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Voorwoord 

In 1995 verscheen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de Sociale Atlas van de 
Vrouw deel 3: allochtone urouiuen. Het ambitieuze doel van dit rapport was om de positie 
van allochtone vrouwen - in al haar facetten - in kaart te brengen. Er werd niet alleen 
aandacht besteed aan arbeid en onderwijs, maar ook aan relatiepatronen. Bijna achte
loos constateerden de auteurs dat het grootste deel van de jonge Turken en Marokkanen 
een partner huwde die voorafgaande aan het huwelijk nog woonde in het land van 
herkomst. In de vooruitblik werd de verwachting uitgesproken dat het aandeel huwbare 
Turken en Marokkanen dat een bruid of bruidegom uit het herkomstland zou laten 
komen op termijn zou afnemen. Daar werden verschillende argumenten voor aange
dragen, zoals het toenemend cultuurverschil tussen jongeren hier en in het herkomst
land, de vermindering van contacten met het herkomstland, de verdere democratisering 
van de gezinsverhoudingen binnen Turkse en Marokkaanse gezinnen en het ruimer 
wordende aanbod aan huwelijkskandidaten in Nederland (p. 311 e.v.). Na publicatie 
van het rapport was er slechts één journalist van de nrc die aandacht besteedde aan het 
thema partnerkeuze (1 juli 1995). De politiek werd er (nog) niet door gealarmeerd. 

Onze toenmalige onderzoekster Erna Hooghiemstra raakte gefascineerd door het 
verschijnsel huwelijksmigratie, vooral als het ging om huwelijken met in Nederland 
opgegroeide jongeren. Het onderwerp partnerkeuze van Turken en Marokkanen leek 
beleidsmatig en wetenschappelijk interessant genoeg om er meer diepgaand onder
zoek naar te verrichten. Het SCP honoreerde haar verzoek er een promotieonderzoek 
aan te wijden. 

Tijdens het onderzoek nam de aandacht voor het thema enorm toe, mede op basis 
van haar onderzoek. Voor het eerst werd duidelijk dat de verwachte vermindering van 
huwelijksmigratie niet plaatsvond en naar alle waarschijnlijkheid in de nabije toekomst 
ook niet zou gaan plaatsvinden. De tweede generatie Turken en Marokkanen bleef 
hoofdzakelijk kiezen voor een partner die nog woonde in het herkomstland. Lang
zamerhand drong het besef door dat deze zo private keuze grote maatschappelijke 
gevolgen kon hebben. De media, maar ook de politici, hebben zich de laatste jaren 
intensief met het thema beziggehouden. Vele onderdelen van het onderzoek hebben 
in de debatten een rol gespeeld, maar het hele verhaal wordt pas in dit proefschrift 
verteld. Het onderzoek belicht de complexiteit van het kiezen over de grens en schetst 



een uitgebreid beeld van de wijze waarop partnerkeuze bij jonge in Nederland gevestigde 
Turken en Marokkanen tot stand komt. Het onderzoek draagt daarmee bij aan het 
wetenschappelijke inzicht in inpassingsprocessen na migratie. Daarnaast geeft het 
ook zeker aanknopingspunten voor beleid. In ieder geval nuanceert het onderzoek 
het beeld dat soms in de media ontstaat dat huwelijken over de grens alleen worden 
gesloten door de minst geïntegreerden, dat het alleen om gearrangeerde huwelijken 
gaat of dat er alleen economische motieven achter deze huwelijken schuilen. Zo simpel 
ligt het niet. Dat maakt het er de beleidsmakers niet gemakkelijker op, maar doet wel 
meer recht aan de werkelijkheid van de partnerkeuze van Turken en Marokkanen in 
Nederland. 

Grote dank is allereerst verschuldigd aan de promotor Prof. Dr. R. Penninx van het 
Instituut voor Migratie en Etnische Studies, die met veel deskundigheid en toewijding 
het denk- en schrijfproces heeft begeleid. Vele collega's van het SCP hebben in 
verschillende stadia ondersteuning verleend. Hierbij valt vooral de co-promotor 
dr. S. Keuzenkamp met name te noemen, die op cruciale momenten de grenzen in de 
gaten hield. Bijzondere dank gaat ook uit naar de afdeling Demografie van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Haar gastvrijheid in de perioden dat daar statistische 
analyses werden uitgevoerd, kende bijna geen grenzen. De aldaar beschikbare data
bestanden hebben een unieke inkijk opgeleverd in de verschuivingen die optreden 
in de partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland. De rijkdom van de 
Focusgroup-gesprekken is onder andere te danken aan de professionele uitvoering 
ervan door bureau Veldkamp, maar zeker ook aan de openheid van de jongeren die 
bereid waren hun ervaringen met ons te delen. Dit is een onmisbaar onderdeel van 
het onderzoek gebleken. Ten slotte zou de tekst van aanmerkelijk geringere kwaliteit 
zijn geweest als E. Kensmil de redactie niet met zoveel enthousiasme op zich had 
genomen. 

Prof. dr. Paul Schnabel 
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau 
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ï Inleiding 

ï . i Huwelijksmigratie als maatschappelijk probleem 

Anders dan verwacht is aan de immigratie vanuit Turkije en Marokko geen einde 
gekomen nadat de meeste gezinnen in Nederland waren herenigd. Langzaam maar 
zeker wordt duidelijk dat zich een nieuwe groep immigranten in Nederland vestigt: 
partners van Turken en Marokkanen die al langer in Nederland wonen of hier zelfs 
zijn geboren. 

Hoewel dit proces al langer gaande is, schenken de politiek en ook de media vooral 
de laatste jaren aan deze vorm van migratie - huwelijksmigratie1 - veel aandacht. 
Eerder beschouwde men huwelijksmigratie als een laatste stuiptrekking van het Turkse 
en Marokkaanse migratieproces. Het leek niet meer dan logisch dat de migranten 
van het eerste uur, die zich inmiddels min of meer permanent in Nederland vestigden, 
hun partners lieten overkomen. In de discussies lag de nadruk op de humanitaire 
kant van de huwelijksmigratie. Zo adviseerde de Wetenschappelijke raad voor het 
regeringsbeleid in 1989 de regering nog zich terughoudend op te stellen. Hij argu
menteerde dat het moeilijk was mensen te verbieden een relatie met elkaar te vormen 
en tekende aan dat een verbod wel eens tegendraads kon uitwerken: "Beperkingen 
kunnen leiden tot onrust en onzekerheid onder de betrokkenen en tot meer illegale 
immigratie (...) Het lijkt hoe dan ook niet goed denkbaar een ingezetene van 
Nederland het recht te ontzeggen zijn of haar (huwelijks)partner te laten overkomen" 
(WRR 1989: 89). De aandacht van de politiek ging tot ver in de jaren negentig vooral 
uit naar asielmigratie. Over huwelijksmigratie maakte men zich niet al te veel zorgen, 
omdat het gezien werd als een tijdelijk verschijnsel. 

Toen later bleek dat niet alleen leden van de eerste generatie, maar ook vele van de in 
Nederland opgegroeide kinderen van deze eerste generatie hun partners vonden in 
het land van herkomst en als huwelijksmigrant lieten overkomen, waren de reacties 
anders. In de analyse van het probleem raakte het humanitaire aspect op de achtergrond 
en werden de problematische kanten ervan over het voetlicht gebracht. Huwelijks
migratie werd niet langer gezien als een logisch vervolg op de arbeidsmigratie van 
weleer en hoe langer hoe meer in verband gebracht met de stagnerende integratie. 
De WRR verwoordde het in 2001 als volgt: "De gezinsvormende migratie [de beleids-
term voor huwelijksmigratie, EH] staat in het teken van een gevoel van onbehagen 
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over de participatie van de betrokken groepen in de Nederlandse samenleving" (WRR 
2001: 75). Begin 2002 verschijnt er een kabinetsnota van de toenmalige minister van 
Grotesteden- en Integratiebeleid. Ook hij brengt huwelijksmigratie in verband met 
integratie. Hij stelt dat huwelijksmigratie enerzijds bijdraagt aan het welzijn van de 
hier wonende migrant, maar anderzijds ook diens of dier integratieproces kan vertra
gen (TK 2001/20023 51). De minister introduceert maatregelen om de belemmerende 
factoren voor integratie weg te nemen. Het later in 2002 geïnstalleerde kabinet 
beschouwt huwelijksmigratie enkel en alleen nog als een vorm van migratie, aan het 
gegeven dat het om een huwelijkspartner gaat, besteedt het geen aandacht meer. De 
humanitaire kant van een migratiehuwelijk is in het Strategisch akkoord geheel op de 
achtergrond verdwenen. De regeringscoalitie 2002 neemt zich voor "om de toelating 
van vreemdelingen [waarmee speciaal gedoeld wordt op huwelijksmigranten] die bij
dragen aan de integratieproblematiek zoveel mogelijk te beperken" ((TK 200i/20ob: 14). 
Wat dit ook moge betekenen, duidelijk is dat aan de komst van huwelijksmigranten 
negatieve effecten op de integratie worden toegeschreven: van de huwelijksmigranten 
zelf, maar ook van degenen die voor hen hebben gekozen. Dit gebeurt overigens niet 
alleen in de politieke discussie. Ook in de publieke discussie roepen berichten over 
Turken en Marokkanen van de tussen- en de tweede generatie, die huwen met een 
partner in het land van herkomst, tegenwoordig steevast bezorgde, negatieve dan wel 
teleurgestelde reacties op. De heersende verwachting is dat migrantengroepen zich 
na verloop van tijd inpassen in de samenleving waarin zij zijn gevestigd. Het is duide
lijk dat trouwen met een partner in het land van herkomst niet voldoet aan deze ver
wachting. 

1.2 Partnerkeuze als wetenschappelijk probleem 

In hoeverre stemt de verwachting ten aanzien van de partnerkeuze van migranten-
groepen overeen met de wetenschappelijke kennis over het inpassingsproces? Al in 
het begin van de vorige eeuw gingen sociologen ervan uit dat migranten zich gaande
weg zouden losmaken van de traditionele bindingen met hun etnisch-culturele 
achtergrond en uiteindelijk op zouden gaan in de cultuur en structuur van de moderne 
samenleving (Park 1928; Merton 1957; Gordon 1964). 

Gingen de klassieke integratietheorieën vooral uit van een lineair proces van integra
tie, latere studies wezen uit dat er in ieder geval bij naoorlogse migranten veel meer 
sprake was van verschillende, gelijktijdig optredende processen. Inmiddels is het 
zeer gebruikelijk om op zijn minst uit te gaan van een tweedeling in het proces van 
de integratie van migrantengroepen. Meestal wordt naast een structurele variant een 
sociaal-culturele variant onderscheiden. De eerste wordt omschreven als "volwaardige 
deelname aan maatschappelijke instituties" en de tweede als "de sociale contacten 
die leden en organisaties van minderheden onderhouden met de wijdere samenleving 
en de culturele aanpassing aan die samenleving" (Vermeulen en Penninx 1994: 3). 
Demografische gedragingen, waaronder partnerkeuze, worden doorgaans geschaard 
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onder de sociaal-culturele dimensie (zie ook De Valk et al. 2001: ig). Van alle mee
gebrachte tradities wordt partnerkeuze als een van de minst aan verandering onder
hevige genoemd (Dumon 1989), dan wel een van de terreinen waar de strijd om uit
en insluiting van anderen het felst wordt gevoerd. Het verloop van het partnerkeuze
proces wordt beschouwd als een van de core values van migrantengroepen (Wakil et 
al. 1981), ofwel als een identiteitsbepaler, die men tracht te behouden. 

Het ligt op zichzelf in de lijn van de verwachtingen dat veranderingen op het terrein 
van primaire relaties, waaronder de keuze van een partner, zich in een ander tempo 
voltrekken dan die in de openbare sfeer. Dat gemengde huwelijken ook momenteel 
nog weinig voorkomen onder Turken en Marokkanen (zie bv. Alders et al. 2001), is te 
begrijpen gezien de nog korte migratiegeschiedenis van de groepen en de grote cul
turele verschillen tussen de landen van herkomst en Nederland. Anderzijds vraagt dit 
om een verklaring, aangezien er zeker migrantengroepen in westerse landen te vinden 
zijn, die veel vaker buiten hun groep trouwen (Coleman 1994). Het feit dat Turken en 
Marokkanen niet alleen in relatief groten getale een herkomstgenoot trouwen maar 
deze partner vaak vinden in het land van herkomst, is eveneens de moeite van nader 
onderzoek waard. Dit komt immers bij veel andere migrantengroepen niet tot nau
welijks voor. De gerichtheid op het herkomstland bij partnerkeuze roept, zeker als zij 
ook voorkomt onder de tussen- en de tweede generatie, vragen op over de aard van 
het incorporatieproces van deze groepen in de Nederlandse samenleving en meer in 
het algemeen over de samenhang tussen partnerkeuze en integratie. Meer informatie 
over de omvang en de ontwikkeling van de partnerkeuze van Turken en Marokkanen 
en over de achtergronden van hun keuze kan het inzicht in deze processen vergroten. 

Om de achtergronden van hun keuze voor een partner in het land van herkomst te 
doorgronden, kunnen ook aanknopingspunten gezocht worden in de literatuur over 
de totstandkoming van partnerkeuze in het algemeen. Een verkenning van die litera
tuur leert dat het jawoord het eindpunt is van een traject waarvan het verloop samen
hangt met een groot aantal factoren. Doorgaans worden deze onderscheiden in fac
toren op het structurele niveau (ofwel kenmerken van de wijdere omgeving), op het 
sociale en culturele niveau (de directe omgeving) en het persoonlijke niveau (Surra 
1990). In mijn onderzoek naar de achtergronden van de partnerkeuze van Turken en 
Marokkanen in Nederland maak ik dan ook niet alleen gebruik van kennis van migra
tieprocessen, maar ook van algemene inzichten van partnerkeuzeprocessen. 
Zodoende ontstaat een meer compleet beeld van hetgeen een rol speelt bij de totstand
koming van de partnerkeuze van deze groepen. 

1.3 Opzet van het onderzoek 

In dit onderzoek wil ik enerzijds de partnerkeuze van Turken en Marokkanen in 
kaart brengen en anderzijds meer licht werpen op de achtergronden van de keuze die 
in Nederland wonende Turken en Marokkanen maken voor een huwelijkspartner die 
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nog woont in het land van herkomst. Het proces van partnerkeuze heb ik analoog 
aan veel ander partnerkeuzeonderzoek, in een aantal delen uiteengelegd. Er is aan
dacht voor verklaringen op het macro-, meso- en microniveau. Om op het spoor te 
komen van relevante achtergrondfactoren wordt zowel gebruikgemaakt van inzichten 
uit de partnerkeuzeliteratuur als van inzichten uit literatuur die specifiek gericht is op 
migranten in het algemeen en op Turkse en Marokkaanse in het bijzonder. In het 
empirische deel van het onderzoek heb ik getracht te achterhalen welke factoren (op 
de diverse niveaus) de keuze voor een partner in het land van herkomst stimuleren 
dan wel belemmeren. 

In het onderzoek staat een aantal vragen centraal, die stuk voor stuk in de verschillende 
hoofdstukken behandeld worden. 

Vraag 1. In welke mate kiezen in Nederland wonende Turken en Marokkanen uoor een huwelijk 
met een in Nederland wonende herkomsrgenoot, een in het land uan herkomst wonende partner 
dan wel een partner uan een andere herkomst dan die uan henzelf en welke ontwikkelingen zijn 
hierin traceerbaar? 

Op het moment dat het onderzoek van start ging, was er slechts versnipperde infor
matie beschikbaar over het type partners waarvoor gehuwde Turken en Marokkanen 
hadden gekozen. In hoofdstuk 2 zullen de bestaande bronnen naast elkaar worden 
gelegd en kritisch worden beschouwd in het licht van de onderzoeksvraag. Verder 
bestaat het hoofdstuk vooral uit de presentatie van nieuwe gegevens over de stand 
van zaken en de ontwikkeling van partnerkeuze. Aan de orde komen ook de verschil
len tussen de diverse migratiegeneraties. Voor de analyses is gebruikgemaakt van de 
structuurtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Vraag 2. Welke/actoren spelen, op het macro-, meso- en microniveau, mogelijkerwijs een rol bij de 
totstandkoming uan de partnerkeuze bij Turken en Marokkanen in Nederland? 

De volgende stap bestond uit het ontwerpen van een kader voor het onderzoek naar 
de achtergronden van de partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland. 
Hoofdstuk 3 bestaat uit een deel waarin een selectie van bruikbare inzichten afkomstig 
uit de algemene (met name sociologische en demografische) literatuur over partner
keuzeprocessen wordt besproken, en een deel waarin een aantal relevante resultaten 
uit onderzoek naar migranten centraal staat. De koppeling van beide heeft geresul
teerd in een zogenoemd heuristisch model bestaande uit factoren die mogelijk van 
invloed zijn op de partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland. Het is 
mogelijk gebleken dit model met behulp van een bestaand survey-onderzoek op een 
zeer bescheiden wijze te toetsen. Het heuristische model en de resultaten uit die toets 
zijn richtinggevend geweest voor het vervolg van het onderzoek. 
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Vraag 3: Welke kenmerken van de wijdere omgeving hebben in de loop van de tijd de keuze onder 
Turken en Marokkanen in Nederland uoor een partner in het land uan herkomst gestimuleerd dan 
wel beperkt? 

In het empirische onderzoek naar de achtergronden van de dominante keuze voor 
een partner die nog woont in het herkomstland, heb ik allereerst aandacht besteed 
aan de kenmerken van de wijdere omgeving die in de loop van de tijd een rol hebben 
gespeeld bij het totstandkomen van die keuze. In hoofdstuk 4 wordt een aantal rele
vante ontwikkelingen geschetst en in verband gebracht met de feitelijke partnerkeuze 
van Turken en Marokkanen in Nederland. Voor deze analyse heb ik vrijwel uitsluitend 
gebruik gemaakt van secundaire bronnen. 

Vraag 4: Hoe verloopt het partnerkeuzeproces uan jonge, in Nederland opgegroeide Turken en 
Marokkanen en welke elementen ervan stimuleren dan wel belemmeren de keuze uoor een partner 
in het land van herkomst? 

In de volgende stap is de directe omgeving waarin het proces van partnerkeuze 
plaatsvindt, in kaart gebracht. Ik heb allereerst het verloop van het keuzetraject - van 
het moment waarop de zoektocht begint, tot en met het moment waarop het finale 
antwoord wordt gegeven - onderzocht. Dit komt in hoofdstuk 5 aan de orde. 
Vervolgens heb ik aandacht besteed aan de structuur en de rol van de sociale omgeving 
van Turken en Marokkanen in de voorfase van het huwelijk. Dit wordt beschreven en 
met partnerkeuze in verband gebracht in hoofdstuk 6. Ten slotte staat in hoofdstuk 7 
het persoonlijke afwegingsproces centraal. Hierin komen niet alleen de persoonlijke 
voorkeuren voor een specifieke partner - al dan niet afkomstig uit de herkomstgroep, 
en al dan niet woonachtig in het land van herkomst - maar ook die voor een bepaald 
type partnerrelatie aan bod. 

Om goed zicht te krijgen op het proces van partnerkeuze, heb ik informatie verzameld 
bij degenen die zich midden in het zoek- en selectieproces bevinden, dat wil zeggen 
bij de Turkse en Marokkaanse nog niet gehuwde jongeren in Nederland. Voor dit deel 
van het onderzoek zijn groepsgesprekken georganiseerd met deze jongeren, die volgens 
de focusgroepmethode zijn opgezet. 

Vraag 5: Wat zeggen de resultaten van het onderzoek naar de partnerkeuze van Turken en 
Marokkanen in Nederland over partnerkeuzeprocessen in het algemeen enerzijds en het inpassings
proces van Turken en Marokkanen in Nederland anderzijds? 

