 202.

spreekt daar van het 'steeds terugkerende

50 Hoetink 1961, p. 210.

gestotter "eh" als witte (én zwarte!) mensen in

51 Hoetink 1961, a.w., p. 258.

Nederland het hebben over een "eh... donker

52 H. Hoetink, 1961. Pionierswerk verrichtten

iemand" of "eh... zwarte vrouw" of "eh...Turk-

Gert Oostindie, 1998. Idem, met Emy Madu-

se, maar misschien was ze ook wel Marok-

ro, 1986. En ook Cynthia McLeod, 1996; Ann

kaanse"', (p. 42).

Stoler, 1995. Susan Legêne, 1998.

65 Groenten en Fruit Bureau, Den Haag 1996.

53 Allison Blakely, 1993, p. 31-38.

Campagne: 'Leef je uit met exoten.' Folders

54 Allison Blakely, 1993, p. 36. Blakely baseert

bij alle Edah-supermarkten, en een recepten-

zich hiervoor op een serie Nederlandse woor-

boekje onder de titel 'Wat je ver haalt is lek-

denboeken vanaf de zeventiende eeuw.

ker'. Zie ook Jan Nederveen Pieterse, 1992, p.
199-202.

55 Deze betekenissen komen uit het Verklarend

66 De socioloog Paul Gilroy gaf in een interview

handwoordenboek der Nederlandse taal, M.J.

met Henry Louis Gates het voorbeeld van

Koenen en J. Endepols, 1971, 26ste druk.

'white skinheads who beat up blacks and then

56 Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse
Taal. C. Geerts en H. Heestermans, m.m.v. C.

go home to listen to the rap group Public

Kruyskamp. ne druk, 1984.

Enemy'. Henry Louis Gates, 1997. In Enge-

57 Ibidem.

land zijn ook vechtpartijen bekend in Indiase

58 Ibidem.

en Pakistaanse restaurants, waarbij de meestal
blanke Engelse bezoekers het personeel uit-

59 'L'emploi du mot 'mulâtre' pour le produit
d'une telle union, la désigne métaphori-

schelden of aanvallen. Daarbij speelt mee, dat

quement comme union entre deux espèces

deze restaurants meestal een drankvergunning
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hebben die nog van kracht is als de meeste

9

pubs al dicht zijn.

10 Susan Benson, 1981, p. 96.

67 Anneke van Otterloo, 1990.

Rosenblatt, Karis & Powell, 1995.

11 BBC-Documentaire 'Love in Black and White',

68 Nico H. Frijda, 1988, p. 286. Zie ook p. 293,

uitgezonden op 30 augustus 1998. Deze docu-

361. Nieuwsgierigheid is volgens Frijda ook 'de

mentaire maakte deel uit van een uitgebreid

impuls achter het verkennen van nieuwe of

programma 'Windrush, 1948-1998', over vijftig

complexe stimuli' (p. 361), tevens een 'belang,

jaar Black British Life. Zie ook Yasmin Alib-

een lust, en een drijfveer': soms is nieuwsgie-

hai-Brown and Anne Montague, 1992.

righeid onbegrensd, en 'gewoon niet te bevre-

12 Interview met zwarte vrouw, sinds de jaren

digen' (p. 380).

zestig gehuwd met blanke man, in BBC-documentaire '"Love in Black and White" Wind-

69 Nico H. Frijda, 1988, p. 286-287. Als voor-

rush, 1948-1998', uitgezonden op 30 augustus

beeld van zo'n proces van toenemend zelfver-

1998.

trouwen noemt Frijda de situatie waarin een
nieuwsgierige maar bange baby meer durft toe

13 Christopher Bagley, 1972, 1973, 1993. Idem,

te geven aan zijn nieuwsgierigheid, wanneer

met Angela van Huizen en Loretta Young,

de moeder in de buurt is: de aanwezigheid van
de moeder vermindert de vrees, om plaats te

1997. 3I7-32614 Bagley, Van Huizen and Young, 1997, p. 319.

maken voor nieuwsgierigheid.

15 Bagley e.a., 1997, p. 323.
16 Ibidem.
17 R. Lesthaeghe (red.), 1996. Anne Guyaux,

Hoofdstuk 3

Catherine Delcroix, Evangelina Rodriguez en
1

Amina Randane, 1992. Jan van Eycken, 1992.

John Hendrickx, 1994, chapter 5, 'Religiously

Eddy d'Haenens, Berchem 1995.

Mixed Marriages in Germany (1901-1986) and
the Netherlands (1914-1986)'.

18 Brigitte Wiessmeier, 1993, p. 190 e.v.

2

Milton L. Barron, 1951.

19 Zie Marleen Kamminga, 1993.

3

Beate Collet, Paris 1996, p. 107.

20 Mary Sissons Joshi and Meena Krishna, 'Eng-

4

Augustin Barbara, 'Les mariages mixtes avec

lish and North American Daughters-in-Law in

les musulmans', in: Foblets, Marie Claire

the Hindu Joint Family', in: R. Breger and
R. Hill (eds.), 1998, p. 171-191.

(dir.), 1996, p. 246. Het citaat van J.M. Le Pen

21 Hans-Peter Buba, Werner Ueltzen, Laszlo A.

is afkomstig uit Le Monde-Dimanche, 19-20
september 1983.

Vaskovics und Wolfgang Müller, 1984, 421-

5

Rosemary Breger and Rosanna Hill, 1998, p.

448. Thomas T Kane and Elizabeth Hervey
Stephen, 1988, 187-204. Met dank aan Arne

6

HCollet, Paris 1996, p. 94.

7
8

Gillert.

Gabrielle Varro, Paris 1995, p. 17.

22 Mechthild Duppel-Takayama, 1994, 16.

Paul C. Rosenblatt, Terri A. Karis en Richard

23 Emmanuel Todd, 1994.

D. Powell, 1995, chapter 3: 'Feeling ordinary

24 Idem, p. 380-391.

in a relationship others see as unusual', p. 24

25 Zie ook de kernachtige samenvatting van
enkele uiteenlopende nationale tradities door

e.v.
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Marriage Markets', hfs. 4 van idem, 'A treatise

Steven Seidman, in: Krisis, 1995, p. 60-74.

on the family', 1981, p. 76.

26 Collet, Paris 1996, p. 475.
27 John E. Mayer, 1961.

40 Becker, a.w., p. 233.

28 Robert K. Merton, 1941, 1976, p. 225.

41 Kalmijn, 1993, 119-146. Tucker and MitchellKernan, 1990, 209-218.

29 Mildred Jeter, een zwarte vrouw van Indiaanse
(Native American) afkomst, trouwde in 1958

42 Gérard Neyrand en Marine M'Sili, 1996,

met de blanke man Perry Loving, in Virginia.

p. 10.

Daarop werden zij in 1959 beiden tot een jaar

43 Neyrand en M'Sili, 1996, p. 11.

gevangenisstraf veroordeeld. Maria P.P. Root,

44 Rosemary Breger, 'Love and the State:

1996, p. XV.

Women, Mixed Marriages and the Law in
Germany', in: Breger and Hill, 1998.

30 George M. Fredrickson, 1981. C. Quispel,
1995. Vron Ware, 1992. Richard Dyer, 1997.

45 'Les mariages mixtes constituent une exception face à la baisse de la nuptialité', door

31 Zie M. Belinda Tucker and Claudia Mitchell-

Michèle Aulagnon. Le Monde, 9 augustus

Kernan, 1990, p. 209-218. Matthijs Kalmijn,
1993, 119-146.

199746 Julia Kristeva, 1991, p. 16.

32 In 1980 waren 45.000 zwarte vrouwen
getrouwd met blanke mannen, in 1987

47 Ileen Montijn, 1998.

56.000, en in 1990 61.190. Cijfers afkomstig

48 Peter McLaren, 'Towards a Critical Multicul-

uit Jack Droll, Vern Smith and Andrew Murr,

turalism', in: David Theo Goldberg (ed.),

1991. Zie ook Laura B. Randolph, 1989, p. 156.

Multiculturalism: A Critical Reader. Blackwell,
Oxford/Cambridge 1994, p. 61.

33 Ann Wilson, in: New Community, vol. 9, no.
2, 208-215. Idem, 1984, 1987.

49 Richard Dyer, 'White', London 1997, p. 44-45.
50 Vron Ware, 1992. Idem, 1997. Rob van Gin-

34 Barbara Tizard and Ann Phoenix, 1993. Ann
Phoenix and Charlie Owen, 1996, 111-135. Jay-

kel, 'Over poetsen en smeerpoetsen. Schrob-

ne O. Ifekwunigwe, 1998.

zucht en badvrees bij Hollanders', in: idem,
1997, p. 71. Rineke van Daalen, 1993, 10-19.

35 Varro, 1995, p. 222.

51 Vron Ware, 'Peering into the Dark', in: Vron

36 Margaret Boushel, 1996, p. 309.

Ware and Les Back (ed.), 'The trouble with

37 Idem, p. 306. Deze cijfers hebben onderzoe-

whiteness'. University of Chicago Press, forth-

kers gealarmeerd. Zij waren afkomstig van A.

coming, p.13.

Bebbington en J. Miles, 1989, 349-68.

52 Zie ook: Ruth Frankenberg (ed.), 1997. David

38 Zie ook: Audrey Maxwell, 'Not all issues are

R. Roediger, 1998.

black or white: Some voices from the
offspring of cross-cultural marriages', in: Bre-

53 Verna M. Keith and Cedric Herring, 1991, p.

ger and Hill (eds.), 1998, p. 209-228. Frances

760-778.

Winddance Twine, 'The white mother: black-

54 Kathy Russell, Midge Wilson and Ronald

ness, whiteness, and interracial families', in:

Hall, 1992/1993. Met name hfs. 7, 'Mating

Transition, vol. 73, 'The white issue', p. 144-

and Dating: A Question of Color'. Zie ook F.
James Davis, 1991. Michael G. Hughes and

15439 Gary S. Becker, 'Assortative Mating in

Bradley R. Hertel, 1990, p. 1-16.
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55 K. Anthony Appiah and Amy Gutmann,
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1997.
56 Vron Ware, 1992, 1994. Richard Dyer, 1997.

1

Zie Ido de Haan, 1997, p. 125-129. Zie ook

Paul Gilroy, 1987, 1993, 1995. Ronald Hyam,

J. Katus, 1984. Een verzameling relevante

1990, 1992. Smart Hall, 1991.

krantenknipsels over deze gebeurtenissen
bevindt zich in de bibliotheek van het Amster-

57 Beate Collet, 1996, p. 89-101, met name p. 93.

damse stadhuis.

58 Collet verwijst naar Véronique de Rudder,
1985. Colette Guillaumin, 1993.

2

59 Varro, 1995, p . 208.

(red.), 1997. H.W. von der Dunk, 1986.

60 Met name de Duitse organisatie IAF behandelt
zij hierbij kritisch: 'Les initiatives de 1'IAF

Zie voor een overzicht Doeko Bosscher, 1997.
James Kennedy, 1995. Paul Luykx en Pim Slot

3

PI. Corbey, 1994. Corbey acht het ontbreken

aident certes les Allemands a mieux vivre leurs

van een volkstelling geen gemis: 'Volkstellingen

relations avec ceux qui sont socialement et

zijn in Nederland overbodig geworden omdat

juridiquement définis comme étant différents,

nieuwe bronnen en methoden het mogelijk

mais elles contribuent aussi a entretenir les

hebben gemaakt dezelfde informatie op veel efficiëntere wijze te verzamelen.' (p. 30).

conceptions dominantes intériorisés par les
acteurs sociaux.' Beate Collet, Paris 1996,

4

Aldus medewerkers van de afdeling bevolkingsadministratie van het CBS, dr. R.F. Tas,

p. 117.

en dr. J.J. Latten. 'Sinds gemeente niet meer

61 Claudine Philippe en Gabrielle Varro, 1995.
Uit een ander onderzoek, naar gemengde

de verplichting hadden het kenmerk gods-

paren in Duitsland, bleek dat Duitsers

dienst op de personeelskaart bij te houden,

gehuwd met Italiaanse of Spaanse partners

werd dat vaak ook niet meer gedaan. Het CBS

veel minder waarde hechtten aan cultuurver-

kreeg onvolledige informatie binnen. De validi-

schil dan Duitsers gehuwd met Engelse, Fran-

teit van het gegeven ging achteruit. Bovendien

se, Nederlandse of Belgische partners. Petra

werden ook wijzigingen niet meer doorge-

M. Scheibier, 1992.

voerd. Uiteindelijk is daarom besloten het

62 Gabrielle Varro, Paris 1995, p.203-204.

kenmerk niet meer te analyseren.' J.J. Latten

63 Paul Gilroy, 1987, 1990.(p. 72).

in brief aan de auteur, d.d. 2 juni 1997. Dat

64 Paul Gilroy, 1993, p. 223.

die registratie niet gelijk helemaal werd stop-

65 Voor een introductie in dit veld, zie o.a. Pnina

gezet, blijkt uit het lopende onderzoek van de

Werbner & T a r i q M o d o o d (ed.), 1997. Kath-

Nijmegense socioloog Jacques Janssen. Hij

ryn Woodward (ed.), 1997. Hierin met name

vond in de huwelijksbestanden van het CBS

hfs. 6, 'Diaspora and the detours of identity'

het gegeven kerkelijke gezindte van de man

door Paul Gilroy, p. 299-346.

tot 1985 en daarna nog van 1987-1991, en kerkelijke gezindte van de vrouw doorlopend tot

66 Deze formulering is mede geïnspireerd door
citaten uit interviews met zwarte Engelse

1991. Jacques P.G. Janssen, 1997. Per gemeente

voormalige Caraibische migranten, in: Mike

zijn er ook verschillen; zo heeft Amsterdam de
kerkelijke gezindte zelfs tot 1993 nog geregis-

Phillips and Trevor Phillips, 1998.

treerd.
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5
6

7

8

Deze ontwikkelingen in Groot-Brittanniè' en

Willems en Leo Lucassen (red.), 1994.

de VS beschreef ik wat uitgebreider in hfs. 3.