Tot slot worden alle onderzochte factoren en mechanismen die een rol spelen bij 
het totstandkomen van een huwelijk met een partner uit het land van herkomst, in 
hoofdstuk 8 samengevat. Alles overziend kunnen daaruit ook enkele conclusies 
worden getrokken over de betekenis van de opgedane kennis voor het inzicht in 
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inpassingsprocessen enerzijds en in partnerkeuzeprocessen anderzijds. Heel kort 
reflecteer ik ook op de veronderstellingen ten aanzien van huwelijksmigratie en 
partnerkeuze in de actuele politieke discussies. 

De methodische verantwoording van de verschillende onderzoekstechnieken die zijn 
gebruikt, heeft een plaats gekregen in drie bijlagen aan het einde van het boek. 
Samengevat ziet de opbouw van het boek er als volgt uit: 

Schema 1.1 Opbouw van het boek 

Hoofdstuk 

Inhoud 

Bron 

2 

De keuze 

in kaart 

De cijfers 

op een rij 

Structuur

telling, 

CBS 

3 

Liefde op 

het eerste 

gezicht 

Achter

gronden 

van 

partnerkeuze 

Literatuur 

en 

SPVA-survey 

4 

Grenzen aan 

de keuze 

Structurele 

factoren 

Divers 

secundair 

onderzoek 

5 

De regels 

van het 

spel 

Partner

keuze-

systeem 

Focus-

groepen 

6 

Iedereen 

kijkt mee 

Sociale 

omgeving 

Focus-

groepen 

7 

De prins(es) 

op het 

witte paard 

Individuele 

over

wegingen 

Focus-

groepen 

8 

Liefde op 

het tweede 

gezicht 

Samenvatting 

en 

reflectie 

Integraal 

Methodiek Bijlage 1 Bijlage 3 Bijlage 3 Bijlage 3 
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Noot 

i Ik maak in dit onderzoek gebruik van de term 'huwelijksmigratie', als het gaat 
om de migratie van een huwelijkspartner van een in Nederland wonende per
soon, met als doel in Nederland voor het eerst als gehuwden samen te wonen. 
De beleidsterm voor hetzelfde verschijnsel is 'gezinsvorming'. Omdat gezins
vorming vaak verward wordt met gezinshereniging (de migratie van een partner 
met wie de in Nederland verblijvende migrant al voor de eigen migratie een 
relatie had, alsook de migratie van kinderen) en ook omdat de nadruk in dit 
onderzoek ligt op het huwelijk, is gekozen voor de - in mijn ogen beter 
dekkende - term 'huwelijksmigratie'. 
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2 De keuze in kaart1 

Welke herkomst hebben de gekozen partners van in Nederland wonende Turken en 
Marokkanen en welke ontwikkelingen zijn in de loop van de tijd in hun partnerkeuze 
te onderkennen? Het antwoord op deze vraag is richtinggevend voor het vervolg van 
het onderzoek, waarin de achtergronden van de partnerkeuze immers centraal staan. 

Uit onderzoek van het Nederlands interdisciplinair demografisch instituut (NIDI ) 

in 1993 blijkt dat de meeste Turken en Marokkanen een partner hebben, die vooraf
gaande aan het huwelijk woonde in het land van herkomst, en dat de belangstelling 
voor zo'n partner generatiegewijs afneemt (Esveldt et al. 1995). Het N I D I voorspelt 
een afname van het potentieel voor huwelijksmigratie en een toenemend aantal 
huwelijken met partners van de eigen herkomst in Nederland. Dit resultaat zou ervoor 
pleiten het onderzoek naar de achtergronden van de partnerkeuze van vooral de jongste 
generatie toe te spitsen op de vraag waarom de een wel kiest voor een partner uit de 
eigen migrantengroep en de ander een gemengd huwelijk sluit. Tegelijkertijd is ech
ter uit de immigratiecijfers op te maken dat het aantal naar Nederland komende 
huwelijksmigranten in de tweede helft van de jaren negentig jaarlijks is gestegen 
(Nicolaas en Sprangers 2001). Dit rechtvaardigt eerder een onderzoek naar de achter
gronden van de keuze voor een partner uit het land van herkomst. Van het gemengd 
huwen leveren de bestaande publicaties eveneens een heterogeen beeld. Uit sommige 
blijkt dit met een steeds grotere regelmaat en inmiddels in groten getale voor te 
komen (Tas 1994; De Valk et al. 2001), andere geven aan dat gemengde huwelijken 
onder Turken en Marokkanen in Nederland juist tamelijk zeldzaam zijn (Alders et al. 
2001). 

Het antwoord op de gestelde vragen is dus met bestaande bronnen niet gemakkelijk 
te geven. Cijfers die betrekking hebben op de partnerkeuze van Turken en Marok
kanen of aan dit onderwerp gelieerd zijn, lijken elkaar tegen te spreken. In werkelijk
heid vertellen zij en de daarop gebaseerde publicaties allemaal een deel van het ver
haal. Ten behoeve van een eerste verkenning van het terrein en om enige helderheid 
te verschaffen in de waarde van de verschillende bestaande bronnen voor dit onder
zoek, bespreek ik ze in paragraaf 2.1. 

Ter aanvulling heb ik de cijfers aan nieuwe analyses onderworpen. De resultaten 
staan in paragraaf 2.2. Zij vormen de basis voor het vervolg van het onderzoek naar 
de achtergronden van de diverse partnerkeuzen van Turken en Marokkanen die in 
Nederland besloten te huwen. 
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2.i Publicaties met informatie over partnerkeuze op een rij 

Voor de vaststelling van de bruikbaarheid van het bestaande cijfermateriaal voor de 
onderzoeksvraag is de gehanteerde definitie van etnische herkomst van belang even
als de begrenzing van de groep gehuwden waarop zij betrekking heeft. Mijn doel 
bestaat eruit een beeld te schetsen van de omvang en ontwikkeling van de diverse 
mogelijke keuzen die gehuwde Turken en Marokkanen - gedefinieerd naar het 
geboorteland van een van hun ouders2 - hebben gemaakt voor de herkomst van hun 
partner. Omdat het er vooral om gaat meer zicht te krijgen op het inpassingsproces 
na migratie, zijn degenen die al waren gehuwd voordat zij naar Nederland kwamen 
(een groot deel van de eerste generatie3), voor de analyse niet relevant. Centraal staan, 
met andere woorden, de Turken en Marokkanen die in Nederland waren gevestigd, 
toen zij tot een huwelijk besloten. Binnen deze groep bevinden zich zowel leden van 
de eerste generatie, die pas na hun migratie huwden, als van de tweede generatie. De 
belangrijkste keuzemogelijkheden zijn: een in Nederland woonachtige partner van 
andere etnische herkomst (gemengd huwelijk), een partner van gelijke etnische her
komst die ook in Nederland gevestigd is, en een partner van gelijke etnische herkomst 
die voor het huwelijk buiten Nederland woonde (een migratiehuwelijk). 

In schema 2.1 staat vermeld welke termen in dit en de volgende hoofdstukken 
gebruikt worden en welke betekenis daaraan gegeven is. 

Schema 2.1 Overzicht van gehanteerde termen en hun betekenis 

termen betekenis 

huwelijk tussen partners van 
verschillende etnische herkomst 

huwelijk tussen partners van wie er 
een in Nederland was gevestigd en 
een voorafgaande aan het huwelijk 
buiten Nederland, die inmiddels is 
gemigreerd naar Nederland 

migratie in het kader van een huwe
lijk met een in Nederland gevestigde 
partner; in het geval de in Nederland 
gevestigde partner ook ooit migreerde, 
bestond het huwelijk nog niet voordat 
deze migratie plaatsvond 

gezinsvormende migratie / als huwelijksmigratie, formeel 
gezinsvorming inclusief niet-gehuwde partners 

gemengd huwelijk 

migratiehuwelijk 

huwelijksmigratie 

bijzonderheden 

criteria voor herkomst variëren per 
onderzoek: nationaliteit, eigen geboorte 
land of geboorteland van ouders 

in dit onderzoek gehanteerde term 

in dit onderzoek gehanteerde term 

huwelijksmigrant echtgenoot/echtgenote die zich via 
huwelijksmigratie heeft gevoegd bij 
zijn/haar in Nederland gevestigde 
partner 

beleidsterm 

in dit onderzoek gehanteerde term 
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2.1.1 Kiezen voor een gemengd huwelijk 
Etnisch gemengd huwen is een onderwerp waarover het Centraal bureau voor de 
statistiek (CBS) heeft gepubliceerd op basis van de informatie die de huwelijks
sluitingsstatistieken bieden, en op basis van de stuctuurtelling. 

Huwelijkssluitingsstatistieken 
Deze statistieken bevatten de huwelijkssluitingen van ingezetenen in Nederland. 
Hiermee is te volgen hoeveel en welke huwelijken er jaarlijks worden gesloten. Zij 
zijn op zichzelf een uitstekende bron om de ontwikkelingen van huwelij ksgedrag in 
de tijd weer te geven. Voor de etnisch gemengde huwelijken geldt dit helaas maar tot 
op zekere hoogte. 

Dit komt in de eerste plaats doordat in het buitenland gesloten huwelijken (van 
ingezetenen) met vertraging worden opgenomen en vrijwel zeker zijn ondergeregis-
treerd (Tas 1994: 30). Aangezien bij Turken en Marokkanen deze huwelijken veel 
minder vaak dan de in Nederland gesloten huwelijken gemengd zijn, heeft de onder
registratie consequenties voor de verhouding tussen wel- en niet-gemengde huwelijken 
van Turken en Marokkanen en brengt een overschatting van het aandeel gemengde 
huwelijken met zich mee. 

De tweede reden waarom de huwelijkssluitingsstatistieken slechts beperkt bruikbaar 
zijn voor onderzoek naar ontwikkelingen in de partnerkeuze, heeft van doen met de 
definitie van etnische herkomst. Tot 1987 werd van huwenden alleen de nationaliteit 
genoteerd en ook nog lange tijd daarna verschenen er publicaties over gemengd 
huwen op basis van de nationaliteit van de huwenden. Het toenemende aantal natu
ralisaties (zie bv. Prins 1998) heeft het in de loop van de tijd steeds moeilijker gemaakt 
om op basis van deze cijfers een juist beeld te krijgen van de mate van gemengd 
huwen binnen de gehele groep van Turken en Marokkanen (gedefinieerd op basis 
van het geboorteland van hun ouders) in Nederland. Twee problemen doen zich voor. 
Allereerst hebben de cijfers over de gemengde huwelijken op basis van nationaliteit 
in de loop van de tijd betrekking gekregen op een steeds beperkter deel van de huwe
lijkssluitingen binnen een etnische groep. Ten tweede neemt het risico toe dat onder 
de naar nationaliteit gemengde huwelijken zich huwelijken bevinden tussen personen 
van gelijke herkomst. Op basis van nationaliteit werd een sterke toename waargenomen 
van het aandeel gemengde huwelijken gesloten door Turken en Marokkanen; het liep 
op tot maar liefst 55% bij de Marokkaanse mannen in 1993 (Tas 1994). Dat zegt ech
ter bijzonder weinig over de ontwikkeling in het sluiten van gemengde huwelijken 
binnen groepen die zijn gedefinieerd op basis van het geboorteland van de ouders. 

Sedert 1987 wordt in de huwelijkssluitingsstatistieken ook het geboorteland van 
de huwenden opgenomen. Sindsdien verschijnen er publicaties over naar geboorte
land gemengde huwelijken. Volgens deze besloeg het aandeel gemengde huwelijken 
van alle huwelijken die werden gesloten in het jaar 1998, ruim 30% onder de Turkse 
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mannen, ongeveer 20% onder de Marokkaanse mannen, 20% onder de Turkse vrouwen 
en 10% onder de Marokkaanse vrouwen (De Valk et al. 2001: 99-100). Hoewel het 
naturalisatieprobleem met deze nieuwe definiëring omzeild wordt, ontstaat er ook 
weer een nieuw probleem. Aangezien het geboorteland van de ouders niet wordt 
geregistreerd, zijn alle allochtonen van de tweede generatie in deze statistieken 
onherkenbaar als zodanig, omdat zij in de categorie in Nederland geborenen vallen. 
Dit betekent allereerst dat het huwelijksgedrag van de tweede generatie niet is verdis
conteerd in de cijfers. Dit brengt met zich mee dat in het geval dat de tweede genera
tie meer dan de eerste huwt met een niet-herkomstgenoot, het aandeel gemengde 
huwelijken binnen de totale groep met deze berekeningswijze wordt onderschat. Ten 
tweede bevinden zich onder de etnisch gemengd gehuwden ook eerste generatie 
Turken en Marokkanen die zijn gehuwd met een tweede generatie Turk respectievelijk 
Marokkaan. Het gevolg van het laatste is dat het aandeel gesloten etnisch gemengde 
huwelijken hoger uitvalt dan het geval zou zijn als het geboorteland van de ouders als 
criterium was gehanteerd. 

Een derde oorzaak voor de beperkte bruikbaarheid van de huwelijksstatistieken voor 
de onderzoeksvraag is dat zij niet registreren waar de beide huwenden waren gevestigd 
toen zij in het huwelijk traden. Eigen analyses tonen aan dat een niet gering deel van 
de gemengd gehuwde Turken en Marokkanen eerst trouwde met hun autochtone 
partner en daarna pas naar Nederland migreerde.4 Zoals in de inleiding gesteld, is 
deze groep voor dit onderzoek niet relevant, omdat het er immers om gaat te achter
halen tot welke keuze Turken en Marokkanen komen die al enige tijd in Nederland 
zijn gevestigd voordat zij tot een huwelijk overgaan.5 

Structuurtelling 
Behalve op basis van de huwelijkssluitingsstatistieken heeft het CBS de mate van 
gemengd huwen ook een aantal maal op basis van de structuurtelling in kaart 
gebracht (bv. Harmsen 1998, 1999; De Jong en Harmsen 2001). De structuurtelling is 
een bestand van alle personen die bij enige gemeente in Nederland in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven (zie ook bijlage Bi). 
Van de ingeschrevenen is onder andere bekend in welk land ze zijn geboren, in welke 
land hun ouders zijn geboren, of ze gehuwd zijn en in welk jaar ze in dat geval in het 
huwelijk zijn getreden. De gegevens zijn beschikbaar op huishoudensniveau. Het 
bestand geeft de mogelijkheid om te bepalen hoeveel van alle gehuwden in Nederland 
een partner hebben met een andere etnische achtergrond. Het is van belang te besef
fen dat de structuurtelling wezenlijk verschilt van de huwelijkssluitingsstatistieken. 
Terwijl de laatste de huwelijken gesloten in een bepaalde periode in kaart brengen, 
schetst de structuurtelling een beeld van alle personen die op een bepaald moment 
tot de groep gehuwden behoren. 
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In de meeste publicaties over gemengde huwelijken die zijn gebaseerd op de struc
tuurtelling, zijn allochtonen alleen op grond van hun eigen geboorteland herkend. 
Uit de telling van i januari 2001 kan worden opgemaakt dat van alle gehuwden die in 
Turkije of Marokko zijn geboren, bijna 15% een partner heeft die in Nederland is 
geboren (De Jong en Harmsen 2001). Over het algemeen zijn de mannen uit deze 
groepen wat vaker gemengd gehuwd dan de vrouwen en komt een gemengd huwelijk 
vaker voor onder Marokkanen dan onder Turken. Voor alle duidelijkheid: het gaat om 
het aandeel huwelijken tussen een partner die in Nederland is geboren, en een part
ner die in Turkije of Marokko is geboren, van alle op 1 januari 2001 bestaande huwe
lijksrelaties in de betrokken groep. Het probleem dat zich voordoet als bij de definitie 
van een gemengd huwelijk alleen rekening wordt gehouden met het geboorteland 
van de huwenden, is bij de bespreking van de huwelijkssluitingsstatistieken al aan de 
orde geweest. Het betekent dat ook deze cijfers een beperkte waarde hebben voor de 
vraag van dit onderzoek. 

In een publicatie van het CBS en de Nederlandse gezinsraad (NGR) zijn Turken en 
Marokkanen wel gedefinieerd op grond van het geboorteland van hun ouders (Alders 
et al. 2001). Zij analyseerden met behulp van de structuurtelling uit 2001 de verschil
len in het aandeel gemengde huwelijken tussen de eerste en de tweede generatie van 
deze groepen in Nederland. De auteurs nemen waar dat de tweede generatie vaker in 
het huwelijk is getreden met autochtonen dan de eerste. Toch gaat het bij de tweede 
generatie ook om niet meer dan 10% van het totale aantal gehuwden in de betrokken 
groep. Vergelijkbare analyses uit 1992 uitgevoerd door het Sociaal en cultureel plan
bureau (SCP) weken hier nauwelijks vanaf (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1995: 69). 
Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat zich in de mate van gemengd huwen 
binnen de groep Turken en Marokkanen (gedefinieerd op grond van het geboorte
land van de ouders) in Nederland weinig veranderingen voordoen. 

In geen van de publicaties op basis van de gemeentelijke basisadministraties per
soonsgegevens is onderscheid gemaakt tussen degenen die in Nederland woonden 
toen zij huwden, en degenen die toen buiten Nederland waren gevestigd. Het gecon
stateerde aandeel gemengd gehuwden van de eerste generatie wordt hier duidelijk door 
beïnvloed, en daarmee ook de verschillen tussen de generaties en het gemiddelde. Een 
groot deel van de eerste generatie, namelijk, was al lang en breed getrouwd voordat 
de migratie plaatsvond. Dit levert automatisch een zeer gering aandeel gemengd 
gehuwden in die generatie op. Zou wel de groep geselecteerd worden, die pas in 
Nederland huwde, dan zou het aandeel gemengd gehuwden onder hen aanzienlijk 
hoger kunnen zijn. 

Alle beschikbare informatie over het sluiten van gemengde huwelijken door Turken 
en Marokkanen in Nederland overziend, is het duidelijk dat bij uitspraken hierover 
rekening moet worden gehouden met de gekozen definitie voor etniciteit. Als we willen 
aansluiten op de inmiddels gangbare definitie van allochtonen op grond van het 
geboorteland van de ouders, dan is de informatieve waarde uiterst beperkt. Bovendien 
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bestaan er geen publicaties waarin onderscheid gemaakt wordt tussen gemengde 
huwelijken die ontstonden volgend op de migratie en voorafgaande aan de migratie. 
Een onderscheid dat voor mijn onderzoek cruciaal is. Het gaat er tenslotte om te 
achterhalen welke partnerkeuze in Nederland gevestigde Turken en Marokkanen 
maakten. 

2.1.2 Kiezen voor een partner van buiten Nederland 
De partnerkeuze die het meest centraal staat in mijn onderzoek, is de keuze voor een 
partner die nog woont in het land van herkomst, hier de keuze voor een huwelijks
migrant of een migratiehuwelijk genoemd. Over dit onderwerp of hieraan gelieerde 
onderwerpen is aanmerkelijk minder cijfermateriaal voorhanden dan over gemengd 
huwen. In de publicaties op basis van de huwelijkssluitingsstatistieken, bijvoorbeeld, 
komt deze keuze niet voor. Dat is ook geen wonder aangezien van huwenden - zoals 
eerder gezegd - niet wordt geregistreerd in welk land zij voorafgaande aan de huwe
lijkssluiting waren gevestigd, wat het onmogelijk maakt om migratiehuwelijken te 
herkennen. De bevolkingsstatistieken bieden in principe wel de mogelijkheid. In de 
publicaties van het CBS die zijn gebaseerd op gegevens uit structuurtellingen, is er 
echter geen aandacht voor geweest. 

Voorafgaande aan mijn onderzoek, kortom, was er geen cijferreeks analoog aan 
die over gemengd huwen, die in kaart bracht hoeveel Turken en Marokkanen in 
Nederland waren gehuwd met een huwelijksmigrant, en hoe zich dat heeft ontwik
keld in de loop van de tijd. Wel is er begin jaren negentig eenmalig een analyse met 
bevolkingsgegevens verricht waarin de keuze voor een migratiehuwelijk aan de orde 
kwam, en in dezelfde periode heeft het N I D I een onderzoek uitgevoerd naar de part
nerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland. De resultaten worden hierna 
besproken. 

Boeker (1994:176) en Buijs en Nelissen (1994: 205) onderzochten op basis van de 
structuurtelling van 1992 de partnerkeuze van Turken en Marokkanen (met de Turkse 
of Marokkaanse nationaliteit, of in Turkije of Marokko geboren, of met ten minste 
een ouder in Turkije of Marokko geboren) die waren gehuwd in de periode 1987-1992. 
De auteurs veronderstelden dat er sprake was van een migratiehuwelijk als het ging 
om Turken en Marokkanen van de tussen- of de tweede generatie (samen ook wel de 
nakomelingen genoemd) met een partner die op 18-jarige leeftijd of ouder migreerde. 
Zij gingen ervan uit dat de eerste generatie geen migratiehuwelijken sloot. Volgens 
deze berekeningen hadden de zogenoemde nakomelingen in 62% (Turkse) respectie
velijk 71% (Marokkaanse) van de gevallen gekozen voor een partner in het land van 
herkomst. In beide herkomstgroepen kozen meisjes vaker voor deze optie dan jon
gens. Gemengd gehuwden waren er weinig te vinden onder de nakomelingen. Het 
ging om 3 a 8%; meer in de Turkse dan in de Marokkaanse groep en meer bij de 
mannen dan bij de vrouwen. Het gaat in deze analyses om een beperkte tijdsspanne 
(alle huwelijken gesloten in de periode 1987-1992) en om een beperkte definitie van 
een migratiehuwelijk (alleen van de nakomelingen). Bovendien is er geen aandacht 
besteed aan mogelijke ontwikkelingen. 
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Eind 1993 is door het NIDI een survey uitgevoerd onder Turken en Marokkanen van 
18 jaar en ouder, waarin partnerkeuze expliciet aan de orde werd gesteld. Na weging 
benadert de verdeling van de steekproef voor dit onderzoek, volgens de auteurs, die 
van de totale Turkse en Marokkaanse bevolking in Nederland (Esveldt et al. 1995: 45). 
Binnen de onderzoekspopulatie bevonden zich 235 Turkse en 260 Marokkaanse 
gehuwden die pas na migratie waren gehuwd of in Nederland waren opgegroeid. Van 
hen is de partnerkeuze in kaart gebracht. Van de Turkse gehuwden had 74% een 
migratiehuwelijk gesloten en was 7% gemengd gehuwd, bij de Marokkaanse groep 
ging het om 56% en 15% (Esveldt et al. 1995:174). De steekproefomvang maakt het 
niet goed mogelijk statistisch betrouwbare uitspraken te doen over verschillen tussen 
de seksen en ontwikkelingen goed in kaart te brengen. Echter, mede op basis van 
aanvullende interviews concludeert het NIDI dat de keuze voor een partner uit het 
land van herkomst tanende is. Onder de jongere generatie verschuift, in de woorden 
van de auteurs, het partnerkeuzepatroon geleidelijk naar een voorkeur voor een in 
Nederland wonende partner, met name uit de eigen etnische groep (Esveldt et al. 
1995:226). 

2.1.3 Migratie in het kader van een huwelijk 
Een andere manier om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het kiezen van een 
partner van over de grens, is bestudering van de immigratie. De immigratiestatistiek 
is een totaal andere bron dan die hiervoor zijn besproken, omdat deze geen recht
streekse informatie over huwelijken of huwenden in Nederland verschaft, maar 
alleen over degenen die in het kader van een huwelijk immigreren naar Nederland. 

Het CBS heeft enkele keren op basis van de immigratiestatistieken schattingen 
gemaakt van het aantal immigranten dat in het kader van gezinsvorming (de juridi
sche term voor huwelijksmigratie) naar Nederland kwam. Hieruit valt een tijdreeks te 
construeren. Uit de resultaten die betrekking hebben op de periode 1977 tot en met 
1989 (De Beer et al. 1991; De Beer en Noordam 1992), blijkt dat de Turkse en 
Marokkaanse gezinsvormende immigratie sinds de tweede helft van de jaren tachtig 
toeneemt in belang (zie figuur 2.1).6 Bij gebrek aan informatie over het werkelijke 
migratiemotief, over de huwelijkssluitingsdatum en over de in Nederland wonende 
partner, lag een aantal veronderstellingen aan de schatting ten grondslag, die achter
af bezien niet helemaal overeenstemden met de werkelijkheid. Zo werd er bijvoorbeeld 
van uitgegaan dat een gezinsvormer niet lang na de huwelijkssluiting immigreerde 
en niet tegelijkertijd met kinderen. Later uitgevoerde eigen analyses op de structuur
telling van 1997 hebben uitgewezen, dat er zich zeker in de eerste fase vele vrouwen 
onder de gezinsvormers bevonden, die al erg lang waren gehuwd voordat zij uitein
delijk migreerden (Hooghiemstra en Manting 1997). Dat betekent dat het aantal 
migraties in het kader van een huwelijk in werkelijkheid hoger is geweest dan de 
cijfers over de periode 1977-1990 in de figuur weergeven (zie ook § 4.1.1). 
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Later heeft het CBS opnieuw analyses uitgevoerd waarmee de ontwikkelingvan de 
huwelijksmigratie sinds 1990 in kaart is te brengen. Dit keer met behulp van het 
Centraal register vreemdelingen; dit zijn de registraties van de vreemdelingenpolitie 
en de Immigratie- en naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie (Nicolaas en 
Sprangers 2001). Deze registraties vermelden, in tegenstelling tot de immigratie
statistieken, wel het motief van immigratie. De resultaten van de analyse staan ook in 
figuur 2.1 en hebben betrekking op de periode 1990-2001. Ze laten zien dat in het 
laatste peiljaar (2001) ongeveer 3.300 huwelijksmigranten (in de publicatie worden 
zij aangeduid met 'gezinsvormers') uit Turkije en 3.200 uit Marokko naar Nederland 
zijn gekomen. In de periode 1990-1995 zijn deze aantallen duidelijk gedaald. Dit 
bleek tijdelijk te zijn. In de tweede helft van de jaren negentig is de huwelijksmigratie 
vanuit beide landen, maar met name vanuit Marokko, weer toegenomen. De cijfers 
maken duidelijk dat er jaarlijks een aanzienlijke groep bruiden en bruidegoms vanuit 
Turkije en Marokko vertrekt om zich te voegen bij hun partner in Nederland en ook 
dat deze vorm van migratie voortduurt. 

Figuur 2.1 Jaarlijks aantal Turkse en Marokkaanse gezinsvormende immigranten, 
volgens twee berekeningsmethoden; schattingen op basis van immigratie
statistieken (1977-1989) en registraties van het Centraal Register 
Vreemdelingen (1990-2001) (aantal immigranten x 1.000) 

Turken 
(immigratiecijfers) 

Marokkanen 
immigratiecijfers) 

Marokkanen (CRV) 

CRV = centraal register vreemdelingen 

Bron: CBS: Immigratiestatistieken (1977-1989), Centraal Register Vreemdelingen (1990-2001), zie ook tabel B4.1. 
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Omdat het bij huwelijksmigratie gaat om personen die in het kader van een huwelijk 
met hun in Nederland wonende partner migreren, zijn deze cijfers gelieerd aan het 
onderwerp partnerkeuze van in Nederland gevestigde Turken en Marokkanen. Toch 
is het moeilijk om op basis hiervan een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de 
mate waarin zij trouwen met een partner uit het land van herkomst. Dit heeft met 
twee factoren te maken. Allereerst is niet bekend met wie de Turkse en Marokkaanse 
huwelijksmigranten in het huwelijk zijn getreden. Eerder heb ik al melding gemaakt 
van een analyse waaruit blijkt dat een deel van de Turkse en Marokkaanse gezinsvor
mers is gehuwd met een autochtoon (zie noot 3). De tweede reden is dat het jaar 
waarin de huwelijkspartner migreert, geenszins overeen hoeft te komen met het jaar 
waarin het huwelijk plaatsvond. Het is zeker in het verleden veel voorgekomen dat de 
migratie van de partner pas jaren na de huwelijkssluiting plaatsvond (Hooghiemstra 
en Manting 1997). De conclusie luidt dan ook dat de gepubliceerde cijfers weliswaar 
inzicht geven in jaarlijkse migratiestromen, maar dat het niet zeker is of ze ook weer
geven hoeveel migratiehuwelijken er jaarlijks door Turken en Marokkanen in 
Nederland worden gesloten. 

2.1.4 Conclusie 
Er bestaat een aantal publicaties dat informatie bevat over de gemaakte partnerkeuzen 
van Turken en Marokkanen in Nederland. Ze zijn in de voorgaande paragrafen op een 
rij gezet mede om enige duidelijkheid te scheppen over de betekenis van de verschil
len tussen de gerapporteerde resultaten. Een belangrijke constatering is dat de defin
iëring van begrippen (bv. van etnische herkomst) zodanig uiteenloopt dat de resul
taten vrijwel nooit zonder meer aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 

Het overzicht was ook bedoeld om na te gaan in hoeverre de reeds beschikbare 
resultaten uit onderzoek een antwoord geven op de eerste onderzoeksvraag (zie 
hoofdstuk 1) "In welke mate kiezen in Nederland wonende Turken en Marokkanen 
voor een in Nederland wonende herkomstgenoot, een in het land van herkomst 
wonende partner dan wel een partner van andere herkomst dan zij zelf en welke ont
wikkelingen zijn er wat dit aangaat traceerbaar?". De mogelijkheden om deze vraag 
te beantwoorden met bestaand onderzoek blijken uiterst gering. 

2.2 Nieuwe analyse 

Om beter zicht te krijgen op de verhouding tussen de drie onderscheiden partner
keuzen en ook de ontwikkeling erin te traceren, zijn nieuwe analyses uitgevoerd op 
een van de beschikbare databronnen, de structuurtelling van het CBS. 

Hieronder volgt allereerst een korte toelichting op het gebruikte bestand (§ 2.2.1), 
waarna een beeld wordt geschetst van de onderzoeksgroep (§ 2.2.2). Vervolgens zal 
de partnerkeuze van deze groep aan de orde komen, waarbij er aandacht is voor ver
schillen tussen de seksen en de twee herkomstgroepen (§ 2.2.3). T e n slotte wordt bezien 
in hoeverre er verschuivingen in de tijd of over de generaties te traceren zijn (§ 2.2.4). 
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2.2.1 Gebruikte databestand 
De analyse is gedaan op de structuurtelling van het CBS, de resultaten zijn dus gebaseerd 
op gegevens afkomstig uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
(GBA). Hierin staan gegevens van alle (legaal) in Nederland wonende personen. Het is 
het enige grote databestand waarin de herkomst van personen vastgesteld kan worden 
op basis van het geboorteland van de ouders, en waarin zowel de huwelijksdatum als 
de datum van immigratie naar Nederland opgenomen is. Dit maakt het mogelijk vast 
te stellen of een in Nederland wonende Turk of Marokkaan ten tijde van de huwelijks
sluiting in Nederland woonde of niet, en ook of zijn of haar partner destijds al dan 
niet in Nederland was gevestigd. Geanalyseerd is de situatie op i januari 2000. In 
schema 2.2 staat vermeld hoe de onderzoeksgroep is afgegrensd en in schema 2.3 
welke definities van partnerkeuze zijn gehanteerd. Een uitgebreide toelichting op het 
bestand en de achtergronden van de gehanteerde definities zijn te vinden in de 
Methodische bijlagen (bijlage Bi). 

Schema 2.2 Onderzoekgroep analyse Structuurtelling 2000 

Onderzoeksgroep 'in Nederland gehuwde Turken en Marokkanen' 

• ingeschreven in GBA op 1 januari 2000, 
• geboorteland van minimaal een van de ouders is Turkije of Marokko, 

• burgerlijke staat is gehuwd, 
• samenwonend met echtgenoot/echtgenote op een adres, 
• gevestigd in Nederland op het moment van de partnerkeuze, dat wil zeggen: 

- ofwel in Nederland geboren of als kind gemigreerd (= nakomelingen), 

- ofwel als volwassene gemigreerd (= eerste generatie) maar voorafgaande aan het huwelijk a 

enige tijd in Nederland. 

Het gebruik van de structuurtelling voor de analyse van partnerkeuze heeft een voordeel 
en een nadeel. Het grote voordeel van dit bestand in vergelijking tot survey-onderzoek 
is gelegen in het feit dat het informatie bevat over alle in Nederland verblijvende 
personen die voldoen aan de geschetste criteria. Dat betekent dat er zelfs over kleine 
groepen betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden. Een nadeel is dat het een 
momentopname betreft. Met het bestand kan in kaart worden gebracht welke personen 
op een gegeven moment (in dit geval 1 januari 2000) als gehuwden met elkaar samen
leven. Vervolgens kan worden bezien hoeveel van hen in de verschillende categorieën 
van partnerkeuze zijn te plaatsen. Met het bestand kan geen zuiver beeld worden 
geschetst van de ontwikkelingen van de diverse partnerkeuzen, omdat huwelijken die 
in het verleden werden gesloten maar inmiddels weer zijn ontbonden, of gehuwden 
die niet meer in Nederland wonen, niet in het bestand voorkomen. 
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2.2.2 De onderzoeksgroep: de 'in Nederland gehuwden' 
Anno 2000 waren er in Nederland ongeveer 309.000 Turken en 262.000 Marokkanen 
gevestigd (CBS statline). Onder hen bevonden zich op dat moment, volgens de 
structuurtelling, ongeveer 220.000 gehuwden. Velen van hen waren al gehuwd voor
dat zij naar Nederland migreerden. Deze groep is voor een onderzoek naar de vraag 
voor welke partner wordt gekozen als men eenmaal in Nederland woont, niet relevant. 
Tussen 30% en 40% van alle thans in Nederland gevestigde gehuwde Turken en 
Marokkanen sloot hun huwelijk enige tijd na hun migratie. Zij vormen de onderzoeks
groep (zie schema 2.2). Het gaat in totaal om ruim 81.000 personen in het peiljaar 
2000. Een deel van hen is nadat zij als volwassene naar Nederland migreerden, in het 
huwelijk getreden, en een deel is in Nederland opgegroeid en vervolgens gehuwd. De 
onderzoeksgroep zal ik in de navolgende analyses simpelweg aanduiden als de 'in 
Nederland gehuwden'. Daarmee doel ik dus niet op de plaats waar de huwelijkssluiting 
heeft plaatsgevonden, maar op de plaats waar de huwende was gevestigd voordat het 
huwelijk werd gesloten. 

Tabel 2.1 laat zien dat de groep mannen die in Nederland tot een huwelijk overging, 
voor een groot deel bestaat uit migranten die pas op volwassen leeftijd naar Nederland 
kwamen. Deze groep wordt hier verder aangeduid als de 'eerste generatie'. Bij de 
Marokkaanse mannen overheerst deze groep zelfs. Daar staat tegenover dat meer dan 
90% van de Turkse vrouwen die in Nederland huwden, en bijna 80% van de Marok
kaanse ofwel in Nederland zijn geboren ofwel voor de achttiende verjaardag zijn 
gemigreerd. Ik duid ze hier aan met de term 'nakomelingen'. Onder de Turkse vrouwen 
is de groep die in Nederland is geboren, het grootst en beslaat maar liefst 20%. 
Bijgevolg is de Marokkaanse mannengroep gemiddeld de oudste van alle hier onder
zochte groepen. Bijna 30% van de Marokkaanse mannen die in Nederland huwden, is 
(anno 2000) ouder dan 55 jaar (tabel 2.2). De leeftijdverdeling van de vrouwen is gelijk
matiger dan die van de mannen: meer dan 90% van hen is tussen 20 en 40 jaar oud. 

Tabel 2.3, ten slotte, laat zien dat het grootste deel van de huwelijken die hier worden 
onderzocht, niet langer dan tien jaar geleden tot stand kwamen. 

Tabel 2.1 In Nederland gehuwde Turkse en Marokkaanse mannen en vrouwen naar 

migratiegeneratie, 1 januari 2000 (in procenten) 

in Nederland geboren 
niet in Nederland geboren, 
leeftijd bij migratie 

< 6 jaar 
6-12 jaar 
12-15 jaar 
16-17 jaar 
£ 18 jaar 

N = 100% 

Turkse 
mannen 

8,9 

9,4 
19,8 
21,6 
12,7 
27,5 

28.288 

Marokkaanse 
mannen 

1,7 

3,0 
10,1 
14,8 
11,4 
59,1 

20.431 

Turkse 
vrouwen 

20,1 

15,6 
26,7 
20,7 

8.0 

9.0 
18.913 

Marokkaanse 
vrouwen 

9,5 

14,0 
27,9 
21,5 

8,8 
18,4 

14.074 

Bron: CBS (Structuurtelling 2000) SCP-bewerking 
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Tabel 2.2 In Nederland gehuwde Turkse en Marokkaanse mannen en vrouwen naar 

geboortecohort, 1 januari 2000 (in procenten) 

voor 1945 
1945-1949 
1950-1954 
1955-1959 
1960-1964 
1965-1969 
1970-1974 
1975-1979 
1980-1984 
N = 100% 

Turkse 
mannen 

5,3 
2,3 
2,5 
8,2 

22,4 
26,5 
24,0 

8,5 
0,3 

28.288 

Marokkaanse 
mannen 

13,5 
8.6 

7,1 
10,5 
21,3 
22,3 
14,5 
2,1 
0.0 

20.431 

Turkse 
vrouwen 

0,3 
0,3 

1,0 
4,5 

14,8 
24,8 
32,8 
19,5 
2,0 

18.913 

Marokkaanse 
vrouwen 

0,2 
0,3 
1,2 
3,8 

12,3 
24,7 
34,7 
21,0 

1,7 
14.074 

Bron: CBS (Structuurtelling 2000) SCP-bewerking 

Tabel 2.3 In Nederland gehuwde Turkse en Marokkaanse mannen en vrouwen naar 

huwelijkssluitingsperiode, 1 januari 2000 (in procenten) 

1965-1969 
1970-1974 
1975-1979 
1980-1984 
1985-1989 
1990-1994 
1995+ 
N = 100% 

Turkse 
mannen 

0,8 

1,9 
4,9 

12,4 
25,8 
26,8 
27,4 

28.288 

Marokkaanse 
mannen 

1,4 

6,1 
8,3 

11,3 
19,7 
24,2 
29,1 

20.431 

Turkse 
vrouwen 

0,0 
0,3 
4,5 
8,3 

26,7 
30,2 
29,9 

18.913 

Marokkaanse 
vrouwen 

0,0 
0,0 
1,4 
4,5 

23,6 
32,4 
38,0 

14.074 

i ron: CBS (Structuurtelling 2000) SCP-bewerking 

2.2.3 Partnerkeuze van de in Nederland gehuwden 
De grote vraag is nu met welke type partner de in Nederland gehuwde Turken en 
Marokkanen in het huwelijksbootje zijn gestapt. Er kunnen vijf verschillende partner
keuzen worden onderscheiden: een persoon uit de autochtone groep, een herkomst-
genoot die voorafgaande aan het huwelijk in Nederland woonde, een andere allochtoon 
die voorafgaande aan het huwelijk in Nederland woonde, en twee typen huwelijks
migrant, te weten een herkomstgenoot en een niet-herkomstgenoot. In tabel 2.4 
staat vermeld voor welke optie de thans gehuwde Turkse en Marokkaanse populatie 
(die in Nederland woonde ten tijd van het huwelijk) heeft gekozen. 
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Tabel 2.4 In Nederland gehuwde Turkse en Marokkaanse mannen en vrouwen naar 

partnerkeuze, 1 januari 2000 (in procenten)3 

met autochtoon 
met herkomstgenoot 
uit Nederland 
met andere allochtoon 
uit Nederland 
met huwelijksmigrant van 
gelijke herkomst 
met huwelijksmigrant van 
niet-gelijke herkomst 
N = 100% 

Turkse 
mannen 

4,1 

13,5 

0,7 

79,7 

1,7 
28.211 

Marokkaanse 
mannen 

5,2 

17,8 

1,0 

74,6 

1,0 
20.351 

Turkse 
vrouwen 

2,8 

20,1 

0,7 

75,3 

1,0 
18.872 

Marokkaanse 
vrouwen 

2,8 

26,0 

1,5 

68,1 

1,4 
14.030 

totaal 

3,9 

18,3 

0,9 

75,4 

1,3 
81.464 

a De absolute totalen in deze tabel verschillen iets van die in de voorgaande omdat er in een aantal gevallen 
onvoldoende informatie beschikbaar was over de partner. 