12 Lucassen en Penninx, 1994, p. 43.

Volks- en Beroepstelling 31 mei 1947. Tabel 8:

13 Idem, p. 44.

Bevolking naar geboorteplaats. Naast de

14 Veertiende Algemene Volkstelling, 28 februari

Nederlandse provincies worden onderschei-

1971. Deel iB, 'Nier-Nederlandse Nationalitei-

den: Oost- of West-Indië, Duitsland, België,

ten', CBS, Den Haag 1978. Tabel 1, 'Niet-

Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Polen en

Nederlanders naar land van nationaliteit',

Oostenrijk en 'overige landen'.

p. 38. De Molukse nationaliteit bestaat als

Dertiende Algemene Volkstelling, 31 mei i960.

zodanig niet, wat het feit dat duizenden zich

CBS. Tabel 6B, bevolking naar geboorteland,

in 1971 door de Volkstellers als zodanig lieten

geslacht en leeftijd. Onderscheiden worden

registreren intrigerend maakt. De nationaliteit

nu: Nieuw-Guinea, Suriname en Nederlandse

van in Nederland wonende Molukkers bleef

Antillen (in één categorie), Indonesië, West-

tot in de jaren zeventig variëren: een deel was

Duitsland, Groot-Brittannië en Noord-Ier-

statenloze, gedoogde vreemdeling, een kleine

land, België, Frankrijk, Italië, Polen, 'andere

groep koos voor het Indonesisch staatsburger-

landen in West-Europa' en idem in Oost-

schap, terwijl vanaf de jaren zeventig alle in

Europa, en 'overige landen buiten Europa'.

Nederland geboren kinderen het Nederlander-

CBS, Den Haag 1970. Zeventig jaren statistiek

schap verkregen. Als reisdocument fungeerde

in tijdreeksen, 1899-1969. 'Aantal vreemdelin-

enkele decennia lang een vreemdelingen-

gen naar nationaliteit'. Tabel B, p. 13. Aantal-

paspoort, later een zogenaamd faciliteiten-

len Italianen en Mediterranen uit 1968. Overi-

paspoort. Inmiddels is het overgrote deel van

ge cijfers: CBS, 'Bevolking geboorte, sterfte,

de Molukkers in Nederland Nederlands staats-

huwelijken, echtscheidingen en niet-Nederlan-

burger. (Met dank aan Fridus Steijlen.)

ders, 1900-1994.' File STL I O O I . W K I .
9

15 De grote kerkgenootschappen onderhouden

Jan Lucassen, Rinus Penninx, 1994, p. 40.

hun eigen sratistieken. Het rooms-katholieke

10 Fridus Steijlen, 1996, p.53. Lucassen en Pen-

KASKI bijvoorbeeld combineert daartoe eigen

ninx, 1994, p. 41.

parochiale statistieken met CBS-gegevens. KASKI, tabel Huwelijken, Den Haag, 1955-1993.

11 Wim Willems en Leo Lucassen onderscheiden
in hun bundel Het onbekende vaderland Ae sta-

16 RL Corbey, 1994, p. 30-31.

tistieken van de aantallen Indische migranten

17 ISEO beveelt dan ook aan op termijn te komen

van het CBS en die van het Centraal Comité van

tot zelfidentificatie, in eerste instantie als aan-

Kerkdijken Particulier initiatief (p. 9). Deze

vullende registratiemethode. A.O. Verweij,

laatste zijn voor de periode 1950-1957 bedui-

ISEO, 1997, p. 45-47.

dend hoger. In totaal telde het CBS tot 1981

18 Charlie Owen, 1996. Roger Jowell e.a. (eds),

279.796 Indische en Indonesische migranten,

1995, 252-253. Ann Berrington, 1994, 517-546.

en het CCKP tot 1969 in totaal 297.000. De

Idem, 1996. Van groot belang voor de totale

meeste auteurs hanteren in de praktijk als totaal

aantallen gemengde paren blijken de gegevens

aantal Indische Nederlanders ófwel 250.000,

over de etnische herkomst van samenwonen-

ófwel 300.000. Zie ook Eric Heijs, in: Wim

den te zijn.
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19 Stanley Lieberson and Mary Waters, 1988.

29 John Hendrickx, 1994, p. 144, table 2.

20 Walton R. Johnson and D. Michael Warren

30 Deze ontwikkeling wordt uitgebreider

(ed.), 1994- Hierin met name de inleidende

beschreven in hfs. 5. Zie C.P. van Andel, A.T.

hoofdstukken: Robert E.T. Roberts, 'Cross-

Besselaar, A.J. Bronkhorst en P.A. van Leeu-

cultural definitions of persons of mixed racial

wen, 1971. Uit onderzoek van de gezinssocio-

heritage', en idem, 'Black-White Intermarriage

loog Kooy in 1967 en 1983 bleek dat kerkelijk

in the United States', p. 17-24, 25-80. Maria

gemengde paren ook niet, zoals wel werd ver-

P.P. Root (ed.), 1996. Jessie Carroll Grearson

ondersteld, minder gelukkig zouden zijn, of

& Lauren B. Smith (ed.), Iowa City 1995.

een geringer 'huwelijkswelslagen' rapporteer-

21 Maria P.P. Root, 1996, p. xxvm.

den. G A . Kooy, 1984, p. 41, 57-59, 96-97. Wel

22 Niet alleen direct met de kerken verbonden

bleken in 1967 gescheiden paren vaker dan
nog gehuwde paren een van de volgende ken-

onderzoekers verbaasden zich over de kerkelijk
gemengde huwelijken, zoals bijvoorbeeld

merken te vertonen: '1. zeer jong gehuwden; 2.

blijkt uit de publicaties van Kruijt, J.P., 1957,

gedwongen gehuwden; 3. onkerkelijken; 4.

p. 11-29.

kerkelijk gemengd gehuwden en 5. paren uit
grote-stadsmilieus', in: het herhaalde onder-

23 Zie hierover het internationaal vergelijkende
onderzoek van Bernard Wasserstein, 1996. De

zoek uit 1983 werden deze gegevens niet meer

eerste regel van zijn boek zet de toon: 'The

vermeld. G A . Kooy, 1969, p. iéi.
31 W C . Ultee, Amsterdam, oktober 1997, p. 12-

Jews are vanishing from Europe - and not
only because of Hitler.' (p. vu) Hij berekent

15-

dat inmiddels in Europa 'a third to a half of

32 Odds ratios wolden ook kruisproducten

Jews who marry have non-Jewish spouses'.

genoemd. Zij worden gebruikt om inzicht te

(p. 280) Deze tendens wordt algemeen

krijgen in relatieve mobiliteit. Zie W Ultee,

betreurd, ook door niet-orthodoxe joden:

W. Arts en H. Flap, 1992, hfs. 23, p. 532-537.

'Even Reform and Liberal Jews tend to have a

Om de odds ratio van een tabel met vier cel-

permissive rather than a celebratory attitude

len zoals hier (waarbij a = NH+NH, b =

towards intermarriage. The social reality is

NH+RK, d = RK+RK en c = RK+NH) te bereke-

that the very act of intermarriage generally

nen, 'bepaalt men het produkt van de fre-

reflects weak interest in a continuing Jewish

quenties in de linkerbovencel (a) en rechteron-

identity.'(p. 286).

dercel (d), en deelt men dat door het produkt
van de frequenties in de rechterbovencel (b)

24 Zie hierover Gé Speelman, Otto ter Reegen en

en de linkerondercel (c).' (p. 236-237)

Jan Slomp, 1995. En J.P. Schouten (red.), 1995.

33 Met dank aan W C . Ultee.

Zie ook Ron Haleber (red.), 1989.

34 In 1966 heeft het CBS geen aparte telling van

25 B. van Leeuwen, 1959, p. 363.
26 John Hendrickx, 1994.

de kerkelijk ingezegende huwelijken gemaakt:

27 Idem, p. 294.

op de betreffende tabel staat handgeschreven

28 W C . Ultee, 'Wat er allemaal (niet) in Neder-

'niet gedraaid'.

land veranderde. Over gelijkstelling, trend-

35 F.W.A. van Poppel, 1992.

breuken en tegentrends.' 1997, p. 14.

36 Statistiek van den loop der bevolking in
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N e d e r l a n d over 1917. Uitg. Gebr. Belinfanre,

47 G e m e e n t e D e n H a a g , Jaarverslag Burgerza-

D e n H a a g 1918. Archief C B S . Tabel IV, p . 98.

ken, 1995, p. 7.

37 A a n v u l l e n d e cijfers der Srarisriek van de loop

48

der bevolking van N e d e r l a n d over het jaar 1936.
C B S . pag. 66, grafiek 13, en tabel 19, p . 116-117.

49 G e m e e n t e D e n H a a g , Jaarverslag Burgerza-

38 A a n v u l l e n d e cijfers der Statistiek van de loop

ken, 1994, p . 20.

der bevolking van N e d e r l a n d over het jaar

39

50 Tekst uit de circulaire van de staatssecretaris

1936. C B S . tabel 19, p . 116-117.

van Justitie: Inwerkingtreding van de W e t

C . de H o o g , in: G.A. Kooy, G.J. M e t h o r s t ,

V o o r k o m i n g Schijnhuwelijken. M i g r a n t e n -

J . M . Rabbie (red.), 1983. H i e r u i t blijkt dat in

recht, 1994, 10, p . 221. Zie ook: J o r d e n s -

1947 van alle g e m e n g d e huwelijken N e d e r -

C o t r a n , L., in: Migrantenrecht,

landse m a n n e n voor 3 0 , 6 % m e t D u i t s e vrou-

nr. 1, 1996. E n : R u b e n G o w r i c h a r n , in: Con-

w e n t r o u w d e n , tegen 9 , 1 % van de N e d e r l a n d -

trast, 7 n o v e m b e r 1996, p. 8-9.

se v r o u w e n m e t een D u i t s e m a n (p. 126, tabel

51

2). Zie o o k Barbara H e n k e s , 1995, m e t n a m e

52 Zie o.a. Migrantenrecht

Nederland.

nr. 2/3 1995 en

Z i e mr. L. J o r d e n s - C o t r a n en mr. W. Verberk,
in: Migrantenrecht1995,

hfs. 10: A n t i - D u i t s e s e n t i m e n t e n in naoorlogs

nr. 6, p . 119-126.
1994, n o . 10, 'Voorko-

m i n g schijnhuwelijken', p . 221-224.

40 Monique Diederichs bereidt een dissertatie

53

NRC Handelsblad

9 januari 1997. Zie voor een

voor over de lorgevallen van Nederlandse

recent overzicht van u i t e e n l o p e n d e procedures

vrouwen die tijdens wo 11 verhoudingen of

naar aanleiding van de W e t V o o r k o m i n g

huwelijken aangingen met Duitse mannen,

Schijnhuwelijken o o k A . H . Klip, in:

met name militairen. M. Diederichs, 1995.

tenrecht 1997, n o . I, p . 7-12.

41 Z i e G A . Groenendijk, in: F. Bovenkerk e.a.,
Wetenschap en partijdigheid,

Migran-

54 CBS, 'Nerherlands Official Statistics: Popula-

1990.

tion Statistics'. Reprint 5, V o o r b u r g / H e e r l e n

42 J. de Beer en R. N o o r d a m , 1992. Zie o o k E r n a

43

G e m e e n t e D e n H a a g , Jaarverslag Burgerzaken, 1995, p . 17.

1993, p . 145. H e t einde van de stijging van het

H o o g h i e m s t r a , 1997.

aantal echtscheidingen r o n d 1985 h a n g t samen

I n d e r d a a d heeft dir o o k geleid tot veel Joego-

m e t de t o e n a m e van het aantal o n g e h u w d

slavisch-Nederlandse huwelijken in bepaalde

s a m e n w o n e n d e paren. D e scheiding van deze

d o r p e n . Zie: J u d i t h van Biemen, Leiden 1994.

paren w o r d t niet geregistreerd als echrscheid i n g en is onzichtbaar in de statistiek.(p. 163-

44 D e Amerikaanse socioloog P e r l m a n n o n t w i k -

164) Zie o o k G . C . N . Beets, 1989, n o . 8.

kelt een twee-generatie-assimilatiemodel van
m i g r a n t e n g r o e p e n in de Verenigde Staten aan

55

de h a n d van t r o u w p a t r o n e n , v r u c h t b a a r h e i d

56 Carel H a r m s e n , in: CBS-puhlicatie

en etnische identificatie. Joel P e r l m a n n , 1998,

Heijdt, J. van der, C B S , j u n i 1996.
Index, n o .