Bron: CBS (Structuurtelling 2000) SCP-bewerking 

Het is duidelijk uit de cijfers dat verreweg het grootste deel van de Turken en Marok
kanen die in Nederland in het huwelijk traden, zijn of haar partner in het herkomstland 
vond.7 De aandelen variëren enigszins per herkomstgroep en naar sekse. Turkse 
mannen zijn voor bijna 8o% gehuwd met een huwelijksmigrant, Turkse vrouwen voor 
75%, Marokkaanse mannen ook voor 75%, en Marokkaanse vrouwen zijn met een 
aandeel van 68% relatief gezien het minst vaak met een partner getrouwd die in het 
kader van het huwelijk migreerde naar Nederland. Het grootste deel van degenen die 
geen migratiehuwelijk sloten, is getrouwd met een herkomstgenoot uit Nederland. 
Een kleine minderheid (5% a 7%) is niet met een herkomstgenoot gehuwd, mannen 
vaker dan hun vrouwelijke herkomstgenoten en Marokkanen wat vaker dan Turken. 
In de meeste gevallen is die niet-herkomstgenoot een autochtoon, maar opvallend 
vaak gaat het om een andere allochtoon. Een gemengd huwelijk met een andere 
allochtoon komt vaker voor bij Marokkanen dan bij Turken. Vrouwen zijn duidelijk 
minder dan mannen geneigd te trouwen met een autochtoon. De tabel laat verder 
zien dat in Nederland gevestigde en huwende Turken of Marokkanen in een aantal 
gevallen zijn getrouwd met een niet-herkomstgenoot van buiten Nederland.8 Alles bij 
elkaar is 75% van de Turken en Marokkanen die in principe uit vele groepen een keuze 
konden maken, gehuwd met een partner (meestal een herkomstgenoot) die niet in 
Nederland woonde voorafgaande aan het huwelijk, en die als huwelijksmigrant naar 
Nederland is gekomen. 

Als naar alle huwelijksrelaties wordt gekeken inclusief de reeds bestaande op het 
moment van migratie, dan pas wordt duidelijk hoe een belangrijke plaats het migratie-
huwelijk inneemt in deze groepen. Het gaat om bijna 60% van alle huwelijken in 
beide groepen. Het migratiehuwelijk is dus een zeer alledaags verschijnsel in de Turkse 
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en Marokkaanse gemeenschap is. Sterker, de meeste Turken en Marokkanen kennen 
meer echtparen van dit type dan andersoortige. De groep die daarnaast nog steeds het 
meeste voorkomt, bestaat uit echtparen die al getrouwd waren voordat een van de 
twee partners migreerde. Huwelijken die volledig zijn ontstaan op Nederlandse bodem 
(of ze nu gemengd zijn of niet), zijn binnen beide gemeenschappen duidelijk in de 
minderheid. 

2.2.4 Verschuivingen in partnerkeuze? 
Een volgende cruciale vraag is of de dominante voorkeur voor een migratiehuwelijk 
een tijdelijk verschijnsel is dat in de loop van de tijd, dan wel met het voortschrijden 
van de generaties vanzelf verdwijnt. Helaas is het gebruikte bestand, zoals gezegd, niet 
het meest geschikt om ontwikkelingen in de partnerkeuze op te sporen. De structuur
telling is tenslotte een momentopname. Van de op dat moment gehuwden is bekend 
wanneer zij hun huwelijk sloten, maar degenen die ooit gehuwd zijn geweest en 
inmiddels gescheiden of naar het buitenland vertrokken, zitten niet in het bestand. 
Om toch enig zicht te bieden op eventuele verschuivingen, zijn hieronder de partner
keuzen van de verschillende migratiegeneraties en van degenen die in verschillende 
periodes zijn gehuwd, naast elkaar gelegd. De resultaten moeten (en zullen) met 
enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

Migratiegeneraties 
Als we ons beperken tot de belangrijkste keuzen (huwelijk met een autochtoon, met 
een herkomstgenoot uit Nederland en meteen herkomstgenootvan buiten Nederland), 
dan ontstaat het volgende beeld. Binnen alle in figuur 2.2 geïdentificeerde migratie
generaties is het huwelijk met een autochtoon uitzonderlijk en domineert dat met een 
huwelijksmigrant van de eigen herkomst. De tussengeneratie (vanaf 6 jaar tot 18 jaar 
gemigreerd) is minder vaak dan de eerste generatie (vanaf 18e levensjaar gemigreerd) 
met een autochtoon gehuwd. Dit laatste is ook in ander onderzoek naar gemengd 
huwen naar voren gekomen (Coleman 1994). Het relatief hoge aandeel gemengd 
gehuwden binnen de eerste generatie wordt meestal verklaard door een combinatie van 
drie factoren: het geringe aanbod van huwbare vrouwen uit de eigen herkomstgroep, 
de beperkte mogelijkheden om goed contact te onderhouden met het herkomstland 
en de relatief open houding van de autochtonen tegenover allochtonen in de beginfase 
van migratie. Opvallend is dat bij de Marokkaanse gehuwden de tussen-generatie vaker 
een partner binnen de groep van herkomstgenoten in Nederland heeft getroffen dan 
de eerste generatie, en dat een dergelijke verschuiving binnen de Turkse groep niet is 
te zien. Ten slotte is met uitzondering van de Marokkaanse mannen het aandeel ver
bintenissen met een huwelijksmigrant uit het land van herkomst toegenomen onder 
de leden van de tussengeneratie vergeleken bij dat van de eerste generatie. 
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Vergelijken we de tweede generatie (in Nederland geboren of voor het zesde levensjaar 
gemigreerd) met de tussengeneratie, dan blijkt de tweede generatie vaker gevallen te 
zijn voor een autochtone partner en ook voor een partner uit de eigen herkomstgroep 
in Nederland. Evenzo heeft de tweede generatie vaker gekozen voor een andere 
allochtoon uit Nederland dan de tussengeneratie. Dit alles is ten koste gegaan van het 
aandeel dat gehuwd is met een huwelijksmigrant: de gehuwden binnen de tweede 
generatie hebben minder vaak een partner gevonden in het land van herkomst dan de 
tussengeneratie. Het verschil bedraagt bij de Turkse mannen en vrouwen en bij de 
Marokkaanse vrouwen ongeveer 10 procentpunten, bij de Marokkaanse mannen ruim 
20%. Er lijkt sprake te zijn van een verschuiving in de partnerkeuze van de tweede 
generatie in de richtingvan in Nederland wonende personen, maar anderzijds moet 
ook worden geconstateerd dat er geen aanwijzingen zijn voor een waterscheiding. 
Hierbij moeten echter wel twee kanttekeningen geplaatst worden. 

De eerste kanttekening is van methodisch-technische aard. Bedacht moet worden dat 
een relatief groot deel van de gehuwde tweede generatie zeer recentelijk is getrouwd 
en nog in afwachting van de komst van hun partner uit het herkomstland.9 Zij worden 
niet in de categorie gehuwden meegerekend, omdat ze nog niet met hun partner in 
Nederland samenwonen (een van de criteria, zie schema 2.2).I0 In een van de volgende 
jaren, als de partner is gemigreerd, worden deze gehuwden meegeteld bij de tweede 
generatie en wel als migratiehuwelijken. Op grond hiervan zouden de verwachtingen 
over de vermindering van de belangstelling voor een huwelijksmigrant wel eens iets 
getemperd moeten worden. 

De tweede kanttekening heeft te maken met de mogelijke selectiviteit in het deel van 
de tweede generatie dat nu al is gehuwd. De Turken en Marokkanen die in Nederland 
zijn geboren (of op zeer jonge leeftijd naar Nederland zijn gemigreerd) en momenteel 
getrouwd zijn, zijn feitelijk de pioniers van hun generatie. Het is op dit moment moeilijk te 
zeggen of de partnerkeuze van deze groep richtinggevend is voor die van hun jongere, 
nog niet gehuwde generatiegenoten. Er is reden om dit te betwijfelen. Zo zijn de eersten 
die van een generatie in het huwelijk treden, bijna per definitie degenen die op jonge 
leeftijd trouwen. Doorgaans gaat een jonge huwelijksleeftijd samen met een relatief 
traditionele houding ten aanzien van het huwelijk. Vanuit dat perspectief bezien is 
het zeer voorstelbaar dat de eerste lichting gehuwden meer dan de volgende is gericht 
op een huwelijk met een partner die nog woont in het land van herkomst (zie ook 
Reniers en Lievens 1999). Het effect op de partnerkeuze in de toekomst is precies 
tegenovergesteld aan het effect van de eerstgenoemde kanttekening. Als het zo is dat 
we van doen hebben met een deel van de tweede generatie dat meer dan gemiddeld op 
een migratiehuwelijk is gericht, dan ligt er juist een daling van het aandeel migratie
huwelijken in het verschiet. In het vervolg van het onderzoek zullen de voorkeuren 
van de jongste generatie uitgebreid aan bod komen (hoofdstuk 7) en kan meer zicht 
worden gegeven op mogelijke veranderingen die op stapel staan. 
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Figuur 2.2 Partnerkeuze van in Nederland gehuwde Turkse en Marokkaanse mannen en 
vrouwen, naar migratiegeneratie, 1 januari 2000 (in procenten) 
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Bron: CBS (Structuurtelling 2000) SCP-bewerking; zie ook tabel B4.2. 
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Wat de toekomst in petto heeft voor de tweede generatie, is op grond van bovenstaande 
stand van zaken en de kanttekeningen die daarbij zijn te maken, moeilijk te voorspellen. 

Huwelijkssluitingsperiode 
De volgende figuren (2.3a t/m 2.3c) beperken zich tot de drie belangrijkste keuzen: 
een huwelijk met een autochtoon, met een huwelijksmigrant en met een herkomst-
genoot in Nederland. Ze geven een indruk van de veranderingen die hebben plaats
gevonden sinds de eerste Turken en Marokkanen in Nederland in het huwelijk traden. 
Zoals gezegd is het gebruikte bestand strikt genomen niet geschikt om ontwikkelingen 
in de tijd weer te geven en de lijnen in de figuren zijn dan ook eerder indicaties van 
ontwikkelingen, dan dat ze het exacte verloop van partnerkeuze weergeven. 

De eerste figuur (2.3a) schetst de patronen van de mate waarin huwelijken met 
autochtonen werden gesloten. Voor de mannen is hier een enigszins U-vormige ont
wikkeling in te ontwaren. Meer dan 25 jaar geleden trouwden de mannen, met name 
de Turkse, redelijk vaak met autochtone vrouwen. In de periode tussen 1975 en 1990 
gebeurde dit duidelijk minder. Pas de laatste jaren lijkt het aantal gemengde huwelijken 
weer iets toe te nemen. Een dergelijke U-vorm is, zoals eerder gezegd, vaker gecon
stateerd in de ontwikkeling van het voorkomen van gemengde huwelijken onder 
migrantengroepen (Coleman 1994). Bij de Turkse en Marokkaanse vrouwen is er sprake 
van een lichte maar gestage stijging van het aandeel gemengde huwelijken, vanaf het 
eerste moment dat deze zich voordoen. 

De mate van huwen met een huwelijksmigrant enerzijds (figuur 2.3b) en met een 
herkomstgenoot in Nederland anderzijds (figuur 2.3c) zijn vanaf het huwelijksjaar 
1975 voor het grootste deel eikaars complement. Het huwelijk met een partner die 
nog woonde in het land van herkomst, is altijd dominant geweest. Alleen heeft zich 
in het begin van de jaren tachtig vooral bij de vrouwen een opmerkelijke daling van 
het aandeel verbintenissen met een huwelijksmigrant voorgedaan ten gunste van dat 
met een herkomstgenoot uit Nederland. In de daaropvolgende periode is het oude 
niveau alweer hersteld, waarna een stabilisatie bij alle groepen intrad.11 

Globaal is te concluderen dat de mannen die voor 1975 een keuze maakten voor een 
partner, een afweging maakten tussen een autochtone kandidate en een kandidate die 
woonde in het land van herkomst. In de daaropvolgende periode kozen huwende 
Turken en Marokkanen in Nederland (mannen en vrouwen) vooral tussen een her
komstgenoot in Nederland en iemand die nog woonde in het land van herkomst. Pas 
recentelijk krijgen de herkomstgenoten weer concurrentie van niet-herkomstgenoten. 
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Figuur 2.3 In Nederland gehuwde Turkse en Marokkaanse mannen en vrouwen, gehuwd 
met een autochtoon (a), met een huwelijksmigrant van eigen herkomst (b), 
en met een herkomstgenoot in Nederland (c), naar huwelijkssluitingsperiode 
vanaf 1965, 1 januari 2000 (in percentage van totaalaantal in Nederland 
gehuwden per subgroep) 
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Bron: CBS (Structuurtelling 2000) SCP-bewerking; zie ook tabel B4.3. 

2.2.5 Conclusie 
Met behulp van de structuurtelling konden alle in Nederland gehuwde Turken en 
Marokkanen worden onderzocht, die op i januari 2000 in de gemeentelijke basis
administraties persoonsgegevens ingeschreven stonden. Het is een gevarieerde groep. 
Het merendeel is niet meer dan vijftien jaar geleden gehuwd, maar zeker onder de 
mannen bevinden zich er ook veel die al lang geleden gehuwd zijn. 
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De in Nederland gehuwden konden toen zij destijds voor de keuze stonden, in principe 
kiezen tussen een partner in Nederland van de eigen herkomst, een partner van buiten 
Nederland en een niet-herkomstgenoot in Nederland. Het overgrote deel van de thans 
gehuwde Turken en Marokkanen koos voor een partner die nog woonde in het land 
van herkomst en die als huwelijksmigrant naar Nederland migreerde. Het gaat in totaal 
om ongeveer 75% van de gehele groep die in Nederland was gevestigd toen het huwelijk 
werd gesloten. Het aandeel huwelijken met een autochtoon onder de Turkse en Marok
kaanse in Nederland gehuwden is niet meer dan 5%. 

Omdat de groep in Nederland gehuwden zo gevarieerd is naar samenstelling, gaat de 
interesse vooral uit naar de verschillen tussen de generaties en de perioden waarin de 
huwelijken gesloten werden. In alle generaties domineert het migratiehuwelijk en zijn 
slechts weinigen gehuwd met een autochtoon. De verschuivingen tussen de generaties 
zijn niet helemaal eenduidig. De gehuwden van de tussengeneratie - op schoolgaande 
leeftijd gemigreerd - laten vergeleken bij die van de eerste generatie een toenemende 
belangstelling zien voor het migratiehuwelijk. De generatie die in Nederland is geboren 
(of heel jong is gemigreerd) lijkt, daarentegen, langzamerhand een sterkere gerichtheid 
op Nederland te ontwikkelen bij de partnerkeuze. 

Vergelijken we de huwelijken naar de periode waarin ze zijn gesloten, dan is te zien 
dat de langgeleden gesloten huwelijken van mannen opvallend vaak gemengd zijn. 
De laatste jaren doet zich weer een lichte stijging van gemengd huwen voor, die vooral 
voor rekening van de tweede generatie komt. Een belangrijker verschil is echter dat 
de recentelijk gehuwden vaker dan de langer geleden gehuwden een partner binnen 
de eigen herkomstgroep in Nederland vonden. Toch domineert het migratiehuwelijk 
ook nog sterk bij de huwelijken die nog niet zo lang bestaan. 

Zoals eerder opgemerkt, laat de structuurtelling alleen analyse van bestaande en in 
Nederland gevestigde huwelijken toe, ontbonden huwelijken komen er niet in voor. 
Van de verbintenissen die in de jaren zeventig tot stand zijn gekomen, zal een groter 
deel ontbonden zijn dan van recent(er)e huwelijken. Als de scheidingskans samen
hangt met de al dan niet gelijke herkomst van de partner, kan dit de conclusies over 
de ontwikkelingen van partnerkeuze vertekenen. 

2.3 Tot slot 

In dit hoofdstuk is de partnerkeuze van Turken en Marokkanen in kaart gebracht. Dit 
was de noodzakelijke eerste stap op weg naar een nadere specificering van de vraag 
naar de achtergronden ervan. Allereerst is aandacht besteed aan de diverse bestaande 
bronnen met informatie over partnerkeuze en hun waarde voor dit onderzoek. 
Vervolgens zijn de resultaten van de eigen analyse gepresenteerd. 
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Regelmatig zijn er publicaties verschenen over gemengd huwen en over huwelijks
migratie. Bij nadere bestudering van deze bronnen bleek dat ze sterk verschillen van 
insteek en dus moeilijk vergelijkbaar zijn, en verder dat zij van beperkte waarde voor 
de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn. 

Met behulp van de structuurtelling van het Centraal bureau voor de statistiek van 
i januari 2000 is de partnerkeuze in beeld gebracht van de Turken en Marokkanen die 
reeds in Nederland gevestigd waren toen zij hun huwelijk sloten. Van de hele populatie 
Turken en Marokkanen die ook nu nog als gehuwden in Nederland wonen, heeft 
ongeveer driekwart de partner laten overkomen uit het land van herkomst. Dat de eerste 
generatie hiertoe overging, is wellicht niet verrassend. De resultaten duiden er echter 
op dat ook de Turken en Marokkanen die in Nederland opgroeiden en niet zo lang 
geleden in het huwelijk traden, massaal voor een partner van over de grens kozen. 
Tegelijkertijd zijn er ook tekenen van een kentering. 

De resultaten van de analyses zijn richtinggevend voor de uitwerking van de vraag 
naar het waarom van de partnerkeuze in het volgende hoofdstuk. Zij rechtvaardigen 
een nader onderzoek naar de achtergrond van het kiezen voor een partner die nog 
woont in het land van herkomst, ook als het gaat om de jongste generaties. 
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Noten 

i Een aantal resultaten uit dit hoofdstuk en voorbereidende analyses ervan zijn 
eerder verschenen in Hooghiemstra en Manting (1997), Hooghiemstra (2000a) 
en in TK (2001/20023: 60-61). 

2 Ik sluit hiermee zoveel mogelijk aan op de inmiddels gangbare CBS-definitie 
van allochtonen. Volgens de CBS-definitie wordt iedereen tot de allochtonen 
gerekend die minstens een ouder heeft die in het buitenland is geboren. De 
toedeling aan de herkomstgroepering gebeurt bij de eerste generatie aan de 
hand van het geboorteland van de persoon zelf. Meestal is dit hetzelfde land als 
het geboorteland van de ouders, maar niet altijd. 

3 Tot de eerste generatie zal ik in mijn eigen analyses degenen rekenen die op 
volwassen leeftijd (vanaf hun 18e) naar Nederland migreerden. Daarnaast zal 
een tussengeneratie worden onderscheiden, dit zijn degenen die tussen hun 6e 
en hun 18e jaar migreerden. Tot de tweede generatie reken ik degenen die in 
Nederland zijn geboren of voor hun 6e levensjaar zijn gemigreerd. 

4 Op basis van analyses op de Structuurtelling 2000 heb ik kunnen vaststellen dat 
van alle gehuwde Turken en Marokkanen met een autochtone partner tussen de 
40% en 65% (afhankelijk van de herkomstgroep en de sekse) voorafgaande aan 
het huwelijk buiten Nederland woonde. Deze Turken en Marokkanen kwamen 
in het kader van een huwelijk naar Nederland toe. 

5 Het betekent overigens ook dat het aandeel gemengd gehuwden, zoals dat uit 
bovenstaande publicaties naar voren komt, beperkt bruikbaar is als indicator 
voor de integratie van migrantengroepen. 

6 Sprangers (1994, 1995) heeft in de tussenliggende jaren ook nog analyses uitge
voerd en gepubliceerd op basis van de gemeentelijke basisadministratie voor de 
periode 1987-1994. Deze gaven geen wezenlijk andere resultaten te zien. 

7 Strikt genomen is alleen bekend dat de partner op een zeker moment migreerde, 
en is uit de analyse niet op te maken waar de partner vandaan migreerde. Ik ben 
ervan uitgegaan dat de partner in de meeste gevallen rechtstreeks migreerde uit 
het land van herkomst. Ik vermoed dat het steeds vaker zal voorkomen dat er 
huwelijken worden gesloten tussen migranten van gelijke herkomst wonend in 
twee verschillende Europese landen. Het zou dan ook zeer de moeite waard zijn 
om dit nader te onderzoeken. Om dit te kunnen vaststellen, is informatie nodig 
over het land van vertrek voorafgaande aan de migratie. 

8 Overigens zou het in dat geval in theorie ook kunnen gaan om herkomstgenoten 
van de derde generatie uit een ander Europees land (die immers op grond van het 
geboorteland van hun ouders niet meer als Turk of Marokkaan herkenbaar zijn). 

9 Garssen et al. (2001) spreken over 15%. 
10 Maar ook omdat niet bekend is met wie zij dan zijn gehuwd. 

11 De periode na 1995 is wegens het verschijnsel van 'wachtende gehuwden' 
(gehuwden die in afwachting zijn van de migratie van hun partner) in deze 
trendbeschrijving niet meegenomen. 

De keuze in kaart 31 





3 Liefde op het eerste gezicht1 

Veel Turken en Marokkanen in Nederland hebben hun huwelijkspartner gezocht en 
gevonden in het land van herkomst. Ook al woonden ze reeds vele jaren en soms al 
hun hele leven in Nederland. Wat doet mensen besluiten om zo ver weg hun partner 
te zoeken? 

Om deze vraag te beantwoorden, heb ik eerst een stap terug gezet en me afgevraagd 
wat mensen er sowieso toe brengt om te kiezen voor een bepaalde partner. Met behulp 
van literatuur gericht op partnerkeuzeprocessen in het algemeen heb ik de verschillende 
factoren die een rol spelen bij de totstandkoming van een definitieve keuze, van elkaar 
onderscheiden. Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar aanknopingspunten in de 
literatuur over migranten voor een eventuele specifieke benadering van de keuze van 
deze groepen. Deze literatuurstudie heeft een set factoren opgeleverd, die mogelijker
wijs een rol spelen in de partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland. Ik 
heb dat het heuristische model genoemd. 

Na de literatuurstudie heb ik een eerste poging gedaan om het genoemde heuris
tische model toe te passen. Daartoe stond mij een survey-onderzoek (het SPVA2) ter 
beschikking, dat onder andere is afgenomen onder Turken en Marokkanen. De analyse 
van dit bestand kent haar beperkingen, maar biedt samen met de kennis uit de litera
tuurstudie wel een eerste kijkje achter de schermen van huwelijken gesloten door Turken 
en Marokkanen in Nederland. De bevindingen vormen de basis voor het empirische 
onderzoek naar de achtergrond van de keuze voor een partner in het land van herkomst 
van Turkse en Marokkaanse Nederlanders. 

De opbouw van het hoofdstuk volgt de verschillende stappen die ik heb gezet om tot 
mijn onderzoeksontwerp te komen. Paragraaf 3.1 doet verslag van de zoektocht naar 
patronen in het proces van partnerkeuze. In paragraaf 3.2 wordt besproken in hoeverre 
er aanleiding is om bij onderzoek naar de partnerkeuze van migranten, en in het bij
zonder van islamitische migranten, rekening te houden met bijzondere omstandig
heden. In paragraaf 3.3 komt het heuristische model aan bod met daarin de belang
rijkste achtergrondfactoren van de partnerkeuze van Turken en Marokkanen in 
Nederland en de resultaten van de toepassing van het model op het SPVA-bestand. 

3.1 Achtergronden van partnerkeuze: een algemeen beeld5 

Theorievorming over en empirisch onderzoek naar partnerkeuze hebben een lange 
traditie in disciplines als de (gezins)sociologie, psychologie en antropologie. Dit heeft 
geresulteerd in een grote hoeveelheid kennis over factoren die een rol spelen bij de 
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totstandkoming van duurzame partnerrelaties. Partnerkeuze blijkt een complex proces 
dat, meer dan we ons bewust zijn, gestuurd wordt door allerlei omgevingsfactoren. 
Uit de literatuur wordt duidelijk dat onderscheid gemaakt kan worden tussen de invloed 
van zogenoemde structurele kenmerken van de (wijdere) omgeving waarin de partner
keuze plaatsvindt, sociaal-culturele factoren (in de meer directe omgeving) en indivi
duele voorkeuren (Surra 1990: 844). De theorievorming en ook de analyses die verricht 
zijn, beperken zich meestal tot een van deze niveaus. De bevindingen vanuit de ver
schillende invalshoeken sluiten elkaar daarom ook meestal niet zozeer uit maar vullen 
elkaar eerder aan. Tezamen schetsen ze een redelijk compleet beeld van de factoren 
die bij partnerkeuze een rol spelen. 

3.1.1 Kenmerken van de tüijdere omgeuina. 
Hoewel het kiezen van een partner in de beleving van de betrokkenen een zaak tussen 
twee personen is, maakt vooral de gezinssociologische en demografische literatuur 
duidelijk dat partnerkeuze ook beïnvloed wordt door een aantal kenmerken van de 
wijdere omgeving waarin de keuze plaatsvindt. Het gaat bijvoorbeeld om de (sociaal-) 
economische opbouw van de samenleving, om haar demografische compositie en 
ten slotte om factoren die te maken hebben met regelgeving. 

Sociaal-economische /actoren 
Sociologen hebben al sinds het begin van de vorige eeuw interesse getoond in partner
keuzepatronen als indicator voor maatschappelijke veranderingen (Kalmijn 1991). De 
grondgedachte is dat de samenleving is opgebouwd uit een aantal sociale groepen en 
dat mensen geneigd zijn hun partner binnen de eigen groep te zoeken (soort zoekt 
soort). Wie met wie trouwt, vertelt daarom iets over de grenzen tussen sociale groepen. 
Als partners vooral gelijkenis vertonen in hun religieuze achtergrond, dan speelt religie 
blijkbaar een belangrijke, onderscheidende rol. Het werkt ook omgekeerd. Als de 
grenzen tussen sociale groepen vervagen of verscherpen, dan beïnvloedt dat ook de 
mogelijkheden voor partnerkeuze. 

Stratificatie- en moderniseringssociologen zijn vooral geïnteresseerd in verande
ringen die er plaatsvinden in de sociale opbouw van de samenleving. Deze nu proberen 
zij onder andere af te leiden uit ontwikkelingen van het partnerkeuzegedrag. Zo lezen 
zij bijvoorbeeld de sociale mobiliteit af aan de mate waarin er huwelijken tussen sociale 
groepen plaatsvinden. Ook wordt het stadium van het moderniseringsproces in een 
bepaald tijdvak in dit soort studies wel afgeleid van de mate waarin mensen binnen 
traditionele (bijvoorbeeld religieuze) dan wel moderne (bijvoorbeeld opleiding) kaders 
met elkaar trouwen. 

In Nederland en ook in andere westerse landen heeft het sociologische partnerkeuze-
onderzoek onder andere laten zien dat er in de loop van de tijd steeds vaker grenzen 
tussen sociale groepen worden overschreden. Er vinden steeds meer huwelijken plaats 
tussen partners van verschillende groepen. Dit is een teken dat de sociale mobiliteit 
is toegenomen. Tegelijkertijd is te zien dat de meeste mensen ook nu nog binnen de 
eigen klasse, religie of opleidingsgroep trouwen (Surra 1990; Hill en Kopp 1995; 
Hendrickx etal. 1995). 
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Een andere bevinding in Nederlands onderzoek is dat huwelijkspartners tegenwoordig 
meer geneigd zijn binnen hun eigen opleidingssegment te trouwen dan binnen andere 
sociale groepen waartoe ze kunnen worden gerekend (Uunk 1996). Dezelfde tendens 
wordt gevonden in de Verenigde Staten (Kalmijn 1991). Dit geeft volgens de hiervoor 
genoemde theorieën blijk van een stijgend relatief belang van zelfverworven kwaliteiten 
(achieved characteristics) ten opzichte van door geboorte verkregen kenmerken (ascribed 
characteristics) in de opbouw van de samenleving. In een moderne maatschappij, waarin de 
sociale status steeds meer afhankelijk is van individuele prestaties, speelt het criterium 
van het opleidingsniveau en de daaruit voortvloeiende positie op de arbeidsmarkt bij 
partnerkeuze een steeds belangrijkere rol. 

Het is niet alleen de opkomst van de prestatiemaatschappij die verklaart waarom 
partners elkaar tegenwoordig zo vaak binnen een opleidingsniveau vinden. Wat ook 
meespeelt, is de veranderde verhouding in de rol van de beide seksen in de samenleving. 
Relatief nieuw is dat niet alleen vrouwen maar mannen net zo goed belang hechten aan 
de sociale status van hun toekomstige partner. Dat vrouwen en mannen die een relatie 
met elkaar aangaan, vaak een gelijkwaardig opleidingsniveau hebben, is daarom ook 
een gevolg van de toegenomen gelijkheid tussen vrouwen en mannen (South 1991). 

Het onderzoek naar partnerkeuze dat is verricht door stratificatie- en moderniserings
sociologen, legt de nadruk op de wisselwerking die er bestaat tussen partnerkeuze en 
veranderingen op het maatschappelijke niveau. Het laat zien dat de kans op het kiezen 
van een bepaalde partner mede afhankelijk is van de maatschappelijke context (in het 
bijzonder de sociale stratificatie en de rolverhoudingen tussen de seksen) waarin die 
plaatsvindt. 

Democjrajischejactoren 
Dat de keuze van een partner niet alleen is gebaseerd op een persoonlijke voorkeur voor 
bepaalde eigenschappen, komt ook heel duidelijk naar voren in demografisch onder
zoek naar partnerkeuze. Dit type onderzoek vertrekt vanuit de gedachte dat de kans 
op het sluiten van een huwelijk samenhangt met de getalsmatige kans op een ont
moeting. Je kunt wel heel graag willen trouwen met iemand die aan bepaalde eisen 
voldoet, maar als deze personen zeldzaam zijn of als er veel concurrentie is, dan is de 
kans dat het ook werkelijk gebeurt, klein. Als we ervan uitgaan dat mensen het liefst 
binnen een bepaalde groep trouwen, dan hangt de kans op een huwelijk binnen deze 
markt samen met de sekseverhouding en de relatieve omvang van de groep ten 
opzichte van andere groepen. Bij een sterk onevenwichtige sekseverhouding is de 
kans op een huwelijk buiten de markt groter voor de sekse die in de meerderheid is. 
Glick (1947) was een van de eersten die partnerkeuzeprocessen in verband bracht met 
de compositie van groepen en heeft het voornoemde verschijnsel de marriage squeeze 
genoemd. 
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In latere studies is het effect van de compositie van groepen op partnerkeuze verder 
uitgewerkt (Guttentag en Secord 1983; South et al. 1992; Klein 1993). Blau en Schwartz 
(1984) toonden aan dat de kansen op een huwelijk buiten de groep varieert naar gelang 
de relatieve omvang van de groep. Als een persoon behoort tot een groep die een kleine 
minderheid vormt binnen de totale populatie, dan heeft hij of zij (statistisch gezien) 
meer kans op een huwelijk buiten deze groep, dan een persoon die behoort tot een 
groep die een groot deel van de totale populatie uitmaakt. De ontwikkeling van de 
kenmerken die een rol spelen bij partnerkeuze, moet dan ook altijd in het licht worden 
bezien van de veranderingen in de demografische compositie van de groep. De keuze 
van een partner is, zo blijkt uit deze studies, mede afhankelijk van de relatieve grootte 
van de groep waarbinnen een partner bij voorkeur wordt gezocht, en van de sekse
verhouding binnen deze groep. 

Regelgeving 
Een andere externe conditie die de keuzemogelijkheden bij het zoeken naar een partner 
kan beïnvloeden, is het bestaan van allerlei formele en informele regels. Soms zijn 
dergelijke regels in het familierecht van een land vastgelegd (bv. ten aanzien van de 
leeftijd van de huwenden) of stelt de kerk waarvoor partners willen trouwen, specifieke 
eisen aan hun religieuze achtergrond. Vaak ook is er sprake van allerlei tradities die 
het ene type huwelijk bevoordelen boven het andere. De sociale druk om deze tradities 
te volgen, kan veel sturing geven aan de keuze van een partner. Dit aspect krijgt straks 
in paragraaf 3.1.2 meer aandacht. 

Volgens de formele regels konden in Nederland personen tot 30 jaar aanvankelijk 
alleen een huwelijk sluiten, als de ouders daarvoor toestemming verleenden. Dit is pas 
in 1970 afgeschaft (Kooy 1975). Nu bestaat in het familierecht nog de eis van ouderlijke 
toestemming als het gaat om huwelijken die voor het 18e levensjaar worden gesloten. 
De leeftijd, het ongehuwd zijn van beide partners en de afwezigheid van een nauwe 
graad van verwantschap zijn de voornaamste vereisten die het Nederlands Burgerlijk 
wetboek stelt voor de wettigheid van een huwelijk. 

3.1.2 Kenmerken van de directe omgeuincj 
Vooral antropologen en sociaal-psychologen hebben inzicht verschaft in de samenhang 
tussen het totstandkomen van een huwelijk en het sociale systeem waarbinnen dit 
plaatsheeft. De keuze die gemaakt wordt voor een partner, lijkt - op dit niveau - vooral 
bepaald te worden door twee sociaal-culturele kenmerken van de groep waartoe een 
persoon zich rekent: het type partnerkeuzesysteem dat gebruikelijk is, en het soort 
relatienetwerk binnen die groep. 

Systemen van partnerkeuze 
Partnerkeuzesystemen variëren onder andere naar de vrijheid waarmee een individu 
zijn of haar partner kan kiezen, en de betrokkenheid van anderen hierbij. In het westen 
heerst een ideologie van vrije partnerkeuze, die in grote delen van de rest van de 
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wereld geen gemeengoed is. Wereldwijd gezien is het huwelijksarrangement, volgens 
een studie van Ingoldsby en Smith (1995), nog steeds de meest voorkomende manier 
waarop een huwelijk tot stand komt. Zij benadrukken dat de invloed van anderen bij 
gearrangeerde huwelijken weliswaar groot is, maar dat deze doorgaans niet zonder 
goedkeuring van de huwenden in kwestie worden gesloten. Uithuwelijking, waarbij 
anderen volledig buiten de huwenden om de keuze maken, is vrij zeldzaam. Van de 
andere kant zijn volledig individuele keuzen ook een uitzonderlijk verschijnsel in 
samenlevingen waar een ideologie van vrije partnerkeuze domineert (Goodwin 1999). 
Zo heeft onderzoek van sociaal-psychologische origine in de Verenigde Staten uitge
wezen dat het welslagen van een relatie nog steeds mede afhankelijk is van de goed-
of afkeuring van bepaalde personen uit het sociale netwerk (Parks et al. 1983; Johnson 
en Milardo 1984). Hoewel het netwerk een relatie formeel niet in de weg kan staan, 
ligt sociale uitsluiting hier net zo goed op de loer. Dit is een sanctie die uiteindelijk 
voor iedereen die waarde hecht aan een sociaal leven, zwaar weegt. De conclusie is 
dat er wat de vrijheid van partnerkeuze betreft, eerder sprake is van een continuüm 
tussen systemen met veel en met weinig vrijheid dan dat er diametraal tegenover 
elkaar staande systemen te herkennen zijn (Goody 1996). 

Sociale netwerken 
Uit onderzoek onder relatief laag opgeleiden in Nederland blijkt dat zij het belangrijker 
vinden dat de toekomstige partner past in het sociale netwerk, naarmate zij meer 
afhankelijk zijn van dit netwerk (Straver et al. 1994. Hieruit blijkt dat de aard van de 
relaties in het netwerk een belangrijke factor is bij partnerkeuze. Zowel sociologen als 
antropologen hebben zich uitgebreid beziggehouden met de structuur van sociale 
netwerken en in het bijzonder met die van families. Om familiestructuren te typeren 
is vaak de dichotomie collectivistisch (extended Jamilies) versus individualistisch (kern
gezin) toegepast. Het voert te ver om op deze plaats in detail in te gaan op het onder
scheid tussen individualistisch en collectivistisch gedrag (zie bv. Kim et al. 1994). 
Wat collectivistisch georiënteerde groepen onder andere typeert, is dat zij een hogere 
waarde toekennen aan het collectief dan aan het individu, en dat hun sociale netwerken 
eerder zijn gebaseerd op familiebanden of de herkomstgroep dan op zelfgekozen 
personen (Han en Choe 1994). Een afgeleide van het hoge belang dat wordt gehecht 
aan het collectieve, is dat een huwelijk gesitueerd wordt binnen het sociale netwerk. 

Hoewel er brede erkenning is voor het bestaan van verschillen tussen landen en 
groepen in de manier waarop individuen onderdeel uitmaken van collectieven, is het 
maken van een scherp onderscheid niet onomstreden. Het collectivistische dan wel 
individualistische karakter blijkt, bijvoorbeeld, ook onder invloed te staan van allerlei 
omstandigheden, zoals de economische situatie (Triandis et al. 1988). En bovendien 
is er vaak sprake van een mix van individualistische en collectivistische karakteristieken 
binnen een groep (Kagitcjbasj 1994). 
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Over de junctie van sociale netwerken voor het individu moeten we ook iets weten om 
hun rol in het proces van partnerkeuze te begrijpen. Uit onderzoek blijkt dat zij voor 
de mensen die er deel van uitmaken, op zijn minst gericht zijn op het wederzijds 
verlenen van morele steun, het instandhouden van rituelen en het bieden van hulp bij 
crises (Goody 1996). Daarnaast kunnen netwerken (en met name familienetwerken) 
ook een economische functie vervullen. Hierbij kan men denken aan het sociale 
netwerk als leverancier van arbeidskrachten of de familie als een belangrijke bron van 
de overdracht van vermogen door erfenissen, maar ook aan de functie van de familie
naam in de statusstructuur. Ten slotte speelt in elk sociaal netwerk de overdracht van 
culturele waarden een bepaalde rol (Bourdieu 1989). Als het netwerk hoofdzakelijk een 
sociale functie heeft en incidenteel steun verleent, dan zal een kandidaat-levenspartner 
een veel minder strenge beoordeling krijgen en zal afkeuring ook minder verstrekkende 
gevolgen hebben. Heeft het ook een economische functie, dan ligt het veel meer voor 
de hand dat het zich het recht toe-eigent mee te bepalen met wie er wordt getrouwd. 
In adellijke families is bemoeienis dan ook veel gebruikelijker dan in burgerfamilies, 
en de partnerkeuze van de erfgenamen van familiebedrijven wordt doorgaans nauw
lettend in de gaten gehouden door de ouders. Als culturele overdracht een belangrijke 
rol speelt, bijvoorbeeld vanwege een religieuze overtuiging, ligt bemoeienis van het 
netwerk eveneens in de rede. Sociale netwerken kunnen, kortom, de partnerkeuze 
sturen maar de zwaarte van de invloed hangt sterk samen met de mate waarin indivi
duen zijn ingebed in hun netwerk. 