7, juli/augustus 1998, p . 26-27.

table 9: A simple m o d e l of intermarriage over

57 CBS, Echtscheidingen

two generations Italian-Americans'.

in Nederland,

ipoo-iptf.

Zeist 1958, m e t n a m e hfs. V I , 'Kerkelijke
gezindte', p . 26-27, staat 11.

45 Matthijs Kalmijn, 1993, 72(1): 119-146.
58

4 6 Zie W. Ultee, W. Arts en H . Flap, 1992,

C . Boekestijn, in: M . M u l d e r e.a. (red.), 1963,
p. 40-63. M e t d a n k aan C.J. L a m m e r s .

hfs. 23, p . 532-537-
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59 De Hoog wijst erop dat ook andere variabelen

70 Voor verdere uitleg over deze berekeningen zie

een rol spelen bij de echtscheidingsfrequentie:

bijlage 1.

het kerkelijk huwelijk is een stedelijk verschijn-

71 Ik koos ervoor om 1996 als laatste jaar op te

sel, het gemiddelde kindertal bij een gemengd

nemen, om zo recent mogelijke gegevens te

huwelijk is relatief laag, en hoe hoger het kin-

kunnen presenteren. De verschillen tussen

dertal, hoe lager de echtscheidingsfrequentie;

1995 en 1996 waren marginaal.

onder de gemengde huwelijken zijn relatief veel

72 Zie ook: T.C. Fonville, M.F.M. Janssen, R.P.

niet-eerste huwelijken (tweede en volgende hu-

Klip en A. Immerzeel, oktober 1994. De cijfers

welijken leiden vaker tot echtscheiding dan eer-

voor 1997 zijn afkomstig van de mutatiestatis-

ste). C. de Hoog, 1974, p. 47-48.

tiek huwelijken en echtscheidingen, o&s,
Amsterdam, april 1998.

60 Boekestijn 1963, a.w., p. 59.
61 Boekestijn 1963, p. 59.

Hoofdstuk 5

62 Boekestijn 1963, p. 60.
63 G.A. Kooy, 1984. Kooy vond dat het huwelijkswelslagen gelijkelijk gespreid was naar

1

'godsdienstig milieu, sociale status, huwelijks-

De ophef ontstond vooral over de gezamenlijke eucharistie/avondmaalsviering tijdens deze

duur en urbanisatieniveau'. Noch kerkelijk

kerkelijke huwelijksdienst op 30 mei 1998 in

gemengde, noch een groot verschil in leeftijd

Apeldoorn. Commentaren en artikelen in alle

of opleiding vertonende paren rapporteerden

dagbladen, i.h.b. Trouw, de Volkskrant, NRC

minder huwelijksgeluk. In 1983 kon Kooy

Handelsblad, 1-10 juni 1998.

alleen nog voor 'paren met een relatief zwakke

2

geestelijke gezondheid' wat meer huwelijksfa-

Zie hierover F.W.A. van Poppel, 1992. En A i
de Regt, 1997. Ook Ton de Zwaan (red.),

len dan bij andere paren vinden, (p. 96-97)

1993-

64 G.A. Kooy, 1969, p. 161.

3

65 Jacques P.G. Janssen, Anne-Rigt Poortman,

4

Dr. B. van Leeuwen O.F.M., 1959, p. 53.

F.W.A. van Poppel stelt dat tot het begin van

Paul M. de Graaf en Matthijs Kalmijn, in:

de twintigste eeuw 'voor grote groepen de bin-

Mens en Maatschappij, 1998, p. 19.

ding met de kerk niet verder [bleek] te gaan

66 Jacques P.G. Janssen, Paul M. de Graaf en

dan een formeel lidmaatschap, en men ofwel

Matthijs Kalmijn, 1997, sheet 5 en 7.

slecht op de hoogte [bleek] van de kerkelijke
voorschriften, of deze in het geheel niet

67 Zie: J. Wals, 1981. Will Tinnemans, 1994. Mei

naleefde'. FWA. van Poppel, 1992. p. 576 e.v.

C. van Eiteren, band B, periode 1956-1966.
Leiden, 1986.
68 Hierover meer in hfs. 6 en 8. Will Tinnemans,

5

F.W.A. van Poppel, 1992, p.577.

6

Zie tabel, p. 114, percentage kerkelijk homogame huwelijken, 1914-1986. John Hendrickx,

1991. Paul Brassé, W. van Schelven, 1980.

Nijmegen 1994.

Frank Bovenkerk, A. Eijken en W. Bovenkerk7

Teerink, 1983.

In een vergelijkende studie vonden dezelfde
auteurs voor het jaar 1931 het percentage van

69 In bijlage 1 beschrijf ik hoe deze lijst en die
van de ongemengd gehuwde paren tot stand is

63,9% homogame joodse huwelijken in Duits-

gekomen.

land, tegen 70,2% in Nederland in 1935. John
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H e n d r i c k x , O s m u n d Schreuder en W o u t

19

UI tee, 'Religiously M i x e d Marriages in G e r -

20 J . C . H . Blom, Nederland

m a n y (1901-1986) a n d t h e N e t h e r l a n d s (191421

Interview m e t dhr. K. en mevr. G. B.-A.,

22 S. S t u u r m a n , in: Paul Luykx en H a n s Righart

Zie Frank van Vree, 1989. T o n y Kushner,

(red.), 1991, p . 26. Zie ook: H e r m a n de Liagre

1990, 1994.

Böhl en G u u s Meershoek, 1989.

io

D i e n k e H o n d i u s , 1990, 1998.

11

C o n n y Kristel, 1989.

12

23

H e l e n Fein, 1979 (1984). H i e r n o e m t zij als

24 J o h n H e n d r i c k x , 1994. W . Ultee, W. Arts en
H . Flap, 1992. M e t n a m e hfs. 27, p . 622-624.

opvolgende voorwaarden, interventiefactoren

25

en oorzaken die tot genocide leiden: '1. T h e

26 B. van Leeuwen, in: Lumen

victims have previously been defined outside

14

16

B. van Leeuwen, 1959.
Vitae, 4, 1949, nr.

3, p . 425-441.

the universe of obligation of the d o m i n a n t

27 Van Leeuwen 1959, p . 356, 368-371.

g r o u p . ' (p. 9)

28 Landelijk gezien was het percentage katholie-

Zie hierover J . C . H . Blom, 1987. E l m a Verhey,

ken dat m e t i e m a n d zonder kerkelijke gezind-

1991. Bert Jan Flim, 1996. N a n d a van der Zee,

te t r o u w d e , in tien jaar volgens Van Leeuwen

1997-

gestegen van 2 9 , 4 % in 1946-1948 tot 39,2% in

D e meer recente v e r h o u d i n g e n tussen joden en

1955-1956. Van Leeuwen 1959, p . 153.

niet-joden k o m e n aan de orde in Ido de H a a n

29 G. Dekker, M e p p e l 1965. p . 30 e.v.

1997. D a t jaloezie of'nijd' een blijvende rol

30 Dekker, 1965, a.w., p . 31.

speelt in die v e r h o u d i n g e n , liet Evelien G a n s

31

zien in haar Goyse nijd en joods narcisme, 1994.
15

G. Dekker, 1992, p . 298. M A . T h u n g en A . H .
Schipper-van O t t e r l o o , 1972.

eerste van een aantal noodzakelijke, elkaar

13

Zie bijvoorbeeld H e r m a n de Liagre Böhl,
1987.

U t r e c h t , 10 juni 1996. G e h u w d sinds 1942.
9

sinds 1830, hfs. 8,

1996.

1986)', in: J o h n H e n d r i c k x , 1994, p . 133-160.
8

Vgl. o o k H a n s K n i p p e n b e r g , 1992, hfs. 7.

H e t citaat is van M . L . Barron, in:
Journal

A b r a m de Swaan, 'Sociale identificatie in uit-

American

of Sociology, 1951, nr. 3.

32 Z o n d e r aan te geven over wat voor soort

dijende kring'. A m s r e r d a m 1994. C o n n y Kris-

'gemengde' huwelijken het hier gaat, verwijst

tel, 1998. Ido de H a a n , 1997. D i e n k e H o n d i -

hij naar de studie Successful American

us, ' D e gespleten h e r i n n e r i n g aan de jodenver-

van C . Z i m m e r m a n en L.F. Cervantes. N e w

volging', 1998.

York i 9 6 0 .

O o k de liberalen en de socialisten v o r m d e n

33

m i n of meer gesloten s e g m e n t e n in d e s a m e n -

34

G a d o u r e k , a.w., p . 6 en p . 8.

leving. Zie Siep S t u u r m a n , 1992. Stefan D u -

35

I d e m , p . 8.

d i n k , 1997. G e r H a r m s e n , 1975. R u u d A b m a ,

36 I d e m , p . 16.

1990.

37

17 J o h n H e n d r i c k x , 1994, p . 27.

I. G a d o u r e k , 1958.

G a d o u r e k h a d in 1958 juist bij een aselecte
steekproef van de Nederlandse bevolking, van

18 J . C . H . Blom, 'Een h a r m o n i s c h gezin en individuele o n t p l o o i i n g ' , in: BMGN,

families,

bijna 1300 r e s p o n d e n t e n , gevraagd naar de

108 (1993),

identificatie m e t een bepaalde levensbeschou-

n o . 1, p . 35.

w i n g o p godsdienstig, politiek en wijsgerig
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gebied. "Voor 7 2 , 5 % van de bevolking k o m t

41 Een boeiende bundel die geheel aan het jaren

de cultuur-aanvaarding overeen m e t de aan-

vijftig/zestig-debat o n d e r historici gewijd is

vaarding van een godsdienstige richting. D e

redigeerden Paul Luykx en Pim Slot, 1997. Zie

differentiatie tussen religie, als zijnde een cul-

o o k D o e k o Bosscher, in: BMGN, 112 (1997), n o .

tureel systeem dat individueel w o r d t aanvaard,

2, p . 209-226. en J . C . H . Blom, in: BMGN,

en kerkgenootschap, als zijnde een sociale

1997, 112, n o . 4, 517-528.

instelling, v i n d t in ons onderzoek een empi-

42 Hélène Vossen, 1994. p . 177-180.

risch sociologische rechtvaardiging.'(p. 13).

43 Peter van Rooden, 1996, p . 39.

8,5% van de r e s p o n d e n t e n had opgegeven dat

44 Idem, p. 42-43.

ze zich m e t geen enkele levensbeschouwelijke

45

richting k o n d e n identificeren: in totaal 102

4 6 C a n o n 1060: ' D e kerk verbiedt overal ten

Idem, p. 44.

personen. D e z e n o e m t G a d o u r e k 'het relative-

strengste dat een huwelijk gesloten w o r d t tus-

rende type van cultuur-ontwijking'. Daarbij

sen twee personen, waarvan de een katholiek

bleek dat het percentage personen geboren uit

is en de ander een ketterse of schismatieke sec-

een in godsdienstig opzicht g e m e n g d huwelijk

te aanhangt; als er bovendien gevaar is voor

bij de groep van 102 personen drie maal zo

geloof of zede van de katholieke partij en de

h o o g was als bij de resterende groep. (p. 14).

kinderen, d a n is zulk een huwelijk zelfs krach-

38 J.A.A. van D o o r n en C.J. L a m m e r s ,
sociologie, een systematische inleiding.

tens goddelijke wet verboden.' G. Dekker,

Moderne

1965, p . 119-120.

Oor-

spronkelijke uitgave 1959, geheel herzien 1976.

47 H a r r y Oosterhuis, 1992, p. 121.

In mijn editie van 1984 was deze stelling van

48 Dekker, 1965, p. 121-122.

de auteurs n o g altijd ongewijzigd gebleven.

49 Dekker, 1954, p . 122-123.

39 Van Leeuwen schreef n o g drie artikelen over

50 Interview m e t dhr. J. en mevr. C . B.-S.,

de aantallen kerkelijk g e m e n g d e huwelijken,

Amsterdam, 10 mei 1994. G e h u w d sinds 1956.

die verschenen in het blad Archief van de Ker-

51

Prof.dr. A.J. Bronlchorst, Afscheid van het

ken. Alleen in het eerste van deze drie n o e m t

verleden'. In: C R van Andel, A.T. Besselaar,

hij het 'Interkerkelijke huwelijken' jrg. 25

A.J. Bronlchorst en P.A. van Leeuwen O F M ,

(1970), p . 1060-1084. In de laatste twee

1971. p . 32. Alle auteurs maakten deel uit van

spreekt hij weer van ' G e m e n g d e huwelijken',

de interkerkelijke commissie van theologen

jrg. 29 (1974), p . 713-721, en tenslotte jrg. 34

die de Verklaring over het Kerkelijk-Gemengd

(1979), p . 4 9 - 6 7 . O o k G. D e k k e r wijdt een

Huwelijk voorbereidde.

vervolgartikel aan het kerkelijk g e m e n g d e
huwelijk, in: Mens en Maatschappij,

52

44 (1969),

Dick Schaap en Bert Pasterkamp, 1964. D e
auteurs waren als journalisten zeer n a u w

P- 33"37- C . Boekestijn wijdde in 1959 en in

betrokken bij deze gebeurtenissen en beschrij-

1963 publicaties aan huwelijkskeuze. Mens en

ven de ontwikkelingen van dag tot dag.

Maatschappij

34, 1959, p . 221-238, en Assen

53 Ton H . M . van Schaik, 1997, p . 474 e.v.

1963. Zie o o k C . de H o o g , 1979, 1982.

54 Citaat van A.J. Bronkhorst, a.w., p. 42.

40 W. Ultee, W. Arts en H. Flap, 1992, p. 622-

55 A.J. Bronlchorst, a.w., p . 50 e.v.

624. John Hendrickx, 1994.

56 Idem, p . 57.
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en 8b: Huwelijkssluitingen met kerkelijke

57 Nipo, Amsterdam, persbericht no. 607, 22

inzegening per 100 huwelijkssluitingen in

januari 1953. Zie ook Nipo, 1970. Zie ook P.A.
van Leeuwen OFM, in: Bronkhorst e.a., Het

i960 en 1969 volgens de kerkelijke gezindte

gemengde huwelijk. Den Haag 1971, p. 72,

van man en vrouw.

tabel 2. I. Gadourek, 1954, no. 3, p. 40.

64 Bouwen en Bewaren, het weekblad van de

C J . M . Schuyt, 1993. Joop Goudsblom, 1959,

meisjesverenigingen van de Gereformeerde

p. 172. Het bureau Attwood Statistics in Rot-

Kerken in Nederland. Jaargangen 1948-1953.

terdam voerde in 1965 een landelijke steek-

Documentatiecentrum voor de geschiedenis

proef uit onder 1600 volwassenen tussen 17 en
70 jaar. Een deel van de resultaten werd gepu-

van het Protestantisme, vu, Amsterdam.
65 N. Baas, 'Hervormd en Gereformeerd', in:

bliceerd als 'Liefde en Huwelijk in Nederland'

Bouwen en Bewaren, jrg. 30, 1952, no. 13,

in Margriet, een ander deel geanalyseerd in

p. 203.

Christopher Bagley, 1972, p. 175, table 6:1:

66 G. Gruppelaar, 'Vragen over gesprekken met

Margriet 1965, no. 41, p. 35, 42; Polls, Vol. 1

"andersdenkenden"', vi, in: Bouwen en Bewa-

no. 4, Summer 1966.

ren, 29, 1985, no. 1, p. 8.

58 A J . Bronkhorst, a.w., p. 56-57.

6y Idem, p. 9.

59 Gemeenschappelijke verklaring over het kerke-

68 Groen van Prinsterer in Nederlandse Gedachten, 27 september 1875. G. Gruppelaar, 'Vra-

lijk-gemengd huwelijk, E.16. Den Haag, 1971.

gen over gesprekken met andersdenkenden',

60 A J . Bronkhorst, Afscheid van het verleden.

in: Bouwen en Bewaren)^.

Den Haag 1971, a.w., p. 61.
61 Een moderne brochure voor huwelijkspartners: H. Berflo, Den Bosch 1993. 'Er is nu

29, 1951, no. 2,

2

P- 46<) G. Gruppelaar, 'Vragen over gesprekken met

veel mogelijk dat 25 jaar geleden niet kon.'

andersdenkenden' vu, in: Bouwen en Bewaren,

Het voornaamste advies is dat het beter is om

29, 1951, no. 2, p. 25. Voor de citaten van

in één kerk te trouwen. Archief K.D.C., Nij-

Abraham Kuyper wordt geen bronvermelding

megen.

gegeven.

62 In 1965 waren van de 184.000 bestaande

70 G. Gruppelaar, 'Vragen over gesprekken met

gemengde huwelijken er in totaal ruim

andersdenkenden', vin, in: Bouwen en Bewa-

143.000 niet kerkelijk gesloten, dat is 78%.

ren, 29, 1951, no. 3, p. 36.

Bijna 120.000 van deze gemengd gehuwde

71 Marianne, 'Ik en mijn vriend'. Bouwen en

paren woonden in de grote steden van meer

Bewaren, 30, 1952, no. 13, p. 196.

dan 100.000 inwoners, en ruim 97% van hen

72 Marianne, in: Bouwen en Bewaren, 30, 1952,

was niet-kerkelijk gehuwd. Voor het platteland

no. 24, p. 373-374-

bleef het laatste percentage beneden de 65%.

73 J. de Smit, 'Het gemengde werk', in: Bouwen

Cijfers van KASKI, rapport De Kerk van Van-

en Bewaren, jrg. 34, 1956, no. 32, p. 506.

daag, een verkenning van katholiek Nederland

74 "t Is een lot, mevrouw! Een lot.' Gera Kraan-

anno 1966, door drs. Th. Steeman OFM, p. 24.

van den Burg, in: Bouwen en Bewaren, jrg. 33,

Geciteerd door A J . Bronkhorst, 1971, p. 32-33.

1955, no. 2, p. 9-10.
75 H.U. Buitink, 'De gemengde verloving', in:

63 P.A. van Leeuwen OFM, 1971, p. 92-93, tabel 8a
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Bouwen en Bewaren, jrg. 33, 1955, no. 46,

weekend met als thema 'De dienst aan de

p. 723-724.

naaste in gevaar', ook weer georganiseerd door

76 In 1965 waren vier van dergelijke bureaus

C.I. Dales en pater Gratianus. Sprekers waren

actief: het Hervormd Huwelijks-contactbu-

o.a. W.Banning en F. Haarsma, in: Dux, jrg.

reau in Scheveningen, het Gereformeerd

24, 1957, p. 493.

Huwelijks-contactbureau in Utrecht, het Con-

89 Wika J. Bijlefeld schreef een enthousiast ver-

tact-bureau voor Katholieken in De Bilt, en

slag van de werkzaamheden in Dux. 'Recreatie

de Humanistische Correspondentiekring voor

en ontmoeting'. Het open jeugdwerk voor 16

Huwelijkscontact.

tot 23 jarigen in de stad Utrecht. Dux, jrg. 24,

77 O. Rees, 'Het hervormd en het gereformeerd

1957, p. 447-469. 'Wika's' waren nederlands-

huwelijks-contactbureau', in: Gezond Gezin,

hervormde 'werkers in kerkelijke arbeid' die

jrg. 4, 1965, no. 3, p. 8-9.

een opleiding bij 'Kerk en Wereld' en 'De
Horst' in Driebergen kregen, in de jaren vijf-

78 Dr. L. Berger, 'Contact der sexen' I. Dux, jrg.

tig en zestig. J.M. van der Linde, 1995.

16, 1949, p. 196-211.
79 Idem, p. 199.

90 Voor levendige verslagen van deze initiatieven,

80 L. Berger in Dux, 1949, a.w., p. 200.

zie Dux, jrg. 25, 1958, p. 4-28.

81 Idem, p. 202.

91 B. Stockmann, 'Kwellende vragen.' in Dux,
jrg. 25, 1958, p. 135-139.

82 'Gemengde verkering.' Materiaal voor de
gespreksgroepen van de Cultuurdienst K.A.B.,

92 bijv. 'Het gemengd huwelijk als oecumenisch

Utrecht 1962. Archief Kath. Doe. Centrum,

vraagstuk', in D O . C , nos 53-55, 27-30 mei, en

KU Nijmegen.

3 juni 1963; W.L. Boelens, 'Het gemengde
huwelijk in discussie voor het concilie', in:

83 Drs. J.A.M. Westerman, 'De ontmoeting tus-

Streven, jrg. 16, 1963, p. 1009-1020; en H. van

sen kerk en jeugd', in: Dux, jrg. 19, 1952,

Bilsen, 'Gemengde huwelijken', in: De Nieuwe

p. 249-262. Dit citaat p.260.

Mens, jrg. 15, 1963, p. 14-31.

84 Dr. H.M.M. Fortmann, 'Interculturele opvoe-

93 R.S. Callewaert, 'Gemengde huwelijken en

ding', in: Dux, jrg. 19, 1952, p. 46-55.

katholieke opvoeding', in: Dux, jrg. 31, 1964,

85 Mgr. Hoogveld instituut, 'Moderne jeugd op

p. 177-183.

haar weg naar volwassenheid', 1953, p. 130-131.

94 Ds. L. Schellevis, 'Kerk - Geloof- Geloofsbe-

Den Haag 1953.

leving', in: Gemengd Gehuwd, red. A.M.J.

86 Een verslag van de eerste drie jaar van de
werkzaamheden van de school maakten

Kreykamp o.p., Ds. L. Schellevis, Dr. L.G.A.

C.J.B.J. Trimbos, M.J.G.M. Coenders, en

van Noort o.s.c, Ds. R. Kaptein. Brand/Ten
Have, Baarn 1965.

E.J.M. Hupperetz, 'De katholieke huwelijks-

95 Interview nr. 76. Dhr. en mevr. M.-R., 28

school te Amsterdam', in: Dux, jrg. 22, 1955, p.

februari 1996.

285-298.

96 Voorwoord van de redactie: 'Gemengd stu-

87 Aankondiging in Dux, jrg. 24, 1957, p. 70.
Het weekend zou plaatsvinden op 2 en 3

dentenhuwelijk', in: Het Gezin, Orgaan van de

februari 1957.

Katholieke Gezinsbeweging in Nederland, jrg.
35, 1965, no. 5, p. 96.

88 Bijvoorbeeld op 25 en 26 januari 1958, een
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97 Aankondiging in Dux, jrg. 32, 1965, p. 418.

der te hebben samengewoond zelfs het gedrag

98 'Kerkelijke wet moet overtreden worden tot-

van een minderheid van de Nederlandse

dat zij verdwijnt'. Sjaloom over gemengd

bevolking geworden. J.J. Latten, 'Trouwen

huwelijk. De Volkskrant, 27 januari 1966.

zonder te hebben samengewoond. Van

Knipselarchief KDC, KU Nijmegen.

gewoon naar bijzonder?', in Maandstatistiek

99 Aankondigingen in Dux, jrg. 33, 1966, p. 223,

voor de Bevolking, CBS, 1992/6. en D. Man-

519. 5 " 100 Dux, jrg. 36, 1969, p. 95.

ting, 'Niet-gehuwd samenwonen: vaker wel

101 'Gemengd gehuwden vragen aandacht voor

CBS 1993/12.

dan niet', in: Maandstatistiek voor de bevolking,
106 Interview met dhr. en mevr. M.-R., 28 febru-

hun problemen'. Reportage over het weekend

ari 1996.

op het oecumenisch vormingscentrum Den
Alerdinck te Laag Zuthem bij Heino. Uit een

107 Citaat van Hamoen in A. Houtepen (red.),
1982, p. 27.

dagblad, vermoedelijk Trouw of de Volkskrant.
Knipselarchief Katholiek Documentatie Cen-

108 Idem, p. 29.

trum, K.u. Nijmegen. 1969.

109 Zie hierover Jan Zwemer, 1992, 1994. Uit verschillende hier niet nader geciteerde interviews

102 K. Cladder, P. van Dijk, A. Houtepen, Stuurgroep Oecumene West-Brabant, 'Het gemeng-

met kerkelijk gemengde paren bleek mij ook

de huwelijk. Suggesties voor liturgie en pasto-

dat de oriëntatie op een andere kerkelijke

raat.' Breda, 1979, p. 3. Met dank aan prof.dr.

gezindte binnen het Christendom steeds een

A.W.J. Houtepen die mij op 26 januari 1996

belangrijk punt van irritatie en debat tussen

in Utrecht vertelde over deze ontwikkelingen,

huwelijkspartners blijft, en ook tussen

waar hij nauw betrokken bij was.

gemengde paren en hun (schoon)ouders of
verdere familie en vrienden.

103 P. van Leeuwen, 'Gemengde huwelijken 1973-

n o Gerard Dekker, Joep de Hart, Jan Peters,

1977', in: Archief van de Kerken, 1979, no. 2,

1997, p. 20-45, P- 5T> tabel 32.

jrg- 34. P- 49104 Deze percentages zijn laag vergeleken met die

m

N. Landman, 1992, p. 20, p. 32.

112 Jan Rath, Rinus Penninx, Kees Groenendijk,

uit 1969 die Van Leeuwen in zijn artikel in de

Astrid Meijer, 1996, met name hfs. 3. Zie ook

bundel 'Het Gemengde Huwelijk' uit 1971

R. Hampsink, 1992.

noemde, zoals in de tekst bij noot 12 vermeld.