Een derde aspect van het sociale netwerk, dat de partnerkeuze stuurt, is de samenstelling 
ervan. De meeste studies duiden erop dat netwerken gekenmerkt worden door een 
zekere gelijkenis tussen de deelnemers. Er bestaan verschillende theorieën over de 
achtergrond van de homogeniteit. Feld (1981) bijvoorbeeld heeft een theorie ontwik
keld van de kans dat sociale contacten tussen mensen ontstaan. Hij houdt daarbij 
rekening met het gegeven dat ieder mens zich in verschillende actieruimten beweegt 
(bv. op het werk, op de sportclub, in de woonbuurt). De meeste actieruimten zijn 
sociaal gesegregeerd: op het werk heeft men vooral te maken met mensen van gelijk 
opleidingsniveau, het type sport waartoe men zich aangetrokken voelt, is klassen-
gevoelig, woonbuurten kennen een homogene inkomensstructuur. Deze praktijk 
heeft tot gevolg dat de kans op een ontmoeting met een gelijke groter is dan met een 
ongelijke. Felds theorie gaat verder en stelt dat de kans op het ontstaan van een duur
zame relatie groter is naarmate personen meerdere sociale activiteiten met elkaar delen. 
Vanuit de gedachte van ontmoetingskansen is het voor te stellen, zoals ook bijvoorbeeld 
Morgan (1981) aangeeft, dat een sterk gesegregeerde sociale structuur, gecombineerd 
met een geringe mobiliteit tussen groepen, vanzelf leidt tot huwelijken tussen mensen 
die een aantal achtergrondkenmerken met elkaar delen. 

Sociaal-psychologen dragen andere verklaringen aan voor de neiging van mensen 
met gelijken om te gaan. Deze zou voortkomen uit de behoefte aan zelfbevestiging 
die dit oplevert (Newcomb 1956; Byrne 1971), uit het feit dat mensen met dezelfde 
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achtergrond houden van dezelfde activiteiten (Werner en Parmelee 1979) en uit het 
gegeven dat de communicatie en het begrip tussen gelijken optimaal is (Davis 1981). 

Daarnaast spelen uit- en insluitingsmechanismen een rol. Niet iedereen heeft even
veel recht om deel te nemen aan een sociaal netwerk. Juist specifieke actieruimten die 
beschermd worden door bepaalde toelatingsregels, fungeren vaak als ontmoetingsplek 
voor partnerrelaties (vroeger in Nederland de dansgelegenheden op religieuze grond
slag, het studentencorps, enz.). 

Hiermee is een aantal belangrijke kenmerken van de sociale omgeving - die vaak 
cultureel zijn bepaald - aan de orde gesteld waarvan verwacht kan worden dat ze de 
partnerkeuze beïnvloeden. Tot slot nog een kort woord over de verwevenheid tussen 
kenmerken van de sociale omgeving en de eerder besproken kenmerken van de wijdere 
omgeving. Zo hangt de vrijheid van partnerkeuze en ook het meer of minder collecti-
vistische karakter van groepen sterk samen met de sociaal-economische gelaagdheid 
van de samenleving. En de verschillende regels die in een groep geldig zijn voor het 
sluiten van een huwelijk, kan men beschouwen als deel van de cultuur van die groep. 
De inzichten die de verschillende onderzoeken opleveren, sluiten elkaar daarom ook 
geenszins uit. Ze vullen elkaar vooral aan door de nadruk die zij leggen op processen 
op verschillend niveau. 

3.1.3 Persoonlijke voorkeuren 
De theorievorming over partnerkeuze op het microniveau heeft vooral plaatsgevonden 
binnen het kader van de theorie van de rationele keuze. Ook de veelgebruikte stimulus-
ualue-role-theory van Murstein (1986), bijvoorbeeld, is hierbinnen te plaatsen. Murstein 
onderscheidt een drietal beslismomenten in het keuzeproces waarop kosten tegen 
baten worden afgewogen. In elke fase vergaart men als het ware informatie, die voor 
de voortgang van een relatie belangrijk wordt geacht. Nadat de drie fasen zijn door
lopen, zijn de belangrijkste terreinen verkend en kan men besluiten of een relatie toe
komst heeft, dat wil zeggen meer winst dan verlies zal opleveren. Velen hebben zich 
door Murstein laten inspireren in de gedachte dat in het proces van relatievorming 
patronen zijn te ontdekken, die een zekere sequentie in zich dragen (Hill en Kopp 1995). 
Er lijkt vooral overeenstemming te bestaan over het feit dat een aantal uiterlijk waar
neembare kenmerken van personen, hun waardeoriëntatie en hun idealen ten aanzien 
van een toekomstige rolverdeling een belangrijke rol bij de selectie spelen. In welke 
volgorde en welke mate, dat kan verschillen. 

Uiterlijk waarneembare kenmerken 
Bij de allereerste ontmoeting van twee mensen spelen het uiterlijk en indirect verkregen 
informatie de voornaamste rol (de stimulusfase). Wat gaat er precies schuil achter het 
eerste gezicht van de liefde? Uit onderzoeken in de Verenigde Staten waarin studenten 
een groot aantal foto's ter beoordeling kregen voorgelegd, blijkt overduidelijk dat er 
een vrij grote consensus bestaat over schoonheid (Buss 1989), althans binnen deze 
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groep. Velen hebben zich de vraag gesteld in hoeverre schoonheid cultureel bepaald 
is. Crosscultureel onderzoek geeft hierop geen eenduidig antwoord. Zodra rekening 
gehouden wordt met allerlei achtergrondkenmerken (zoals regio en status), lijken de 
meeste verschillen te verdwijnen. Wat overeind blijft, is een verschil in de definiëring 
van schoonheid naar regio (Goodwin 1999). 

Over de vraag wat schoonheid nu precies symboliseert, rouleren wilde en minder 
wilde ideeën. Het is duidelijk geen constante. Aangetoond is dat (liefdes)partners over 
het algemeen vrij gelijkwaardig scoren op de schoonheidsmaat (Mikula en Stroebe 
1991: 61-104; Feingold 1988). Dit suggereert dat partners elkaar (mede) op dit punt 
selecteren en dat schoonheid in het keuzeproces een factor van belang is. 

Diverse onderzoeken geven aan dat mannen meerwaarde hechten aan het uiterlijk 
van hun levenspartner dan vrouwen (Howard et al. 1987). Een van de componenten 
van de schoonheid van een vrouw is haar leeftijd. Bijna altijd is zij jonger dan haar 
mannelijke partner. Dit komt wereldwijd voor en is, voorzover traceerbaar, ook een 
historische constante. De grootte van het leeftijdsverschil varieert weliswaar per gebied 
en in de tijd, maar het verdwijnt vrijwel nergens en vrijwel nooit, en van een omkering 
van het verschil is maar zeer zelden sprake. 

De waarde van schoonheid, leeftijd en de preferenties voor leeftijdsverschil staan 
niet op zichzelf in het selectieproces. Het zijn indicaties van eigenschappen die van 
belang worden geacht voor een partner. 

Waardeoriëntatie 
Op een gegeven moment raken, volgens de stimulus-ualue-roletheorie, de kenmerken 
die in de stimulusfase de hoofdrol spelen, op de achtergrond omdat ze door beide 
partijen voldoende bevonden zijn. Daarop volgt een periode van nadere kennismaking, 
ofwel verkering, going steady. Murstein stelt dat dan de fase van de beoordeling van de 
waardeoriëntatie haar intrede doet. Een van de eersten die aandacht besteedde aan dit 
aspect van het partnerkeuzeproces, was Winch (1955). Zijn uitgangspunt was dat een 
goede relatie door "verdraagzaamheid" voor de eigenschappen van de ander wordt 
bereikt. Verdraagzaamheid ontstaat als de partners overeenkomstige waarden aan
hangen, maar in andere opzichten eikaars complement zijn, volgens Winch. De ver
onderstelling dat beide partners voordeel hebben bij een bepaalde mate van overeen
komst, vindt bevestiging in psychologische studies, die aantonen dat sympathie-
gevoelens het sterkst zijn tussen personen die bepaalde centrale waarden delen, en 
dat gelijkheid de kans op conflicten binnen een huwelijk vermindert (Mikula en 
Stroebe 1991; Byrne 1971). 

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat autonomie en gelijkheid waarden zijn waaraan 
de partners in beginnende relaties steeds meer belang hechten (Van der Meer et al. 
1994). In de praktijk wordt daarmee bedoeld dat de ander vrij moet zijn om eigen 
activiteiten in een eigen sociale groep te ontwikkelen. Mensen die erop uit zijn alles 
samen te gaan doen met de partner, vormen, ongeveer sinds de jaren zeventig, 
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een steeds kleinere groep (Straver et al. 1994; Ester et al. 1993). Dit betekent uitdruk
kelijk niet dat de gezamenlijkheid een minder prominente rol binnen relaties speelt. 
Integendeel: de gewenste dosering van autonomie en gelijkheid komt vooral tot stand 
door een intensieve uitwisseling van ideeën, veel communicatie en een hoge mate van 
betrokkenheid. In de verwachtingen die men heeft van een goede relatie, speelt de 
kwaliteitvan de communicatie een steeds grotere rol. Du Bois-Reymond et al. (1994: 68) 
spreken van de "moderne intimiteitsmoraal". 

Vele onderzoekers zien op dit punt verschillen tussen sociaal-economische milieus 
(Straver et al. 1994; Matthias 1995). In de meerderheid van de beginnende relaties 
tussen twee personen van relatief laag geschoold niveau speelt zelfontplooiing een 
ondergeschikte rol. De inpassing in de familiale context is daarentegen cruciaal. Een 
belangrijke ontstaansgrond voor de relatie is dat de partners het er tijd voor vinden 
(alle vriend(inn)en hebben ook al een relatie). Zij zien haar vooral als de eerste stap 
op weg naar gezinsvorming. In deze beginnende relaties spelen communicatie en het 
verkennen van eikaars grenzen dientengevolge een bijrol. Straver noemt ze "sociaal 
geleid", in contrast met de individueel gestuurde relaties, die vooral voorkomen onder 
relatief hoog opgeleiden. Voor deze laatsten speelt de sociale context een rol op de 
achtergrond, evenals de eventuele toekomstige gezinsvorming, en is het opbouwen 
van een intimiteit met de partner juist van belang. Onderhandeling en communicatie 
zijn de middelen om de juiste proporties van eigenheid en gezamenlijkheid te verkrijgen. 

Of de verkeringstijd van een paar zich kenmerkt door een sociaal geleid of een 
individueel gestuurd proces, wordt vooral bepaald door het opleidingsniveau. Echter, 
de tijdgeest speelt ook zeker een rol: de jongere generatie neigt meer naar individuele 
sturing. 

Roluerdelimj 
Hebben partners het gevoel dat hun waardeoriëntaties voldoende overeenkomst 
vertonen, dan zullen ze zich in de optiek van Murstein langzaamaan gaan richten op 
aspecten van de rolverdeling in hun relatie. Volgens de exchange theory is de kans dat 
twee personen een relatie vormen groter naarmate beide partijen meer baat hebben 
bij de overeenkomst (bv. Becker 1981). In een traditionele verdeling van de rollen zijn 
de baten van beide partijen helder: de vrouw ruilt haar zorgarbeid uit tegen de betaalde 
arbeid van de man, en omgekeerd. In de verkeringstijd van twee mensen die dit patroon 
beiden als vanzelfsprekend ervaren, is de rolverdeling geen punt van discussie en geen 
selectiecriterium (Straver et al. 1994). Tegenwoordig streven echter slechts weinigen 
in Nederland een puur traditionele rolverdeling na, zeker niet gedurende de opbouw 
van de relatie. De meerderheid van de tegenwoordige Nederlandse jongeren, bijvoor
beeld, is voor het delen van taken met hun toekomstige partner (Keuzenkamp en 
Oudhof 2000). In de praktijk zijn stellen zonder kinderen ook prima in staat deze rol
verhouding te realiseren. Pas als er kinderen worden geboren, moeten er keuzen 
worden gemaakt. In verreweg de meeste gevallen ontstaat er dan een traditioneel 
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patroon, weliswaar in een nieuw jasje gestoken. In gezinnen met kinderen werkt de 
vrouw niet (betaald) of in deeltijd en heeft de man vrijwel altijd een voltijdbaan. Dit 
model blijkt minder aan de wensen van vrouwen te voldoen dan aan die van mannen. 
Vrouwen die erg veel waarde hechten aan een symmetrische rolverdeling, besteden 
naar alle waarschijnlijkheid aan dit aspect ook veel aandacht bij de selectie van een 
partner. Zij hebben in ieder geval meer dan gemiddeld een partner die hier eveneens 
erg aan hecht (Keuzenkamp en Hooghiemstra 2000). 

Bestudering van voorkeurspatronen en selectiemechanismen geeft inzicht in het 
persoonlijke keuzeproces. Weer geldt dat er de nodige overlap bestaat tussen de 
resultaten van de studies op het microniveau en de eerder besproken resultaten uit 
studies op het meso- en het macroniveau. Zo bleek al eerder dat verandering in de 
rolverhoudingen tussen de seksen (maar dan op samenlevingsniveau) invloed uitoefent 
op de partnerkeuze. Dit sluit aan op de hiervoor genoemde literatuur die meldt dat 
partners elkaar onder meer uitkiezen op grond van de wederzijdse opvattingen over 
de taakverdeling in het toekomstige huishouden. Ook geldt dat de persoonlijke voor
keuren meer bepalend zijn voor de uiteindelijke keuze, naarmate het systeem van 
partnerkeuze meer individuele vrijheid toelaat (zoals in § 3.1.2 beschreven). Elk niveau 
van onderzoek biedt aanvullende informatie over de factoren die een rol spelen bij 
partnerkeuze. 

3.1.4 Een ouerzicht van algemene achtergrondfactoren van partnerkeuze 
De algemene literatuur over partnerkeuze geeft inzicht in de complexiteit van het hele 
proces van het kiezen van een partner. Het is een illusie te denken dat alleen persoon
lijke voorkeuren en beweegredenen de keuze bepalen. Deze wordt ook gestuurd door 
de historische context waarbinnen zij plaatsvindt. De karakteristieken van de gelaagd
heid van de samenleving, de demografische compositie van de populatie en allerlei wet
en regelgeving blijken samen te hangen met de criteria waarop een partner wordt 
gekozen. Ook is aan de orde gesteld dat kenmerken van de sociale omgeving, die vaak 
cultureel zijn bepaald, van belang kunnen zijn voor de uitkomst van het keuzeproces. 
Het gaat dan om het vigerende systeem van partnerkeuze, maar ook om de samen
stelling en de functie van het sociale netwerk in verband met de kansen op ont
moetingen. 

Samenvattend kan het volgende model worden geschetst van de factoren die een rol 
spelen bij de totstandkoming van partnerkeuze. Deze komen voort uit theorieën van 
verschillend analyseniveau. Dit brengt met zich mee dat het niet gaat om elkaar uit
sluitende factoren. 
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Schema 3.1 Factoren die de partnerkeuze kunnen beïnvloeden 

kenmerken van de wijdere omgeveing (structurele factoren) 
- (sociaal-)economische gelaagdheid 
- compositie van de huwlijksmarkt 
- regelgeving 

kenmerken van de directe omgeving (sociale en culturele factoren) 
- partnerkeuzesysteem 
- sociaal netwerk 

persoonlijke voorkeuren (individuele factoren) 
- uiterlijk/indirecte informatie 
- waardeoriëntatie 
- rolverdeling 

• partnerkeuze 

3.2 Achtergronden van partnerkeuze: het perspectief van migrantengroepen 

In dit onderzoek gaat het erom verklaringen te vinden voor het partnerkeuzegedrag 
van Turken en Marokkanen in de Nederlandse context. In de voorgaande paragraaf is 
een aantal inzichten aan de orde gekomen uit de algemene literatuur, die de contouren 
van het keuzeproces schetsen. Ze laten zien welke factoren van invloed kunnen zijn 
op de uiteindelijke beslissing voor een partner. In de beschreven literatuur is er weinig 
tot geen aandacht voor specifieke factoren die een rol kunnen spelen in de keuze van 
migranten. Een andere beperking is de eenzijdige gerichtheid op partnerkeuze zoals 
die plaatsvindt in westerse samenlevingen. Ik zal hieronder aan de hand van literatuur 
die betrekking heeft op migrantengroepen en op islamitische migranten en waar 
mogelijk Turken en Marokkanen in het bijzonder, nagaan in hoeverre de geschetste 
lijnen ook op deze groepen van toepassing zijn. Dit mondt uit in een aangepast 
heuristisch model voor het onderzoek. 

3.2.1 Bijzondere kenmerken uan de wijdere omgeuing van migrantengroepen 

Minderheid en integratie 
Het bijzondere aan de situatie van Turkse en Marokkaanse migranten is dat zij als 
minderheid leven te midden van een meerderheid met een aantal kenmerken die anders 
zijn dan de hunne. Bovendien is de sociaal-economische structuur van deze samenleving 
verschillend van die in het land van herkomst. De vraag die hieruit voortkomt, is: wat 
heeft deze bijzondere situatie mogelijkerwijze voor invloed op het partnerkeuzegedrag? 

Liefde op het eerste gezicht 43 



Gordon (1964) was een van de eersten die een lineaire aanpassing van migranten 
voorspelde naarmate de groepen langer in het vestigingsland zouden verblijven; 
enerzijds omdat traditionele regels in de moderne samenleving niet meer geldig zijn 
en worden vervangen door andere, anderzijds door aanpassing aan de normen en 
waarden van de autochtone bevolking. Dit zou ook tot uitdrukking komen in partner
keuze. Met het verstrijken van de tijd zou een toename van het aantal huwelijken met 
autochtonen te zien moeten zijn. De mate van huwen met autochtonen is, geheel in 
de lijn van deze theorie, een veelgebruikte maat voor de integratie van migranten-
groepen (Gurak 1987; Coleman 1994). Gemengd huwen wordt dan gezien als een 
indicator van integratie. 

Er is inmiddels veel kritiek op de lineaire integratiethese. Terwijl er in de praktijk 
sprake is van diversiteit in de mate en het tempo van integratie binnen de verschillende 
levenssferen (Engbersen en Gabriels 1995; Lesthaege en Surkijn 1995), geeft deze 
klassieke theorie een beeld van een eendimensionale ontwikkeling (Peters 1993). Vrij 
algemeen gaat men er nu vanuit dat integratie complexer verloopt. Doorgaans is bij
voorbeeld te zien dat structurele integratie zich in een sneller tempo voordoet dan 
culturele. Soms blijft culturele integratie achterwege, terwijl de structurele succesvol 
verloopt. Portes en Sensenbrenner (1993) hebben hier de term segmented assimilation 
aan gegeven. Zelfs laten sommige groepen als reactie op het proces van hun structurele 
integratie, een relatief sterke gerichtheid op de eigen waarden en normen zien in een 
poging iets te behouden van hun herkomst (Wakil et al. 1981; Gurak 1987). 

Het is dus niet bij voorbaat gezegd dat de eventuele vooruitgang die migranten 
boeken op het terrein van arbeid en onderwijs, automatisch tot gevolg heeft dat de 
karakteristieken van de partnerkeuze steeds meer de vorm gaan aannemen van die 
van autochtonen. Het is zelfs onzeker of zich op het terrein van partnerkeuze wel ver
anderingen in de richtingvan autochtonen zullen voordoen. Partnerkeuze is volgens 
sommigen een van de minst aan verandering onderhevige tradities, dan wel een van 
de terreinen waar de strijd om uit- en insluiting van derden het felst wordt gevoerd. 
Anderen beschouwen een aantal aspecten van het partnerkeuzeproces zelfs als core 
ualues van migrantengroepen (Wakil et al. 1981), ofwel identiteitsbepalers, die men 
tracht te behouden. 

Het onderzoek van Kalmijn (1993) geeft enig inzicht in de richting waarin de integratie 
van migranten van de tweede generatie zich zou kunnen bewegen. Hij veronderstelt dat 
de tweede generatie zich zowel identificeert met de herkomstgroep als zich oriënteert 
op individuele doelen. De vraag die hij relevant acht, is welke van de twee domineert. 
Daartoe zou volgens hem niet alleen gekeken moeten worden naar de mate van 
gemengd huwen, maar ook naar het relatieve belang van herkomsthomogamie - de 
mate waarin partners eikaars gelijken zijn in etnische herkomst- ten opzicht van 
opleidingshomogamie - de mate waarin partners eikaars gelijken zijn wat hun 
opleidingsniveau betreft. De huwelijkscohorten van de tweede generatie van Europese 
migranten in de Verenigde Staten in zijn analyse laten een tegelijkertijd optredende 
afname van herkomsthomogamie en toename van opleidingshomogamie zien. 
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Relatief gezien verliest herkomst aan belang voor de tweede generatie. Dit resultaat past, 
volgens de auteur, in de moderniseringstheorie dat ascribed characteristics aan belang 
inboeten in een moderne samenleving. Dat er tegelijkertijd sprake is van stijgende 
opleidingshomogamie bij migrantengroepen, is volgens Kalmijn echter niet alleen te 
interpreteren als een teken van aanpassing aan de statuscriteria in een moderne maat
schappij (economische selectie). Het is eerder het gevolg van het leven in een samen
leving, waar groepsidentificatie steeds meer plaatsvindt aan de hand van opleidings
niveau (sociale selectie). Het is overigens niet duidelijk of de twee typen identificatie 
per se van elkaar af moeten bewegen. In principe zou een stijgende opleidingshomo
gamie ook kunnen plaatsvinden bij gelijkblijvende herkomsthomogamie. 

Land van herkomst 
Een bijzonder aspect waarmee migranten te maken hebben, is dat zij niet alleen een 
band met het land van vestiging hebben en onder invloed staan van karakteristieken 
binnen de nationale grenzen, maar vaak ook nog een band hebben met het land van 
herkomst en derhalve onder invloed kunnen staan van de situatie aldaar (zie ook § 3.2.2 
waarin aandacht is voor transnationale netwerken). 

De economische toestand in het land van herkomst is een belangrijke determinant 
van migratie, ook van huwelijksmigratie. Hoewel de relatie voor huwelijksmigranten 
de directe aanleiding om te migreren is, geven ook zij aan dat de kans op positie
verbetering heeft meegespeeld (Esveldt et al. 1995). Zouden de sociaal-economische 
omstandigheden gunstiger zijn in het land van herkomst, dan zou huwelijksmigratie 
in de richting van West-Europese landen niet op zo'n grote schaal voorkomen. Juist 
omdat de behoefte om te migreren groot is, wordt zware druk vanuit het herkomstland 
uitgeoefend op migranten om een huwelijk te sluiten met een 'achterblijver'. Ook 
bieden families in de herkomstlanden vaak grote geldbedragen om een migratiehuwelijk 
tot stand te brengen (Gitmez en Wilpert 1987; Geiersbach 1990). 

Het aanbod van een grote groep huwelijkskandidaten in het land van herkomst beïn
vloedt het afwegingsproces van migranten op diverse manieren. Migratiedruk brengt 
een ruime keuze aan huwelijkskandidaten met zich mee, met kans op een betere kan
didaat dan in het land van vestiging en de overdracht van geld en kostbaarheden. Het 
grote risico dat echter op de loer ligt, is dat de motieven om te trouwen niets met liefde 
te maken hebben, maar alleen instrumenteel van aard zijn. Huwelijksaanzoeken uit 
het land van herkomst bekijken jonge Turken en Marokkanen in Nederland dan ook 
met een flinke dosis wantrouwen. Voor sommigen is dit een reden om een huwelijk 
met iemand uit het herkomstland alleen te overwegen als hij of zij lid van de familie 
is (Reniers 1998; Esveldt et al. 1995). 

Compositie van de migrantengroev 
In het eerste deel van dit hoofdstuk is beschreven dat de demografische compositie 
van de groep van mogelijke huwelijkskandidaten invloed uitoefent op de uiteindelijke 
keuze van een partner. In onderzoek naar ontwikkelingen in etnisch gemengd huwen 
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onder migrantengroepen wordt veelal een U-vormig verloop gevonden (Coleman 1994). 
In de verklaring van deze trend spelen de veranderingen van de compositie en omvang 
van de groep de belangrijkste rol. In de eerste periode na de migratie is de omvang van 
de groep niet alleen beperkt, maar bestaat zij vaak voor de overgrote meerderheid uit 
mannen. Zij hebben, zo is de redenatie, weinig andere keus dan een partner te kiezen 
uit de autochtone groep. Na verloop van tijd neemt de omvang door natuurlijke aanwas 
en volgmigratie toe en daarmee ontstaat over het algemeen ook een meer evenwichtige 
verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen. Hierdoor stijgt de kans op het 
vinden van een partner binnen de eigen groep. De toename van het aandeel gemengde 
huwelijken, die in de daaropvolgende fase plaatsvindt, wordt doorgaans niet verklaard 
uit demografische veranderingen, maar door het vervagen van verschillen tussen de 
migranten- en de autochtone groep. 

Onderzoek naar de partnerkeuzepatronen van Turken en Marokkanen in Nederland 
laat ook een lichte U-vorm zien, zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, hoewel de rechter-
poot (de stijging in de mate van gemengd huwen bij de meest recentelijk gehuwden) 
nog niet echt overtuigt. Het is echter de vraag of de theorie van de demografische 
compositie wel zoveel verklaringskracht heeft voor de ontwikkeling in het gemengd 
huwen van deze groepen. In situaties van schaarste kunnen zij immers niet alleen uit
wijken naar een huwelijk met een niet-herkomstgenoot, maar behoort trouwen met 
een partner uit het land van herkomst ook tot de mogelijkheden, en daar houdt de 
theorie geen rekening mee. 

Toelatingsbeleid 
Ten slotte is een aantal aspecten van de formele regelgeving van speciale betekenis voor 
migranten. Allereerst is de migratie van partners over het algemeen aan beperkingen 
gebonden. Naar de letter van het Nederlandse Vreemdelingenrecht dienen degenen 
die een partner uit een niet-EU-land willen laten migreren naar Nederland, te voldoen 
aan een aantal criteria. Momenteel is de belangrijkste dat zij moeten beschikken over 
een bepaald maandinkomen, wat feitelijk neerkomt op de eis dat zij een vaste baan 
met een redelijk loon hebben (zie verder § 4.2). Deze eis is van meet af aan ingesteld 
in het kader van een restrictief toelatingsbeleid (Van den Bedem et al. 1995). Dit geeft 
meteen al aan dat dergelijke beleidsmaatregelen rechtstreeks van invloed worden 
geacht op de partnerkeuze die migranten maken. 

Verder kunnen andere onderdelen van het migratierecht en controle op de naleving 
daarvan invloed uitoefenen. Zo bestaat het vermoeden dat strenge regels ten aanzien 
van arbeidsmigratie en controle op illegalen de 'vraag' vanuit de herkomstlanden naar 
migratiehuwelijken stimuleren. Het resultaat is dat de migratie vooral voortduurt bij 
die groepen die gekenmerkt worden door sterke transnationale netwerken (Faist 
1997 en 2000). 
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Behalve de nationale wetgeving zijn er ook religieuze regels van toepassing op een 
groot deel van de huwenden. Voor veel migranten in Nederland is de islam het kader 
waarbinnen zij wensen te trouwen. In de meeste islamitische gemeenschappen geldt 
dat het voor de vrouw niet mogelijk is te trouwen met een niet-islamiet en voor de 
man alleen als hij wenst te huwen met een christin of joodse. Overigens is het wel 
mogelijk om voor de huwelijkssluiting tot het andere geloof over te gaan. In streng-
gelovige groepen wordt dit echter niet aangemoedigd. Deze regel vormt dan ook een 
van de vele obstakels voor het kiezen voor een gemengd huwelijk. 

3.2.2 Bijzondere kenmerken van de directe omgeving van micjrantencjroepen 

Partnerkeuzesysteem 
Uit onderzoek onder Turken en Marokkanen in Nederland, en ook in België, blijkt dat 
het geldende eer- en schaamtesysteem en de daarmee samenhangende maagdelijk-
heidsnorm grote beperkingen oplegt aan jongeren om elkaar in het openbaar te ont
moeten ( Esveldt et al. 1995; Brouwer 1997; Callaerts 1995). Ook komt uit deze studies 
naar voren hoe sterk de invloed van ouders en andere familie is in de verschillende fasen 
van het partnerkeuzeproces. Er is daarnaast sprake van een sterke sociale controle in 
de Turkse en Marokkaanse migrantengemeenschappen (De Vries 1987, 1990; Brouwer 
1997; Stopes-Roe en Cochrane 1990). Vooral het gedrag van meisjes houdt de groep 
nauwlettend in de gaten. 

De invloed van leden van het sociale netwerk komt onder andere voort uit de stem die 
zij hebben in de besluitvorming. Uit de hiervoor genoemde algemene studies blijkt 
dat de invloed van anderen sterk samenhangt met de functie die het sociale netwerk 
vervult voor het individu in kwestie. Kenmerkend voor veel (maar niet alle) migranten-
groepen is dat zij afkomstig zijn uit samenlevingen met een hoge score op de zogeheten 
collectivistische schaal (Hofstede 1980). Dit geldt in Nederland bijvoorbeeld voor de 
Turken en Marokkanen. Uit diverse onderzoeken onder migranten die afkomstig zijn 
uit collectivistisch georiënteerde groepen, blijkt niet alleen dat de ouders doorgaans 
invloed uitoefenen op de huwelijkskeuze, maar ook dat de kinderen dat in veel gevallen 
tot op zekere hoogte acceptabel vinden (Stopes-Roe en Cochrane 1988; Singh Ghuman 
1994; Esveldt et al. 1995; Yerden 1995; Callaerts 1997). 

In migrantengroepen is er wel een verandering gaande naar meer autonomie in het 
keuzeproces van de huwenden zelf. Terwijl de eerste generatie Turken en Marokkanen 
in het onderzoek van Esveldt et al. (1995), bijvoorbeeld, voor het grootste deel hun 
partner niet kende voor het huwelijk, geven zij hun kinderen steeds meer vrijheid bij 
het kiezen van een parmer. Ook Goodwin (1999) meldt dat onder Aziatische migranten-
groepen in Groot-Brittannië het systeem waarbij de kinderen met een voorstel komen 
dat eventueel door de ouders kan worden afgewezen, langzaamaan terrein wint. 
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Overigens is een dergelijke verschuiving (meer individuele invloed zonder het collectieve 
af te wijzen) ook zichtbaar in de landen van herkomst en bewegen volgens Kagitgiba§i 
(1990) individualistisch ingestelde groepen zich eveneens steeds meer in de richting 
van dit gecombineerde systeem. De invloed van migratie op veranderende besluit
vormingsprocedures bij de partnerkeuze is dan ook moeilijk te onderscheiden van 
factoren als urbanisatie en veranderingen in de economische structuur. 

Transnationale netwerken 
Het behoren tot een migrantengroep brengt, in veel gevallen, enkele specifieke 
kenmerken van het sociale netwerk met zich mee. Zo woont het sociale netwerk niet 
alleen in het land van vestiging, maar ook in andere migratielanden en niet in de laatste 
plaats in het herkomstland zelf. Als de familieband van oudsher sterk is, krijgt het 
familienetwerk door migratie een extra dimensie (Massey 1990; Faist 2000). De 
beslissing om te migreren op zichzelf is dan vaak een onderdeel van de familiestrategie 
en bedoeld om een heel sociaal netwerk ten goede te laten komen. Degenen die niet 
zijn gemigreerd, maken er gebruik van om gemakkelijker toegang te krijgen tot 
migratie (Boyd 1989). De kans op voortgaande migratie is dan ook groter naarmate de 
sociale netwerken tussen migratie- en herkomstland sterker zijn (Massey et al. 1994). 

De afgelopen decennia hebben diverse onderzoekers getracht het zogenoemde trans-
nationalisme in kaart te brengen en de achtergronden ervan te doorgronden. Vooral 
Faist (2000) en Portes et al. (1999) hebben belangrijke bijdragen geleverd aan de 
definiëring van het begrip. Zij benadrukken dat het bij transnationalisme gaat om een 
veelvormig en duurzaam verschijnsel met economische, sociaal-culturele en politieke 
dimensies. Met behulp van onder andere deze begrippenkaders probeert Van Amersfoort 
helderheid te verschaffen over de vraag wanneer er sprake is van de vorming van 
transnationale gemeenschappen. In het geval dat transnationale netwerken zich 
continu, dat wil zeggen over generaties heen ontwikkelen, er sprake is van collectieve 
transnationale activiteiten en van enige vorm van institutionalisering van deze activi
teiten, dan kan, zo is zijn conclusie, gesproken worden van transnationale gemeen
schappen (Van Amersfoort 2001). 

In het algemeen gaat men ervan uit dat de informatie- en communicatietechnologie 
medeverantwoordelijk is voor het instandhouden van transnationale gemeenschappen 
en daarmee het proces van volgmigratie bevordert. Van Amersfoort, merkt op dat dat 
op zich plausibel is, maar dat juist deze communicatiemiddelen ook bedreigend zijn 
voor het behoud van een eigen cultuur in het land van vestiging (Van Amersfoort 
2001: 49). Uiteindelijk hangt de ontwikkeling van een transnationale gemeenschap, 
in zijn ogen, sterk samen met de incorporatie van de migrantengroep in het land van 
vestiging en de ontwikkeling van een etnisch bewustzijn. Van Amersfoort (2001: 51) 
voorspelt dat in de komende decennia "zich, ook wat dit betreft, steeds meer differen
tiatie zal gaan voordoen, zeker binnen die groeperingen die in het eerste stadium van 
vestiging sterk homogeen waren naar variabelen als opleidingsniveau en gezins
samenstelling", zoals het geval was bij de Turken en Marokkanen in Nederland. Deze 
toenemende differentiatie binnen de groepen zal haar weerslag kunnen hebben op het 
voortbestaan van transnationale gemeenschappen en de betekenis voor volgmigratie. 
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Faist (2000) noemt drie typen van transnationale netwerken: familiegroepen (kinship 
groups), zakelijke circuits en sociale gemeenschappen (communities). De mechanismen 
die het transnationale netwerk in stand houden, verschillen per type. In familiegroepen 
is het reciprociteitsprincipe cruciaal, in zakelijke circuits het ruilprincipe en in sociale 
gemeenschappen het solidariteitsbeginsel (dat wil zeggen, gemeenschappelijke normen 
en waarden, symbolen tot uitdrukking komend in een soort collectieve identiteit). 
Transnationale familienetwerken blijven alleen in stand zolang de families in beide 
landen direct contact met elkaar onderhouden. Transnationale sociale gemeenschappen 
blijven daarentegen ook voortbestaan als slechts enkele sleutelfiguren de contacten 
onderhouden en de migrantengemeenschap door een hoge mate van sociale cohesie 
wordt gekenmerkt en een breed repertoire van symbolische representatie kent. De 
migranten die het sterkst zijn ingebed in een sociaal netwerk dat de grenzen over
schrijdt, zullen de beste toegang hebben tot huwelijkskandidaten in het herkomstiand 
en zich ook het meest laten leiden door de eisen die dit netwerk stelt aan hun partner
keuze. 

Segregatie 
Daarmee zijn we gekomen op de ontmoetingskansen als bepalende factor. De vraag 
is met wie huwbare migranten en degenen die ook een stem hebben in de partnerkeuze, 
contact houden. Vervolgens is het de vraag welke van deze contacten ook daadwerkelijk 
tot een huwelijk zouden kunnen leiden. 

Belangrijke ontmoetingsplekken zijn de opleiding, de woonomgeving en de plaatsen 
waar de vrije tijd wordt doorgebracht. Het opvallende is dat al deze plekken zich ken
merken door een hoge mate van etnische segregatie. Verreweg de meeste allochtonen 
in Nederland zitten op scholen met grote aantallen andere allochtonen. Dit geldt met 
name voor Turken en Marokkanen die een opleiding volgen van een relatief laag niveau. 
Daar komt bij dat de gemiddelde familie van Turkse of Marokkaanse herkomst in een 
gesegregeerde buurt woont. Verder blijkt uit een aantal onderzoeken dat een groot 
deel van de Turkse en Marokkaanse migranten (met name de eerste generaties en de 
vrouwen uit de tweede generatie) hun vrije tijd met familie of binnen de eigen groep 
en meestal alleen met seksegenoten doorbrengt (Lindo 1996; Hooghiemstra 1995; 
Hennink et al. 1999; Jokövi 1999). De samenstelling van de diverse sociale groepen 
waar men deel van uitmaakt, heeft uiteraard invloed op de partnerkeuze. 

3.2.3 Persoonlijke uoorkeuren van migrantengroepen 
De contouren van de huwelijksmarkten van (met name islamitische) migrantengroepen 
zijn hiermee geschetst. Binnen de grenzen die externe factoren en het sociale netwerk 
aan de keuze stellen, zijn er nog legio kandidaten. Persoonlijke voorkeuren bepalen 
uiteindelijk wie er hieruit definitief wordt geselecteerd. Verschillende criteria spelen 
daarbij een rol. Eerder (§ 3.1.3) is gebleken dat het selectieproces begint met een 
beoordeling van kenmerken die op afstand waarneembaar zijn (uiterlijkheden of 
indirecte informatie), vervolgd wordt met een nader onderzoek van de normen en 
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waarden, en ten slotte eindigt met het bereiken van overeenstemming over de 
toekomstige rolverdeling. Wat is er uit de literatuur bekend over het belang van uiter
lijkheden, waardeoriëntaties en toekomstverwachtingen bij de partnerkeuze van 
migranten? In zijn algemeenheid vrij weinig. Wel kan het een en ander afgeleid 
worden uit onderzoek. 

Op welke manier het uiterlijk (of eigenlijk: uiterlijk waarneembare kenmerken) een 
rol speelt bij de partnerselectie van migranten, is in onderzoek niet duidelijk naar voren 
gekomen. We kunnen ervan uitgaan dat zij, net als wie dan ook, voorkeuren hebben 
voor bepaalde kenmerken en daar ook in eerste instantie hun keuze op baseren. Wat 
dan precies een rol speelt in deze voorselectie, is niet bekend. Het enige waarover 
enige informatie bestaat, is de voorkeur voor een leeftijd. Die ligt bij Turken duidelijk 
lager dan bij autochtonen. Het verschil tussen Marokkaanse en autochtone jongeren 
is eind jaren negentig niet groot (Dagevos 2001). Het is verder zo dat de etnische 
herkomst en de religie vaak uiterlijk waarneembare kenmerken van personen zijn. 
Het zijn achtergronden die zeker ook een rol spelen in de eerste selectie van potentiële 
huwelijkskandidaten (zie ook Hondius 1999). 

Als beide partijen het op grond van de 'uiterlijke voorselectie' de moeite waard vinden, 
ontstaat er kans op een nadere kennismaking. Volgens de stimulus-imlue-roletheorie4 

(Murstein 1986) is het dan zaak om erachter te komen of de ander gelijke centrale 
waarden aanhangt en gelijke gedachten over de toekomstige rolverdeling heeft. Het 
onderzoek van Esveldt et al. (1995) duidt erop dat jongens in hun keuze voor een 
huwelijkspartner een sterke voorkeur aan de dag leggen voor de waarden van hun 
ouders; meisjes zien daarnaast ook de voordelen van meer vrijheid en autonomie 
binnen de relatie. Uit ander onderzoek onder Turkse migranten blijkt dat zij veel belang 
hechten aan het doorgeven van waarden en normen (waaronder de religieuze), aan 
overeenstemming over de opvoedingvan de kinderen (Callaerts 1997) en aan het passen 
in de familie (Goodwin et al. 1997). 