113 Jan Rath, Rinus Penninx, Kees Groenendijk,

Ik heb hier geen verklaring voor kunnen vin-

Astrid Meijer, 1996, p. 36.

den. Mogelijk is de daling al eerder ingezet na
1969. Plausibel lijkt wel een stijging van de

114 C.J.M. Prins, 1994, p. 22-27.

percentages kerkelijk ingezegende gemengde

115 Schattingen van het aantal moslims:

huwelijken na 1965.
105 In 1983 werden de minste huwelijken gesloten

1971

50.000

1975

100.000

in de naoorlogse periode. Tegelijkertijd werd

1992

414.000

het ongehuwd samenwonen van uitzondering

1994

483.000

in de loop van de jaren tachtig steeds norma-

1995

628.000

ler. Vanaf eind jaren tachtig was trouwen zon-

(Knippenberg 1992, CBS 1994, 1996)
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116 Behalve deze ontwikkelingen hebben ook de

huwelijken tussen christenen en hindoes. Dr.

gebeurtenissen rond de Molukse gemeenschap

J.P. Schouten (red.), Trouwen doen ze toch...

in de jaren zeventig, en met name de kapin-

De titel verwijst naar een uitspraak van een

gen door Molukse jongeren, grote gevolgen

hindoepriester over het gemengde huwelijk

voor de bewustwording omtrent de blijvende

met christenen, die pleitte voor nuchterheid:

aanwezigheid in Nederland van groepen

'Maar wat we er ook tegen hebben, trouwen

migranten. Zowel onder de verschillende groe-

doen ze toch..' (p. 14)

pen migranten als bij de verschillende autori-

123 Het betreft het 'Islam in Europe Committee'

teiten dringt het besef door, dat de meeste

van de Conference of European Churches and

migranten in Nederland blijven wonen. Dan

Council of European Episcopal Conferences.

ook komt een discussie over beleid op langere

Onlangs publiceerde dit committee Marriages

termijn langzamerhand op gang.

between Christians and Muslims: Pastoral Gui-

117 Stuurgroep 'Moslims-christenen' (P. Backs, dr.

delines for Christians and Churches in Europe.

A. van Leeuwen en drs. A. Bressers), Het

Geneve, april 1997.

gemengde huwelijk tussen moslim en christen.

124 B.M.J. Speet, in: J.C.H. Blom, R.G. Fuks-

Informatiebulletin Biltstraat 121, jrg. 9, no. 13,

Mansfeld en I. Schöffer (red.), 1995, p. 21-22.

24 juli 1981. Uitgave van de R.K. Kerkprovin-

125 R.G. Fuks-Mansfeld, in: J.C.H. Blom e.a.

cie in Nederland, Utrecht.

(red.), 1995, p. 177-203.

118 Zie bijv. 'Het beste uit "Begrip" moslims-

126 J.C.H. Blom en J.J.Cahen, in: Blom e.a.,

christenen. De meest gevraagde nummers van

1995, p. 283.

1974-1980.' Den Bosch, Cura Migratorum

127 In Amsterdam werden in 1932, 1933 en 1934

1982. Het blad bestaat ook nu nog.

slechts respectievelijk 4, 8 en 10 procent van

119 Gé Speelman, Otto ter Reegen en Jan Slomp

de joodse jongens niet besneden. De niet-

(red.), 1995.

besnedenen waren in overgrote meerderheid

120 Gé Speelman, 1994, p. 9-18.

kinderen uit gemengde huwelijken. Ook

121 Al Nisa, Islamitisch maandblad voor vrouwen

opmerkelijk hoog bleef het aantal geregistreer-

en kinderen, uitgave van de Stichting Neder-

de 'kerkelijk ingezegende' huwelijken van

landse Moslimvrouwen, Amsterdam, ver-

joden. Van de in 1914 en 1915 in Nederland

schijnt sinds 1981. Bijeenkomsten van Al Nisa

gesloten huwelijken tussen als 'Israëliet' gere-

staan nadrukkelijk open voor niet-moslims,

gistreerde partners werd nog meer dan 90%

zoals in elk nummer van het blad staat: 'Elke

ingezegend. Cf. J.C.H. Blom en J.J. Cahen,

geïnteresseerde vrouw, moslim of niet, met of

in: J.C.H. Blom e.a. (red.), 1995, p. 266.

zonder hoofddoek is van harte welkom', in

128 Bron: CBS. Berekeningen door John Hen-

Amsterdam vinden de bijeenkomsten onder

drickx e.a., in: John Hendrickx, 1994, p. 144.

andere plaats in het Vrouwenhuis. Over Al

In een eerste detailstudie over de jaren dertig

Nisa schreven Fatiha Er-Rafay en Leylâ Boz-

en veertig lieten Ultee en Luijkx zien dat de

kurt, 1996.

kans op joods/niet-joodse huwelijken in de
laatste jaren de bezetting nog gelijkbleef, en

122 Vanuit de Raad van Kerken in Nederland ver-

pas tijdens de bezetting duidelijk daalde.

scheen in 1995 ook een boekje over gemengde
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tussen liberale joden en hervormde christenen,

Wout Ultee en Ruud Luijkx, 'De schaduw van
een hand.', in: Henk Flap en Wil Arts (red.),

naar aanleiding van joodse kritiek op de inter-

1997, p. 58, tabel I.

pretatie van joodse teksten en verhalen in een
bijbels verhalenboek van de voormalige predi-

129 John Hendrickx, Osmund Schreuder en Wout

kant van de Nederlands Hervormde Wester-

Ultee, in: John Hendrickx, 1994, p. 133-160.

kerk, Nico ter Linden, in 1996.

130 D. Hondius, Terugkeer, Den Haag 1990, 1998.
Goede overzichtsartikelen zijn: F.C. Brasz, in:

140 In 1993 is dit onderzoek herhaald, en daarbij

J.C.H. Blom e.a. (red.), 1995, p. 351-404. en J.

verklaarde niet minder dan 95% van de

Sanders, hoofdstuk over de naoorlogse

respondenten geen bezwaar te hebben tegen

geschiedenis van de joodse gemeenschap in:

een schoonzoon of -dochter, zwager of

Michman e.a., Pinkas, 1992.

schoonzus van een andere kerkelijke gezindte.
Bron: Gadourek 1953, Schuyt 1993.

131 Elma Verhey, 1991.
132 'Demografie van de joden in Nederland. Uit-

141 Over homoseksualiteit werd in de opinie-

komsten en evaluatie van de joden in Neder-

onderzoeken een veel afstandelijker, algemene

land per 1 januari 1966.' Ph. van Praag/NiDi,

vraag gesteld.

1971, p . 18 e.v.

Publieke acceptatie van homoseksualiteit, 1968-1991.

133 Nipo, Amsterdam, persbericht 607. 'Gelukkig

'Homoseksuelen moet men zoveel mogelijk vrijlaten om te
leven op hun eigen manier.'

huwelijk tussen Joden en niet-Joden mogelijk?' 22 januari 1953.

1968 '75 '80 '85 '86 '87 '91

134 Uitkomsten en evaluatie van een telling van

zoveel mogelijk
vrijlaten
zoveel mogelijk
tegengaan

de Joden in Nederland per 1 januari 1966. p.
20, tabel xiv. De samenstellers van dit onder-

64

83

93

93

92

36

17

7

7

8

94

95

6 5

zoek zeggen over het verschil in aantallen
Bron: SCP, Culturele Veranderingen 1975-91, Homofilie
(1968). Sociaal en Cultureel Rapport 1992.

joodse mannen en vrouwen die een huwelijk
met een niet-jood sluiten op: 'Het verschil
tussen het percentage gemengd gehuwde vrou-

Hoewel de vraag veel afstandelijker was

wen en mannen is vrijwel geheel toe te schrij-

gesteld, en minimale antwoordmogelijkheden

ven aan het feit dat bij het eerste huwelijk de

bood, is de overweldigende instemming met

mannen een grotere voorkeur hebben voor het

deze vraag vanaf 1980 wel een indicatie voor

gemengde huwelijk.' p. 23.

meer acceptatie van homoseksualiteit. Natuur-

135 Bernard Wasserstein, 1996.

lijk kan hier ook sociale wenselijkheid in de

136 Amsterdams Initiatief tegen fascisme, racisme

antwoorden een rol spelen. Maar dan nog kan

en antisemitisme, 'Geeffascisme geen kans'.

gesteld worden dat de publieke afwijzing van
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78. 'Ik woon samen met een buitenlander,

1968. Archief Peregrinus Stichting, doos 45.

maar ik ben doodeenzaam.'

117 C. Brinkgreve en M. Korzec, 1978. J.C.H.

128 Jaarverslag 1977, Averroes Stichting, Ibn Rusd,

Blom, BMGNjrg. 108, 1993, no. 1, 35.

Amsterdam 1977.

118 Dick Schaap en Bert Pasterkamp, 1964, p. 102.

129 Averroes Stichting, Jaarverslag 1977, p. 9.

119 Ik volg hier de gedetailleerde reconstructie

130 Ik vermoed dat er nogal wat afstand bestond

door Dick Schaap en Bert Pasterkamp, 1964,

tussen de belevingswereld van de hulpverle-

p. 190-220.

ners en de vrouwen in de praatgroepen. De

120 Righart stelt onomwonden dat Irene 'onder
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situatie doet d e n k e n aan wat Van Stolk en

zij zich tegenover haar niet nader aangeduide

W o u t e r s schreven over de hulpverleensters in

buitenlandse m a n moet i n h o u d e n , zich niet

een o p v a n g h u i s voor vrouwen: Bram van

moet uitspreken, haar opvattingen voor zich

Stolk en Cas W o u t e r s , 1983.
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huwelijksproblematiek in kultureel-gemengde

135 Gesprek m e t Betty de H a r t , 20 augustus 1997.

gezinnen m e t m e d i t e r r a n e vader en N e d e r -

136 D u r a n Simsek, maatschappelijk werker van
Turkse afkomst en zelf m e t een Nederlandse

landse moeder, C R M 1977.
132 Wiesje Bovenkerk-Teerink, in: Tijdschrift
Maatschappelijk
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voor
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Werk, 1977, p. 282-288. H e t
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Simsek, 1993.
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138 Jaap van Donselaar, 1991.
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1977.
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Een verschil als uitdaging.' Avenue, april 1985,

(red.), 1987.

p. 75-85.
145 M e t d a n k aan Geert de Vries.
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146 T.F. Pettigrew and R.W. Meertens, Santa
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C r u z / A m s t e t d a m 1992, p.13. Idem, in: Europe-
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25, 1995,

p. 2.5-75-
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147 Marleen K a m m i n g a , 1993.
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149 Weekblad Flair, 19 september 1995.
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150 P. D e k k e r en C S . van Praag, 1990, p . 20. Zie
o o k Paul Dekker, in: Mens en

Nederlandse vrouw, en k o m e n erop neer dat
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bundel: Erik Heijs, 'De Nederlandse nationa-

66ste jaargang no. 3, augustus 1991, p. 296-314.

liteit van Indische Nederlanders: een histori-

151 W.A. Shadid, 1979, p. 202, table 64. Shadid

sche terugblik.', p. 58-66. Zie ook E. Heijs,
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n
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1995Wim Willems en Leo Lucassen, 1994, p. 7-8.
Jan Ramakers, in: Wim Willems en Leo
Lucassen (red.), p. 108-120, met name p. 112.

(p. 193, table 55).

12 Erik Heijs, in: Wim Willems en Leo Lucassen

152 Hajo Schoppen, 1997.

(red.), 1994, p. 66.
13 Jan Ramakers, in: Willems en Lucassen, 1994,
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vluchtelingen in de jaren dertig is gemaakt

Zie ook bijlage 1.
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Int. 01, Indische man, sinds 1955 gehuwd met

voor het beleid ten aanzien van gedeporteerde

Ned.vrouw.

joden tijdens de Duitse bezetting, en ten aan-
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Wim Willems en Leo Lucassen, 1994, p. 5-7.
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J.E. Ellemers en R.E.F. Vaillant, 1985, p. 38 e.v.
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J.H. Kraak, J.E. Ellemers, E. Wittermans,
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Keuze van huwelijkspartner per migratiecate-
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8
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15 Uit de activiteiten van de repatriëringsdienst

Zie ook Lilian van der Velden over historisch

in 1944 blijkt dat er voor Christelijke repa-

onderzoek naar interraciale huwelijken en

trianten wel specifieke hulp werd voorbereid.

concubinaten in Nederlands-Indië, 1870-1942,
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in: DinaMiek, Tijdschrifl voor Vrouwengeschie-

genbundels, missiekoffers en kerkboeken

denis, 1991, p. 35-50.
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Archief van het Ministerie van Sociale Zaken,
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Hondius, 1990, p. 53-54.
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naar uiterlijk. J.E. Ellemers en R.E.E Vaillant,

regeling, tot 1 juli 1952, en begon dus als

1985, p. 17-18.
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10 Zie Gijs C.N. Beets, in: Wim Willems en Leo

1963. De christelijke partije gingen eerder

Lucassen (red.), 1994, p. 70-71. In dezelfde
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overstag: ARP-woordvoerder Algera sprak van
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'een schuld' die voldaan moesr worden ten

N e d . vrouw.

aanzien van de Indische repatrianten. D e Par-

34 Int. 10, Molukse m a n , sinds 1953 g e h u w d m e t

tij van de Arbeid en vooral de C P N verzetten
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35
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116.
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18 Jan Rath, 1991, p . 148. D e a a n p a k van
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of Moluks-Nederlandse paren gold dat uiter-

'onmaatschappelijken' werd geanalyseerd door
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Ali de Regt, 1984. E n d o o r A d r i a n n e Dercksen
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en Loes Verplanke, 1987.
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40 Int. 01, Ind. m a n , sinds 1955 gehuwd m e t

T. Pollmann & J. Seleky, 1979.

N e d . vrouw. Over de reacties van haar familie,

22 Fridus Steijlen, 1996.
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m e t n a m e haar moeder.

N i c o van Wijk, 1985, p . 158 e.v.
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24 Ferry Siwabessy en N i c o van Wijk, 1986, p.

42 Int. 01, N e d . vrouw, sinds 1955 gehuwd met

Van Wijk, 1985, p . 161.
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26 Int. 01, Ind. m a n m e t N e d . vrouw, g e h u w d

43 Int. 01, Ind. m a n , sinds 1955 gehuwd m e t

sinds 1955.

N e d . vrouw.

27 Lutgard Mutsaers, 1989. Zie o o k Helene Vos-

4 4 Int. 01, N e d . vrouw, sinds 1955 gehuwd met

sen, in: M . S c h w e g m a n en P. Wester (red.),

Ind. man.

1991.
28 H e l e n e Vossen, 1991, p . 116.
29 Int. 01, N e d . v r o u w en Ind. m a n , bij elkaar
sinds 1953.
30 Int. 10, N e d . vrouw, sinds 1953 getrouwd met
Molukse man.
31

Int. 0 6 , N e d . vrouw, g e h u w d m e t Ind. m a n
sinds 1955.
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Int. 01, Ind. m a n , sinds 1955 gehuwd met
N e d . vrouw.

34-36.
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Int. 10, N e d . vrouw, sinds 1953 gehuwd met
Molukse m a n .

20 W i m W i l l e m s en A n n e m a r i e Cottaar, 1989,

21

Int. 12, Ned. m a n , sinds 1978 getrouwd m e t
Indonesische vrouw.

w o n i n g z o e k e n d e n . Jan Ramakers, 1994, p. 112-

17 W i m W i l l e m s , in: Historisch Nieuwsblad,

Int. 0 9 , Molukse m a n , sinds 1952 gehuwd m e t

Int. 0 6 , I n d . m a n , g e h u w d m e t N e d . v r o u w
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45

57 Int. 96, Chinees-Ind. vrouw, sinds 1945

Met moeite geaccepteerde Indisch- of Moluks-Nederlandse
paren: motieven voor weerstand.
huidkleur

godsdienst

ld asse

taaj

gehuwd met Ned. man.
ftijd

58 Int. 06, Ned. vrouw en Ind. man, gehuwd
sinds 1955.

02-indv

59 Int. 06, Ned. vrouw en Ind. man, gehuwd

04-indm

sinds 1955.

06-indm
07-indv

60 Int. 01, Ind. man, sinds 1955 gehuwd met

08-molv
11-indm
12-indv

Ned. vrouw.
61 Int. 01, Ind. man, sinds 1955 gehuwd met

13-molm
14-molm

Ned. vrouw.

17-indv
18-indv
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Voornaamste etnische identificatie van partners uit Indischen Moluks-Nederlandse gemengde huwelijken.

20-indv
96-indv

Nederlands

Indisch

Mo luks

half-half

Totaal

Indische
mannen (6)
Molukse

Bron: Interviews met Indisch- en Moluks-Nederlandse
paren in 1996, door Mathijs Tuynman en Dienke Hondius.

mannen (5)
Nederl

1

vrouwen (11)
Indische
vrouwen (10)

8

2

1

5

3

2

46 Int. 01, Ned. vrouw, sinds 1955 gehuwd met
Ind. man.

1

3

2
2

Molukse
vrouwen (1)

47 Int. 10, Ned. vrouw, sinds 1953 gehuwd met

Nederl
mannen (11)

Molukse man.
48 Int. 10, Ned. vrouw en Molukse man,

Totaal (44)

2

1
4

7
24
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3

7

getrouwd sinds 1953.
Bron: interviews met 22 Indisch- en Moluks-Nederlandse

49 Int. 05, Molukse man, gehuwd met Ned.

paren in 1996, door Mathijs Tuynman en Dienke Hondius.

vrouw sinds 1943.
63 Int. 01, Ned. vrouw, sinds 1955 gehuwd met

50 Int. 96, Ned. man en Chinees-Ind. vrouw,

Ind. man.

gehuwd sinds 1945.

64 Int. 08, Ned. man, sinds 1993 gehuwd met
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52 Int. 09, Ned. vrouw, sinds 1956 getrouwd met
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53 Int. 01, Ind. man, sinds 1955 gehuwd met
Ned. vrouw.
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54 Int. 20, Ind. vrouw, sinds 1976 getrouwd met

Int. 74, Ned. vrouw, sinds 1963 getrouwd met
Spaanse man.

Ned. man.
2

55 Int. 09, Ned. vrouw, sinds 1956 gehuwd met
Molukse man.

Rudolph J. Vecoli, in: Robin Cohen (ed.),
1995, p . 114-122.

56 Int. 08, Molukse vrouw, sinds 1993 gehuwd
met Ned. man.
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Eijken, 1983. Aart Heering, 1985. Will Tinne5

hij afkomstig is, het geboottejaar, en de bur-

mans, 1991, 1994.

gerlijke staat. Er zijn lijsten op alfabetische

Zie verder Liesbeth Nuijten-Edelbroek, in:

volgorde, en ook lijsten van alle adressen waar

Sociale Wetenschappen, 21, 1978, p. 44-56.
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Idem, in: Beleid en Maatschappij, 5, 1978, p.

hij heeft aangegeven hoeveel er elke maand

172-179. Een goed overzicht van het onder-
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Flip Lindo en Toon Pennings, 1988, p. 14.

7
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21 A.AJ. van der Velden, 1957. p. 17-18.
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9
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sen, geboortedatum en datum van binnen-
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geslacht.' Bron: CBS, in: Flip Lindo en Toon
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Pennings, 1988, p. 29, tabel 2.

Archief Peregrinus Stichting, lijsten in manuscript en uitgetikte originelen, doos 31.

11 Judith van Biemen, 1994.
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23 Lijsten in manuscript en uitgetikte originelen,

Catalina Ginard, 1983. Met dank aan Frank

doos 31. Archief Peregrinus Stichting, Amster-

Bovenkerk.

dam, Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis.

13 Will Tinnemans, 1991, p. 15.
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14 Int. 71, Ital. man die in 1957 trouwde met

25 A.AJ. van der Velden, 1957. p. 17.
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26 Int. 71, Ital. man die in 1957 trouwde met
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16 Interview met A.AJ. van der Velden, 11 okto-
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ontmoette.

17 Interview met A.A.J. van der Velden, 11 okto-

29 'Memorandum betreffende de positie van de

ber 1995, Heemskerk.

Italiaanse arbeiders in het IJmondgebied',
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t.b.v. buitenlanders in Overijssel, in een rap-

terie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, 17 juni 1965. Archief Peregrinus
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spontaan. In 1976 zijn veel Turken in dienst

62 Int. 77, Ned. vrouw, sinds i960 getrouwd met

van Hoogovens gekomen. Voor hen was er

Ital. man.

geen woonvoorziening. Doordat er geen wer-

63 Int. 77, Ned. vrouw, sinds i960 getrouwd met

vingsovereenkomst was, had Hoogovens voor

Ital. man.

deze werknemers ook geen verplichtingen

64 Int. 74, Ned. vrouw, getrouwd met Spaanse

zoals die van huisvesting. Voorwaarde voor in

man sinds 1963.

dienst treding waren o.a.: 'Redelijke beheer-

65 Int. 74, Ned. vrouw, getrouwd met Spaanse

sing van de Nederlandse taal; Beschikken over

man sinds 1963.

acceptabele huisvesting binnen het door het

66 Int. 46, Spaanse man, sinds 1974 getrouwd

bedrijfsbusvervoer bestreken gebied.' Archief

met Ned. vrouw.

Peregrinus Stichting, Informatie over Werving,

67

27-9-76. Memo van Hoogovens, afd. Personeel en Organisatie. Doos 21.
51 Peregrinus Stichting, Archief, doos 6 en 7.

Italiaans-Nederlandse en Spaans-Nederlandse paren naarmate van acceptatie.
acceptatie
Ned M/V met

probleem- met moeite niet geacloze accep- geaccepteerd cepteerd:
tatie
breuk

Ital. man(5}
Ital. vrouw(l)
Spaanse man(5)
Spaanse vrouw(4)

2
1

Totaal 15 paren

4

Enquête, Gegevens betreffende in Nederland
bij de KNHS-NV tewerkgestelde buitenlandse
werknemers/sters, 1970.
52 Will Tinnemans, 1994, p. 30. de Volkskrant, 7
oktober 1961.

3
4
2

1

1
1

53 Archief Peregrinus Stichting, IISG Amsterdam,
Bron: Interviews met 15 Italiaans- en Spaans-Nederlandse
paren door Dienke Hondius en Sander Kelderman in 1995
en 1996.

doos 46, Verslagen vergaderingen Contactcommissie Eurocasa en Arosa Sun, 1970.
54 Interview met dhr. Soriano Beltran, 10 april

68 Int. 46, Spaanse man, sinds 1974 getrouwd

1996, Velsen Noord.

met Ned. vrouw.

55 Interview met dhr. Soriano Beltran, 10 april

69 Int. 49, Spaanse vrouw, sinds 1983 gehuwd

1996, Velsen Noord.

met Ned. man.

56 Zie Anneke van Otterloo, 1990.

70

57 Zie ook de dissertatie over Hoogovens van

Met moeite geaccepteerde Italiaans- of Spaans-Nederlandse
paren: motieven voor weerstand.

Van Eiteren, die een schat aan origineel bronnenmateriaal omvat. M.C.M, van Eiteren,
69-spam
74-spam
91 -spam
95-spam
71-italm
72-italm
77-italm
4l-spav
54-spav

1986, twee delen.
58 Zie verder bijlage 1 over de werving van
respondenten.
59 Int. 77, Ned. vrouw, sinds i960 getrouwd met
Ital. man.
60 Int. 77, Ned. vrouw, sinds i960 getrouwd met
Ital. man.

godsdienst

nationaliteit

X

X

klasse

taal

eftijd

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Totaal
9 paren

61 Int. 77, Ned. vrouw, leerde haar Ital. man in
1958 kennen, in i960 getrouwd.

Bron: Interviews met 15 Italiaans- en Spaans-Nederlandse
paren in 1995 en 1996 door Dienke Hondius en Sander
Keidei
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met Ned. vrouw.

71 Int. 72, Ned. vrouw, sinds 1964 getrouwd met
Ital. man.

90 Int. 74, Ned. vrouw, sinds 1963 getrouwd met
Spaanse man.

72 Int. 74, Ned. vrouw, sinds 1963 getrouwd met

91 Int. 74, Ned. vrouw, sinds 1963 getrouwd met

Spaanse man.

Spaanse man.

73 Int. 49, Spaanse vrouw, in 1983 getrouwd met
Ned. man.

92 Int. 59, Ned. vrouw, sinds 1976 getrouwd met
Ital. man.

74 Int. 54, Ned. man, die zijn Spaanse vrouw in
1974 leerde kennen. Zij trouwden in 1977.

93 Int. 41, Ned. man, sinds 1977 getrouwd met
Spaanse vrouw.

75 Int. 54, Ned. man, sinds 1977 getrouwd met
Spaanse vrouw. Interview met de Spaanse
vader van de vrouw, waarbij de vrouw zijn

Hoofdstuk 9

antwoorden vertaalde.
76 Int. 71, Ital. man, in 1957 getrouwd met Ned.
vrouw.

1

Wil Zeegers, 1998, p. 152, 174.

2

H. Biervliet, B. Bun, A.J.F. Köbben,
H. Tromp, K. Verrips en G. Wekker, in:

77 Int. 41, Ned. man, sinds 1977 getrouwd met

F. Bovenkerk, H.J.M. Ciaessen, B. van Hee-

Spaanse vrouw.

rikhuizen, A.J.F. Köbben en N. Wilterdink

78 Int. 69, Ned. vrouw en Spaanse man,

(red.), 1978, p. 208-235.

getrouwd sinds 1967.
79 Int. 69, Ned. vrouw, sinds 1967 getrouwd met
Spaanse man.

3

Ruth Benedict, 1940, revised edition 1945.

4

Met dank aan Aspha Bij naar en Cobito Thyssen voor de spelling.

80 Int. 77, Ned. vrouw, sinds 1958 getrouwd met
Ital. man.

5

Zie Gert Oostindie en Emy Maduro, 1986.
Mies van Niekerk, in: Hans Vermeulen, Rinus

81 Int. 41, Ned. man, sinds 1977 getrouwd met

Penninx (red.), 1994. Gert Oostindie, 1998.

Spaanse vrouw.
6

82 Int. 46, Ned. vrouw, sinds 1974 getrouwd met

Cijfers afkomstig van het CBS, maandstatistiek
voor de bevolking oktober 1995. J. van der

Spaanse man.

Heijdt, 1995, p. 19. Zie ook Han Entzinger, in:

83 Int. 46, Ned. vrouw, sinds 1974 getrouwd met

Robin Cohen (ed.), 1995, p. 345.

Spaanse man.
7

84 Int. 46, Ned. vrouw, getrouwd met Spaanse

Zie verder o.a. J.M.M, van Amersfoort, 1968.
Livio Sansone, 1992. Anil Ramdas, 1992.

man sinds 1974.

R.F.J. Tas, CBS, 1993, no. 9, p. 9-12.

85 Int. 95, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met
8

Spaanse man.

J. van der Heijdt, cbs, maandstatistiek bevolking, oktober 1995, p. 20.

86 Int. 91, Spaanse man, sinds 1969 getrouwd
met Ned. vrouw.

9

Philip Muus, Amsterdam 1991, p. 29. Aangehaald door Entzinger, 1995, p. 345.

87 Int. 41, Ned. man, sinds 1977 getrouwd met

10 Zie: Hans van Amersfoort en Boudewijn

Spaanse vrouw.

Surie, Ethnic and Racial Studies 10 (2), 1987,

88 Int. 95, Spaanse man en Ned. vrouw,

p. 169-185. Malcolm Cross en Han Entzinger

getrouwd in 1969.

(eds.), 1988. Rinus Penninx, Jeanette Schoorl

89 Int. 69, Spaanse man, sinds 1967 getrouwd
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en Carlo van Praag, 1994.

20

11 Voor gedetailleerdere informatie over de wer-

Met moeite geaccepteerde Surinaams-Nederlandse paren
naar motieven voor weerstand.

ving verwijs ik naar bijlage 1.

huidkleur godsnationali- dienst
teit

12 Int. 57, Ned. vrouw, sinds 1986 samenw. met
Antil. man.
13 Int. 83, Ned. vrouw en Sur. man, ontmoet in
1974, gehuwd 1977.
14 Int. 49, Ned. man, sinds 1978 getrouwd met
zwarte vrouw, waarvan de moeder uit Amerika
kwam.
15 Int. 84, Sur. vrouw, ontmoette haar Ned. man
in 1987, in 1994 getrouwd.

x(s)
x(s)
x(h)

67-surv
86-surv

x (s+h)

leeftijd

0

2

1

x (s+h)
x(h)

x(h)
x(h)

Ned. man.
18 Int. 88, Sur. vrouw, ontmoette haar Ned. man

Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse paren naar mate van
acceptatie.
met moeite
geaccep-

niet geaccepteerd:

tatie

teerd

breuk

Surin man (7)
Antill. man (1)

1
1

6

Surin

2

2

2

(s) = De weerstand kwam van de Surinaamse familie,
(s+h) = De weerstand kwam zowel van Surinaamse als van
Hollandse familie.

in 1987.

probleemloze accep-

7

Surm= Huwelijk van een Surinaamse man met een Nederlandse vrouw. Surv = Huwelijk van een Surinaamse vrouw
met een Nederlandse man.
(h) = De weerstand kwam van de kant van de Hollandse
familie.

17 Int. 67, Sur. vrouw, sinds 1993 getrouwd met

vrouw (5)

87-surm
90-surm
93-surm

8 paten

Sur. vrouw.

acceptatie
Ned m/v met

X(S)

taal

Totaal

16 Int. 6y, Ned. man, sinds 1993 getrouwd met

19

80-surm
83-surm
85-surm

klasse

Bron: Interviews met 13 Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse paren in 1996, door Dienke Hondius.

21 Int. 67, Ned. man, sinds 1993 getrouwd met
Sur. vrouw.
22 Int. 85, Sur. man, sinds 1993 samenwonend
met Ned. vrouw.

1

23 Int. 80, Sur. man, sinds 1990 samenwonend
Totaal (13)

met Ned. vrouw, over de reactie van zijn
ouders.

Bron: Inrerviews met 13 Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse paren in 1996, door Dienke Hondius.

24 Int. 85, Sur. man, sinds 1993 samenw. met
Ned. vrouw.
25 Int. 80, Sur. man, sinds 1990 samenw. met
Ned. vrouw.
26 Int. 78, Sur. vrouw, sinds 1979 getrouwd met
Ned. man.
27 Zie hierover ook Christian Broer, Amstetdam
1996.
28 Int. 90, Ned. vrouw, leerde haar Hindoestaanse Sur. man kennen in 1979, vanaf 1984
getrouwd.
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45 Int. 80, Sur. man, sinds 1990 samenw. met

29 Nico H. Frijda, 1988, p. 286, 293, 361.

Ned. vrouw.

30 Nico H. Frijda, 1988, p. 286-287.

46 Int. 87, Sur. man, 15 jaar getrouwd geweest

31 Int. 80, Sur. man, sinds 1990 samenw. met

met Ned. vrouw.

Ned. vrouw.

47 Int. 93, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met

32 Int. 88, Sur. vrouw, sinds 1993 getrouwd met

Sur. man.

Ned. man.

48 Int. 48, Ned. vrouw, 15 jaar gettouwd geweest

33 Int. 80, Ned. vrouw, sinds 1990 samenw. met

met Sur. man.

Sur. man.

49 Int. 80, Ned. vrouw, sinds 1990 samenw. met

34 Int. 57, Ned. vrouw, sinds 1986 samenw. met

Sur. man.

Antil. man.

50 Deze veelgenoemde en ook aan anderen aan-

35 Int. 78, Sur. vrouw, sinds 1979 getrouwd met

bevolen strategie lijkt bij uitstek een strategie

Ned. man.

tegen het 'alledaags racisme' zoals Essed dat

36 Int. 48, Ned. vrouw die in 1970 met een Sut.

analyseetde. In de strategieën tegen racisme

man trouwde.

die zij onderscheidde, noemt ze deze echter

37 Int. 80, Ned. vrouw, sinds 1990 samenw. met

niet. Wellicht sluit het advies 'oppassen' en

Sur. man.

'problemen voorkomen' aan bij de door Esseds

38 Int. 87, Sur. man, 15 jaar getrouwd geweest

Surinaamse respondenten vaak benadrukte

met Ned. vrouw.

alertheid ten opzichte van racisme ('Be alert

39 Int. 80, Ned. vrouw, sinds 1990 samenw. met

for racism'). Philomena Essed, 1989, p. 237.

Sur. man.
40 Int. 57, Ned. vrouw, sinds 1986 samenw. met

51

Antil. man.

Voornaamste etnische identificatie van partners uit Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse gemengde huwetijken.

41 Int. 93, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met

Nederlands

Surinaams

half-half

of Anrilliaans

Javaans-Sur. man.
42 Int. 83, Sur. man, sinds 1977 getrouwd met

Surinaamse of
Anr. man (8)

3

4

vrouwen (5)
Nederlandse

1

4

en Sawitri Saharso, 1989. Henry G. Dors,

mannen (5)
Nederlandse

3

1987. Ook Van Heelsum noemt vetgelijkbare

vrouwen (8)

8

Ned. vrouw.

1

Surinaamse

43 Sawitri Saharso geeft voorbeelden in haar dissertatie, 1992, hfs. 4. Zie ook Yvonne Leeman

2

afweer-houdingen onder jongere Surinamers
toraal (26)

in Amstetdam. A.J. van Heelsum, 1997, met
name hfs. 7.

15

8

3

Bron: Interviews met 13 Surinaams- en Antilliaans-Nedetlandse paren in 1996, door Dienke Hondius.

44 De flexibele anti-racistische strategieën van

52 Int. 48, Ned. vrouw die in 1970 met Sur. man

zwarte jongeren in Londen worden indrin-

trouwde.

gend beschreven door Les Back, 1996. Een
baanbrekende studie over kinderen uit inter-

53 Int. 93, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met

etnische huwelijken schreven Barbara Tizard

Sur. man.

and Ann Phoenix, 1993. Zie ook Ann Phoe-

54 Sur. man, sinds 1993 samenw. met Ned.

nix, 1998.

vrouw.
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55 Int. 67, Ned. man, sinds 1993 getrouwd met

75 Int. 78, Sur. vrouw, sinds 1979 getrouwd met

Sur. vrouw.

Ned. man.

56 Int. 80, Sur. man, sinds 1990 samenw. met

76 Int. 86, Ned. man, leerde zijn Sur. vrouw in

Ned. vrouw.

1986 kennen.

57 Int. 86, Ned. man, sinds 1986 samenw. met

77 Int. 78, Ned. man, sinds 1979 getrouwd met

Sur. vrouw.

Sur. vrouw.

58 Int. 85, Sur. man, sinds 1993 samenw. met

78 Int. 88, Sur. vrouw, die haar Ned. man in 1987

Ned. vrouw.

leerde kennen.

59 Int. 80, Sur. man, sinds 1990 samenw. met

79 Int. 80, Ned. vrouw, sinds 1990 samenw. met

Ned. vrouw.

Sur. man.

60 Int. 57, Ned. vrouw, ruim tien jaar samenw.

80 Saharso merkt op dat haar Hindostaanse

met Antil. man.

respondenten ook regelmatig voor een ander

61 Int. 85, Ned. vrouw, sinds 1993 samenw. met

aangezien worden: 'Ze lijdt onder de onzicht-

Sur. man.

baarheid van haar etniciteit. [...] Op school

62 Int. 93, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met

geloven ze pas dat ze uit Suriname komt als ze

Sur. man.

Surinaams spreekt. [...] Ze wordt op de markt
vaak voor Turkse aangezien, maar ook wel

63 Int. 78, Sur. vrouw, sinds 1979 getrouwd met

voor Pakistaanse of Javaanse..' Sawitri Saharso,

Ned. man.
64 Int. 57, Ned. vrouw, ruim tien jaar samenw.

1992. P- 7581 'De voortdurende verwisseling van Indonesiërs

met Antil. man.
65 Int. 67, Ned. man, sinds 1993 getrouwd met

met West-Indiërs. Het idee dat negers alleen in

Sur. vrouw.

Afrika en de Verenigde Staten leefden, niet in

66 Int. 85, Sur. man, samenw. met Ned. vrouw

het Nederlandse koloniale rijk. De mythes en

sinds 1993.

verwachtingen omtrent typische zwarte ken-

67 Int. 84, Sur. vrouw, sinds 1988 samenw. met

merken, van muzikaliteit tot seksueel vermo-

Ned. man.

gen. De onnozele opmerkingen over huidkleur,
haar, tanden.' Gert Oostindie, 1998, p. 257-262.

68 Int. 85, Ned. vrouw, sinds 1993 samenw. met
Sur. man.

82 Int. 93, Sur. man, sinds 1966 getrouwd met
Ned. vrouw.

69 Int. 93, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met
Sur. man.

83 Int. 90, Sur. man, leerde zijn Ned. vrouw kennen in 1979.

70 Int. 78, Sur. vrouw, sinds 1979 getrouwd met

84 Int. 85, Ned. vrouw, sinds 1993 samenw. met

Ned. man.

Sur. man.

71 Int. 57, Ned. vrouw, ruim tien jaar samenw.

85 Int. 86, Ned. man, leerde zijn Sur. vrouw ken-

met Antil. man.

nen in 1986.

72 Int. 48, Ned. vrouw die in 1970 trouwde met

86 Norbert Elias, 'Een theoretisch essay over

Sur. man.

gevestigden en buitenstaanders', in: idem,

73 Int. 80, Ned. vrouw, sinds 1990 samenw. met

1976, p . 20-22.

Sur. man.

87 Norbert Elias en John L. Scotson, 1976, a.w.,

74 Int. 85, Sur. man, sinds 1993 samenw. met
Ned. vrouw.

p. 22-23.
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88 Goffmann neemt als voorbeeld zichtbare fysie-

8

Int. 81. Ned. vrouw, die haar Tunes, man in
1964 leerde kennen.

ke handicaps, maar ik meen dat zijn conclusie
9

ook op zichtbaar kleurverschil van toepassing

Int. 40. Turkse man, sinds 1966 getrouwd met
Ned. vrouw.

is. Erving Goffmann, 1963, 1986, p.48.

10 Int. 81. Ned. vrouw, sinds 1964 gehuwd met

89 Allison Blakely, 1993, p. 291.

Tunes. man.
11 Int. 70. Ned. vrouw, leerde haar Marok. man

Hoofdstuk 10

kennen in 1973.
1
2
3
4

12 Bijvoorbeeld in Wyldemerk, Gaasterland, waar

Int. 70, Ned. vrouw, leerde haar Marok. man
kennen in 1973.

een 'barakkenkamp' voor Molukse moslims

Hans van Amersfoort, in: Robin Cohen (ed.),

was opgericht. Abdulwahid van Bommel

1995, p. 308.

(voormalig directeur van de Nederlandse Mos-

Anita Böcker, in: Migrantenstudies, 8 (4), 1992,

lim Omroep) leerde daar zijn vrouw kennen.

p. 61-78.

Interview door Frénk van der Linden in NRC

Het betreft met name de nieuwe inkomens-

Handelsblad, 27 september 1997, Z-bijlage p. 3.
13 Int. 40, Ned. vrouw, die haar Turkse man in

normen voor gezinshereniging, de gedwongen

1961 leerde kennen. In 1966 getrouwd.

wachttijd, en de wetgeving tegen zogenaamse

14 Int. 40, Ned. vrouw en Turkse man, getrouwd

schijnhuwelijken. Deze maatregelen werden in

in 1966.

1993 en 1994 van kracht. Zie hierover ook
hfs. 6.
5

15 Int. 81, Ned. vrouw, sinds 1964 samenw., later
getrouwd met Tunes. man.

De werving van respondenten staat gedetail-

16 Int. 89, Ned. vrouw en Marok. man,

leerder beschreven in bijlage 1.
6

getrouwd in 1966.

Tabel 2 Ontmoetingsplaatsen van 38 Marokkaans- en
Tutks-Nedetlandse paren.

Ned.
met

Buiten Nederland
(werk of
vakantie)

17 Een overzicht van de kerkelijke gezindte vanIn Nederland
via werk, buren, studie,
vrienden of
kennissen

huis-uit van de Nederlandse partners.

In Nederland in
café, discotheek,
op straat

Dubbel gemengd. Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren
naar godsdienstige gezindte van de partners.

Isl. partner:

Rooms- Nederlands Onker- Joods
Katho- Hervormd, keiijk
proresranr
liek

Marokkaanse man (9)

4

2

2

3

3

Turkse man (10)
4
Islamitische man (10)* 2

3
4

11

Marokkaanse vrouw (3) 1
Turkse vrouw (6)
2

Ned. partner:

Matok. man (9)
3
Turkse man (10)
3
Overig Isl. man (10) 2
Marok. vrouw (3)
Turkse vrouw (6)
Totaal 38

7

17

10

3
2
3

1

13

10

Bron: Interviews met 38 Marokkaans- en Turks-Nederlandse paren, waaronder 10 met mannen uit overige Islamitische
landen, in 1995-1996, door Dienke Hondius en Sander Kelderman.

Totaal 38

Int. 56. Ned. vrouw, leerde haar Turkse man

Hondius en Sander Kelderman, 1995-1996.

13

1

1

* = 1 onbekend
Bron: Interviews met 38 gemengde paren, door Dienke

in i960 kennen, 1966 getrouwd.
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18 Int. 26, Ned. man, sinds 1987 getrouwd met

28

Met moeite geaccepteerde gemengde paren naar motieven voor
weerstand: nationaliteit, godsdienst, klasse, taal, leeftijd.

Marok. vrouw.
19 Int. 26, Ned. man, getrouwd met Marok.

type weerstand:
paar:
nationa- godsliteit
dienst

vrouw sinds 1987.
20 Int. 70, Ned. vrouw, sinds 1976 gettouwd met
Marok. man.

30-marm

x (h+m)
x(h)
x(h)

44-marm
63-marm
64-marm
70-marm

21 Int. 22, Ned. vrouw en Egypt, man, getrouwd
sinds 1990.
22 Int. 62, Ned. vrouw, samenw. met Turkse man

75-marm
27-turm
28-turm
40-turm

sinds 1995.
23 Int. 61, Ned. vrouw, leerde haar Pakist. man
in 1985 kennen.

56-turm
60-turm
68-turm

24 Int. 50, Ned. man, sinds 1990 getrouwd met
Marok. vrouw.
25 Int. 82, Ned. man, sinds 1991 getrouwd met
Marok. vrouw.
26 Int. 29, Ned. vrouw, sinds 1989 getrouwd met
Egypt, man.
27 Int. 65, Ned. vrouw, sinds 1993 getrouwd met
Jordaanse man.

leeftijd

x (h+m)
x(h)
x (h+m) x (h)
x(h)
x (m)
x(h)
x(h)
x (h+t)
x (h+t)
x(t)

x(t)
x(h)
x(h)
x(h)
x(h)

x(h)

37-turv
79-turv
26-marv

x(t)
x(h)
x(t)
x (h+m) x (m)
x(h)
x(h+egy)
x{h+sen )x(h)
x(h)
x (iran)

45-tunm
52-tunm
63-pakism

taal

x(h)
x(h)

92-turm
21-turv
23-turv
33-turv

22-egym
25-senm
34-iranm

klasse

x(t)
x(t)
x(t)

x(t)
x(h)
x(t)
x(h)

xh+i

66-tunm
81-runm

x(h)
x (h+tim)
x(h)
x (h+pak)
x (h)
x(h+tur )
x (h)
x (h+tur )
x (h)

Totaal
27 paren

26

14

6

x(h)

2

3

Bron: Interviews met 38 Turks- en Marokkaans-Nederlandse paren, en paren van uit andere islamitische landen
afkomstige mannen met Nederlandse vrouwen, in 1995 en
1996, door Dienke Hondius en Sander Kelderman.
* Uitleg bij de tabel:
marm = Een paar bestaande uit een Marokkaanse man en
een Nederlandse vrouw
turm = Turkse man met Nederlandse vrouw

29 Int. 81, Ned. vrouw, die haar Tunes, man in
1964 leerde kennen.
30 Int. 81, Ned. vrouw, sinds 1964 samen met
Tunes. man.
31 Over de schriftelijke waarschuwing van de
burgerlijke stand in Amsterdam aan gemengde
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46 Int. 89, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met

paren die in ondertrouw gingen, zie hfs. 6.

Marok. man.

32 Int. 40, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met

47 Int. 82, Ned. man en Marok. vrouw, getrouwd

Turkse man.
33 Int. 70, Ned. vrouw, leerde haar Marok. man

sinds 1991.

48 Int. 82, Ned. man en Marok. vrouw, getrouwd

kennen in 1973.

sinds 1991.

34 Int. 56, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met

49 Int. 55, Ned. vrouw, sinds 1992 samenw. met

Turkse man.

Marok. man, kenden elkaar sinds 1988. Haar

35 Int. 89, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met

eerste man was ook Marokkaan.

Marok. man.

50 Int. 44, Ned. vrouw, sinds 1981 samenwonend,

36 Int. 40, Ned. vrouw, sinds 1966 getrouwd met

1982 getrouwd met Marok. man.

Turkse man.

51 Int. 44, Ned. vrouw, sinds 1981 samen met

37 Int. 70, Ned. vrouw, sinds 1976 gehuwd met

Marok. man.

Marok. man.

52 Int. 60, Ned. vtouw, die haar Turkse man in

38 Int. 70, Ned. vrouw, leerde haar Marok. man

1989 leerde kennen, Getrouwd sinds 1991.

kennen in 1973.

53 Int. 60, Ned. vrouw en Turkse man, getrouwd

39 Int. 66, Ned. vrouw, leerde haar Tunes, man

sinds 1991.

kennen in 1981.

54 Int. 61, Ned. vrouw, leerde haar Pakist. man

40 Int. 52, Ned. vrouw, sinds 1991 getrouwd met

kennen in 1985.

Tunes. man.

55 Int. 40, Ned. vrouw en Turkse man, leerden

41 Int. 23, Ned. man, sinds 1995 samenw. met

elkaar kennen in 1961, getrouwd in 1966.

Turkse vrouw.

56 Int. 79, Turkse vrouw, sinds 1990 samen met

42 Int. 37, Ned. man, sinds 1984 getrouwd met

Ned. man.

Turkse vrouw.

57 Int. 79, Turkse vrouw en Ned. man, samen

43 Int. 22, Ned. vrouw, sinds 1990 getrouwd met

sinds 1990.

Egypt, man.

58 Int. 26, Ned. man, sinds 1987 getrouwd met

44 Int. 89, Marok. man, sinds 1966 getrouwd

Marok. vrouw.

met Ned. vrouw.
45

Voornaamste etnische identificatie van partners uit gemeng- 59 Int. 94, Turkse vrouw en Ned. man,

samenw./gehuwd sinds 1975.

de huwelijken.

60 Deze strategie werd door de Franse sociologe

Neder- Marok- Turks eigen half
land
kaans
land half
Marok. man (9)
Turkse man (10)
Over is L man (10)
Marok. vrouw (3)
Turkse vrouw (6)

Collet 'cultuurverschil als alibi' genoemd. Zie
hierover ook hfs. 3.

2
1

61 Int. 23, Turkse vrouw, sinds 1995 samenw. met
Ned. man.

1

62 Int. 23, Ned. man, sinds 1992 getrouwd met

1

Nederl. vrouw (29) 25
Nederl. man (9)
7

Turkse vrouw.
63 Int. 34, Iraanse man en Ned. vrouw, samen

Toraal (76)

37

sinds 1987.
64 Int. 81, Ned. vrouw, sinds 1964 samen met

Bron: Inrerviews mer 38 gemengde paren, door Dienke
Hondius en Sander Kelderman, in 1995 en 199e.

Tunes. man.
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65 Int. 81, Ned. vrouw, leerde haar Tunes, man in
1964 kennen.

2

Bram van Stolk en Cas Wouters, 1983, p. 143 e.v.

3

Bram van Stolk en Cas Wouters, 1983, p. 145:

66 Int. 22, Ned. vrouw, sinds 1990 getrouwd met

'Over het algemeen gaven de vrouwen blijk

Egypt, man.

van een aanmerkelijk grotere identificatie met

67 Int. 81, Ned. vrouw, sinds 1964 samen met

hun man dan omgekeerd; ze hadden zich veel

Tunes. man.

meer in hun man ingeleefd dan hun man in

68 Int. 75, Ned. vrouw en Marok. man,

hen.' Deze situatie verklaren zij uit de onder-

getrouwd sinds 1976.

geschikte positie van vrouwen: 'Vanuit hun
ondergeschikte positie waren ze wel gedwon-

69 Int. 70, Ned. vrouw, sinds 1976 getrouwd met

gen om zich in hun man in te leven, om zijn

Marok. man.

wensen, verlangens en irritaties te kennen en

70 Int. 94, Ned. man, sinds 1975 getrouwd met

daar rekening mee te houden. Voor hun

Turkse vrouw.

gevoel van eigenwaarde waren zij - nog -

71 Int. 82, Ned. man en Marok. vrouw, getrouwd

sterk afhankelijk van zijn tevredenheid over

sinds 1991.

haar. Voor de meeste mannen gold eerder dat
zij, als superieuren, nooit de noodzaak hadden

Hoofdstuk 11

gevoeld om zich sterk in hun vrouw in te
I

leven.' (p. 147).

Tabel la Mate van acceptatie van 4 groepen etnisch gemengde paren, (absolute aantallen: mannen en vrouwen
onderscheiden)

4

Zoals bijvoorbeeld een Nederlandse vrouw,
sinds 1964 gehuwd met een Tunesische man

Ind. /Moluks
Nedv
Nedm

Ital./Spa
Nedv

en actief moslim, die vertelde over een conNedm

3

2

2

2

5

8

7

2

3

1

1

1

11

11

10

5

Probleemloos
geaccepteerd:
Met moeite

frontatie met een andere Nederlandse vrouw,
op straat, toen ze hoorde dat die een Marokkaanse vrouw voor 'Khomeini' uitschold: 'Ik
bleef heel vriendelijk tegen haar, ik zeg: 'Nou,

geaccepteerd:
Niet geaccep-

ik heb helemaal geen nare man, die laat mij

teerd; breuk:
Totaal:

studeren, kijk maar, ik ben hier met mijn boe-

Sur.Antil
Nedv
Nedm

Marok./Tur.
Nedv

kentas." Uit haar verdediging van een andere
vrouw blijkt dat ze de verwijten maar al te

Totaal

goed kende, en er bij voorbaat al op inging.

Nedi n

Probleemloos

2

2

6

3

22

geaccepteerd:
Met moeite

6

2

21

6

57

geaccepteerd:
Niet geaccep-

0

1

2

0

9

5

Schuyt, 1996, beschreven de dynamiek van het
geven en ontvangen van giften, die zij typeren
als het 'cement van sociale relaties', o.a. in

teerd: breuk:
Totaal:

Aafke Körntet, Wilma Vollebergh en Kees

'Giften en het emotionele belang van familie
8

5

29

9

en vrienden.'

88

Bron: interviews met 88 etnisch gemengde paren, 19951996.

6

Robert K. Merton, 1941, 1976, p. 232.

7

K. Anthony Appiah, New York Review of
's, 1997. P- 36.
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Hoofdstuk 12.

Siep Stuurman, in: P. Luykx en H. Righart,
1991, p . 26.

i

J. Goudsblom, Het belang van sociologie,
1997, P- 3°8.

2

'Social identity lies in difference, and difference is asserted against what is closest, which
represents the greatest threat.' Geciteerd door
Anton Blok, 1997, p. 165. Pierre Bourdieu,
1984, p. 479.

3

AJ. van Heelsum wijst er in haar recente
proefschrift op dat 'juist onderwerpen die iets
te maken hebben met de 'ethnic boundary'
tussen de dominante meerderheid en de
betreffende minderheidsgroep een interviewereffect teweeg kunnen brengen'. Dit zal dan
zeker ook gelden voor vragen naar de impact
van huidkleur. In mijn interviews hierover heb
ik tot nu toe geen opmerkelijk verschil tussen
de uitspraken van blanke of zwarte respondenten gevonden. A.J. van Heelsum, 1997. Hfs. 3,

4

P-53Zie hfs. 1, condities voor positieve uitwerking
van contact: Thomas Pettigrews uitwerking
van de contacthypothese. Hij onderscheidt
daarin vier voorwaarden: 1. Op gelijke voet
staan, dezelfde status hebben; 2. Gemeenschappelijke doelen hebben; 3. Voor samenwerking van elkaar afhankelijk zijn; en
4. Geen wettelijk beperkingen of hindernissen
tussen de twee groepen. Terwijl tussen de kerkelijke gezindten in Nederland zo op het eerste gezicht wel aan deze voorwaarden is voldaan, springen de ongelijkere etnische verhoudingen in het oog, vooral ten aanzien van conditie 1 en 4.

5

Anton Blok, 1997, p. 169.

6

Boekestijn, C., 1963, p. 40-63.

7

Jos de Beus, 1998, p. 18 e.v.

8

Joel Crohn, 1995, p. 26-27.
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