Veel onderzoek onder de tweede generatie van migranten duidt erop dat deze minder 
dan de voorgaande generaties waarde hecht aan het doorgeven van tradities en meer 
de nadruk legt op relationele aspecten, zoals houden van elkaar, elkaar respecteren, 
elkaar als gelijken behandelen (Bhachu 1985; Esveldt et al. 1995; Goodwin 1999). 
Opvallend is wel dat voor islamitische jongeren een gelijke religieuze achtergrond 
bovenaan op hetwensenlijstje blijft staan (Phaletetal. 2000). Vooral hoogopgeleide 
islamitische migrantenmeisjes lijken moeite te hebben om een partner te vinden die 
zowel aan hun nieuwverworven voorkeuren, als aan die van hun ouders voldoet 
(Buitelaar 2000). 

Waarmee het laatste, volgens de algemene partnerkeuzeliteratuur, relevante criterium 
voor besluitvorming is aangeroerd: de idealen ten aanzien van de rolverdeling in het 
toekomstige huishouden. Deze zijn pas daadwerkelijk een selectiecriterium als zij 
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verschillen tussen mannen en vrouwen. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat 
Turken en Marokkanen bij aankomst in Nederland vertrouwd zijn met een meer sekse
specifieke rolverdeling binnen het huishouden dan gebruikelijk is bij autochtonen. In 
de praktijk blijken, bijvoorbeeld, relatief weinig Turkse en Marokkaanse vrouwen met 
kinderen een betaalde baan te hebben vergeleken bij hun autochtone soortgenoten. 
Toch kunnen hier niet onmiddellijk conclusies uit worden getrokken, omdat een 
dergelijke situatie niet direct een gevolg hoeft te zijn van voorkeuren (Hooghiemstra 
en Merens 1999). Onderzoek naar de opvattingen van Turkse en Marokkaanse vrouwen 
en mannen laat zien dat er verschillen zijn: in het algemeen zijn vrouwen een groter 
voorstander van een gelijke verdeling van taken dan mannen (Keuzenkamp en 
Oudhof 2000). 

Welke de voorkeuren zijn, kan ook opgemaakt worden uit onderzoek onder 
scholieren. Daaruit blijken grote verschillen tussen jongens en meisjes. Dit geldt echter 
voor alle onderzochte etnische groepen, ook voor de autochtone, en heeft dan ook deels 
van doen met de leeftijdsgroep. Opvallend is wel dat Marokkaanse meisjes vaker 
voorstander zijn van een gelijke taakverdeling met hun toekomstige partner dan Turkse 
(en ook autochtone!) meisjes. De verschillen tussen de jongens en de meisjes zijn dan 
ook het grootst in de Marokkaanse groep (Dagevos 2001). Dit hoeft nog geen voor
speller te zijn voor de toekomst. Uit onderzoek onder autochtone jongeren blijkt dat 
de jongens hun idealen wel wat bijstellen als ze een relatie krijgen (Du Bois-Reymond 
et al. 1994). Echter, uit ander onderzoek blijkt weer dat Turkse en Marokkaanse jongens 
een steeds traditionelere houding ten aanzien van de rolverdeling ontwikkelen bij het 
ouder worden (Buijs 1993). 

3.2.4 Achtergronden van de partnerkeuze van Turken en Marokkanen: een 
heuristisch model 

Het literatuuronderzoek heeft me op het spoor gebracht van een aantal factoren die 
betrokken zouden moeten worden in de bestudering van de achtergronden van de 
partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland. De factoren zijn deels afgeleid 
van algemene literatuur over partnerkeuze en deels van literatuur over Turkse en 
Marokkaanse migranten. Met blijkt dat de processen die een rol spelen in het totstand
komen van een partnerkeuze bij migranten, heel goed in te passen zijn in het algemene 
model. Tegelijkertijd is duidelijk is dat de te onderzoeken groepen zich in bepaalde 
opzichten in bijzondere omstandigheden bevinden, en dat deze bijzondere omstandig
heden ook mee kunnen bepalen welke partner uiteindelijk wordt gekozen. Dit heeft 
me ertoe gebracht in het heuristische model dat ik heb gebruikt als basis van mijn 
onderzoek, zowel algemene factoren die de partnerkeuze beïnvloeden, op te nemen 
als factoren die specifiek van toepassing zijn op migranten. 

Liefde op het eerste gezicht 51 



Schema 3.2 Heuristisch model partnerkeuze Turken en Marokkanen in Nederland 

- positie als minderheidsgroep/stadium van integratie 
- sociaal-economische situatie in land van herkomst 
- compositie van migrantengroep 
- regelgeving huwen en toelatingsbeleid 

directe omgeving 
- partnerkeuzesysteem 
- sociaal netwerk, waaronder 
- herkomstgroep in Nederland en 
- transnationaal netwerk 

persoonlijke voorkeuren 
- uiterlijke kenmerken / indirecte informatie 
- waardeoriëntatie 
- rolverdeling 

partnerkeuze Turken 
en Marokkanen in 

Nederland 

3.3 Achtergronden van de keuze voor een huwelijksmigrant: enige voorlopige 
resultaten5 

Het heuristische model bevat factoren die bij de partnerkeuze van Turken en Marok
kanen in Nederland een rol zouden kunnen spelen. De vraag waar ik in dit onderzoek 
antwoord op wil geven, is echter specifieker. Die spitst zich namelijk toe op de achter
gronden van het huwen over de grens van in Nederland gehuwde Turken en Marok
kanen (ter herinnering: Turken en Marokkanen die al enige tijd in Nederland woonden 
alvorens zij besloten te trouwen). Deze specifieke vraag hebben onderzoekers, voor
zover bekend, tweemaal eerder trachten te beantwoorden, zij het dat het in een van 
die twee gevallen om in België wonende Turken en Marokkanen ging. 

De ttuee bestaande analyses 
In België heeft Lievens, deels in samenwerking met Reniers, op basis van de Volkstelling 
1991 een analyse gedaan naar de achtergronden van de partnerkeuze van Turken en 
Marokkanen in België. Hij vergelijkt degenen die al dan niet waren gehuwd met een 
huwelijksmigrant, naar hun migratiegeneratie, huwelijksleeftijd en opleidingsniveau. 
De vraag die hij zich stelt, is in hoeverre de keuze voor de ene of de andere mogelijk
heid geplaatst kan worden in het traditionalisme/modernisme paradigma. Lievens 
vertrekt vanuit de gedachte dat een lange socialisatie in het land van herkomst (relatief 
hoge leeftijd bij migratie), een grote invloed van ouders op de partnerkeuze (relatief 
lage huwelijksleeftijd) en een laag opleidingsniveau samengaan met een traditionele 
oriëntatie. De vraag is of deze kenmerken ook samengaan met een relatief sterke 
gerichtheid op een huwelijk met een huwelijksmigrant. 
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Aangezien de situatie van Turken en Marokkanen in België niet in alle opzichten goed 
te vergelijken is met die in Nederland, zijn niet zozeer de exacte resultaten van de 
analyse6 van belang, maar vooral de patronen. Deze blijken erg te verschillen tussen 
de groepen. Terwijl in de ene subgroep (onderverdeeld naar etnische groep en geslacht) 
de kans op een migratiehuwelijk stijgt als de leeftijd bij migratie hoger is, casu quo 
de huwelijksleeftijd of het opleidingsniveau lager is, daalt deze bij de andere subgroep. 
Lievens trekt de conclusie dat behalve in een van de subgroepen (de Turkse mannen 
in België) de keuze voor een huwelijksmigrant niet direct toegeschreven kan worden 
aan traditionalisme (Lievens 1997b). "Het grensoverschrijdend huwelijk moet ons 
inziens worden begrepen als een nieuwe (moderne) huwelijksvorm die aangepast is 
aan de migratiesituatie en de huidige legale context", zo laten de auteurs in een ver-
volgartikel weten (Reniers en Lievens 1999). 

Een ander relevant onderzoek is al in hoofdstuk 2 (§ 2.1) aan de orde geweest. Het 
betreft het in 1993 door het NIDI uitgevoerde survey onder Turken en Marokkanen in 
Nederland. In de publicatie over dit onderzoek is ook een vergelijking getrokken tussen 
degenen die zijn gehuwd met een huwelijksmigrant, en degenen die zijn gehuwd met 
een herkomstgenoot uit Nederland (Esveldt et al. 1995:189 e.v.). De resultaten moeten 
met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat de groepen die met elkaar 
worden vergeleken, gering van omvang zijn, en ook omdat er anders dan in het onder
zoek van Lievens, geen multivariate analyses zijn uitgevoerd.7 Dit laatste heeft bijvoor
beeld tot gevolg dat niet duidelijk is in hoeverre geconstateerde verschillen tussen 
degenen die wel en niet zijn gehuwd met een huwelijksmigrant, feitelijk veroorzaakt 
worden door verschillen in de periode van huwen of de migratiegeneratie. Niettemin 
zijn de bevindingen vermeldenswaard, alleen al omdat er geen andere over de Neder
landse situatie beschikbaar zijn. 

De onderzoekers constateren in de Turkse groep dat degenen die zijn gehuwd met 
een huwelijksmigrant, een lager opleidingsniveau hebben evenals hun partners, dat 
zij minder vaak zelf hebben kunnen beslissen over de keuze van een partner, en dat 
de partner vaker een lid van de familie was, dan het geval is bij degenen die getrouwd 
zijn met een herkomstgenoot uit Nederland. Opvallend is dat de verschillen in de 
contacten met Nederlanders tussen de twee typen gehuwden relatief gering zijn. Wel 
is de taalbeheersing minder goed van degenen die zijn gehuwd met een huwelijks
migrant, en verrassend genoeg voelen zij zich vaker Turks en Nederlands in plaats van 
alleen Turks. Binnen de Marokkaanse groep is het opleidingsniveau van degenen die 
een huwelijksmigrant trouwden, ook relatief laag. Anders dan bij de Turken vertoont 
de mate waarin de huwenden in kwestie zelf een besluit konden nemen, geen grote 
verschillen. Daarentegen is bij de Marokkanen, net als bij de Turken, het familiehuwelijk 
verhoudingsgewijs prominent aanwezig onder de migratiehuwelijken. Bij de Marok
kanen valt op dat degenen die een huwelijksmigrant huwden, het Nederlands beter 
beheersen dan de andere groep. Ook voelen zij zich vaker Marokkaan en Nederlander 
in plaats van alleen Marokkaan. 
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In het onderzoek wordt ook aandacht besteed aan opvattingen over huwelijk en familie
waarden. De Turken die zijn getrouwd met een huwelijksmigrant, onderscheiden 
zich van de Turken die een herkomstgenoot uit Nederland als partner hebben, vooral 
in hun beantwoording van de vragen of godsdienst in het dagelijks leven belangrijk is 
(ze vinden dat vaker belangrijk), of een gehuwde vrouw buitenshuis mag werken (ze 
vinden vaker van niet) en of jongeren de vrijheid moeten hebben om naar de disco te 
gaan (ze zijn het daar minder vaak mee eens). Marokkanen die zijn gehuwd met een 
huwelijksmigrant, vinden minder vaak dan de anderen dat een zoon helemaal zelf 
kan beslissen met wie hij trouwt, keuren het vaker af als een Marokkaans meisje een 
huwelijk zou sluiten met een Nederlandse jongen en hechten meer waarde aan gods
dienst in het dagelijkse leven. De onderzoekers trekken de conclusie dat de groep die 
een huwelijksmigrant heeft getrouwd, in het algemeen traditioneler is dan de groep 
die is gehuwd met een herkomstgenoot uit Nederland (Esveldt et al. 1995: 201). 

Een gemeenschappelijk element van beide onderzoeken is de centrale vraagstelling: 
heeft de keuze voor een van de twee partners te maken met een 'keuze' voor het behoud 
van tradities versus een nieuwe manier van leven? Uit het Belgische onderzoek blijkt 
dat de keuze voor een huwelijksmigrant niet systematisch en significant samenhangt 
meteen traditionele houding. Het NiDi-onderzoek suggereert dat er wel een samen
hang is tussen partnerkeuze en een traditionele dan wel moderne oriëntatie. Het is 
niet goed mogelijk om uit te maken waar de verschillen in de uitkomsten precies op 
zijn terug te voeren; daarvoor wijken de onderzoeksmethoden te veel van elkaar af. 
Het lijkt er echter sterk op dat het verschil in ieder geval veroorzaakt wordt door het 
feit dat de partnerkeuze van mannen en vrouwen volgens het Belgische onderzoek 
erg uiteen kan lopen en dat verschillen tussen de seksen door de te geringe omvang van 
de onderzoeksgroep in het onderzoek van het NIDI niet konden worden waargenomen. 

De les die alvast geleerd kan worden uit de twee onderzoeken, is dat het raadzaam is 
onderscheid te maken tussen het partnerkeuzeproces van mannen en van vrouwen. 
Verder lijkt het, zoals ook al uit het literatuuronderzoek bleek, de moeite waard om 
net als in de twee onderzoeken aandacht te besteden aan de waardeoriëntaties als 
achterliggende factor. Of, bij welke subgroepen en hoe de waardeoriëntatie invloed 
uitoefent op de keuze, is echter een nog onbeantwoorde vraag. Evenmin geven de 
twee onderzoeken duidelijkheid over de bijdrage van andere in het heuristische model 
opgenomen factoren aan de keuze voor een huwelijksmigrant. 

Een eigen analyse 
Om een eerste indruk te krijgen van de invloed van de diverse variabelen uit het 
heuristische model op de partnerkeuze van Turken en Marokkanen, heb ik het model 
zo goed en zo kwaad als mogelijk was, toegepast op een bestaand onderzoek onder 
Turken en Marokkanen in Nederland (het SPVA'94-'98).8 De analyse is uitgevoerd onder 
gehuwde Turken en Marokkanen, wier huwelijk in de periode tussen 1975 en 1998 is 
gesloten, en die al enige tijd in Nederland woonden voordat zij in het huwelijk traden, 
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of in Nederland zijn geboren. Het databestand maakt het mogelijk om door middel 
van een multivariate analyse de samenhang te bepalen tussen een aantal kenmerken 
van in Nederland gehuwde Turken en Marokkanen en de kansverhouding tussen 
degenen die zijn getrouwd met een huwelijksmigrant en degenen die een partner in 
de eigen herkomstgroep in Nederland hebben gevonden (zie bijlage B2 voor een uit
gebreide bespreking van het bestand en de gebruikte methodiek). 

De analyse brengt een aantal verschillen aan het licht tussen de twee typen gehuwden, 
maar heeft ook duidelijk beperkingen als het gaat om de operationalisatie van de 
factoren opgenomen in het heuristische model. De functie van de resultaten reikt dan 
ook niet verder dan dat ze richting geven aan de invulling van het vervolg van het 
onderzoek. 

Een opvallend resultaat uit de analyse is dat het opleidingsniveau van de gehuwden 
geen invloed heeft op de partnerkeuze van de mannen. Dit betekent dat Turkse en 
Marokkaanse mannen met een hoog opleidingsniveau niet vaker of minder vaak een 
huwelijksmigrant als partner hebben dan mannen met een laag niveau. Het ontbreken 
van samenhang is verrassend, omdat er vaak vanuit wordt gegaan dat een hoger 
opleidingsniveau indicatiefis voor een meer moderne, op de Nederlandse samenleving 
gerichte waardeoriëntatie. Dit lijkt meteen al de eerdergenoemde conclusie van Lievens 
te ondersteunen dat moderniteit niet bij voorbaat leidt tot een keuze voor een partner 
in het herkomstland. 

Bij de vrouwen is er wel een verband tussen het opleidingsniveau en de partnerkeuze, 
wat zo dadelijk aan de orde komt. 

In schema 3.3 beperk ik me tot de presentatie van die variabelen die een significante 
samenhang vertonen met de keuze van een partner uit het herkomstland versus uit 
Nederland. In het schema zijn de resultaten uit de verrichte logistische regressieanalyse 
vrij vertaald in woorden. Het zet op een rij welke eigenschappen van de in Nederland 
gehuwde Turken en Marokkanen een verhoogde kans geven op een huwelijk met een 
partner uit het land van herkomst, of met een herkomstgenoot uit Nederland.9 De 
kenmerken zijn in volgorde van belang geplaatst. Het overzicht kan als een profielschets 
van de twee typen gehuwden worden gelezen. 
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Schema 3.3 Verschillen tussen in Nederland gehuwde Turkse en Marokkaanse mannen 
en vrouwen die huwden met een partner uit het herkomstland enerzijds en 
huwden met een herkomstgenoot uit Nederland anderzijds 
(resultaten uit een logistische regressieanalyse) 

partner 
uit 
herkomst
land 

partner 
(herkomst
genoot) 
uit 
Nederland 

Turkse 
mannen 

- op volwassen 
leeftijd, voor 
1980 gemigreerd 

- nakomeling 
- voor 1985 gehuwd 
- 1985-1990 gehuwd 
- 10 jaar of meer 

ouder dan partner 

- op volwassen 
leeftijd gemigreerd, 
1980 of later 

- 1990 of later 
gehuwd 

- jonger dan partner 

Marokkaanse 
mannen 

- op volwassen 
leeftijd, voor 
1980 gemigreerd 

- nakomeling 
- zelfwerkzaam, 

partner niet 
- 10 jaar of meer 

ouder dan partner 
- voor 1985 gehuwd 

- op volwassen 
leeftijd gemigreerd, 
1980 of later 

- zelf niet werkzaam 
partner wel 

- geen van beiden 
werk 

- 3-9 jaar ouder dan 
partner 

- 1985-1990 gehuwd 
- 1990 of later 

gehuwd 

Turkse 
vrouwen 

- financiële zorg 
voor personen in 
herkomstland 

- partner gemiddeld 
tot goed opgeleid 
- hoofd huishouden 

werkloos/elemen
tairfunctieniveau 

- zelf laag-gemiddeld 
opgeleid 

- huwelijksleeftijd 
partner jonger 
dan 25 jaar 

- huwelijksleeftijd 
partner 25-29 jaar 

- geen financiële zorg 
voor personen in 
herkomstland 

- partner laag-
gemiddeld opgeleid 

- partner geen/ 
elementaire 
opleiding 

- hoofd huishouden 
gemiddeld tot hoger 
functieniveau 

- zelf hoogopgeleid 
- huwelijksleeftijd 

partner 30 jaar of 
ouder 

Marokkaanse 
vrouwen 

- hoofd huishouden 
laag functieniveau 

- hoofd huishouden 
werkloos 

- huwelijksleeftijd zelf 
20-24 jaar 

- vaak contact met 
autochtonen 

- hoofd huishouden 
gemiddeld tot hoger 
functieniveau 

- huwelijksleeftijd 25 
jaar of ouder 

- nooit contact met 
autochtonen 

Het schema laat zien dat de kenmerken van Turkse en Marokkaanse mannen die zijn 
getrouwd met een huwelijksmigrant, erg verschillen van de kenmerken van vrouwen 
van gelijke herkomst die een huwelijksmigrant als partner hebben. Het illustreert dat 
mannen en vrouwen verschillende motieven kunnen hebben om een partner in het land 
van herkomst te zoeken en bevestigt daarmee de resultaten van de twee eerdergenoemde 
onderzoeken (Lievens 1997b; Esveldtetal. 1995). 

Bij de mannen blijkt het kiezen voor een partner uit het herkomstland sterk verbonden 
aan het behoren tot de wat oudere eerste generatie en, verrassend genoeg, ook 
(maar in mindere mate) aan het behoren tot de tussen- en tweede generatie (de 
nakomelingen). Los van de generatie en de periode van huwen, kenmerken mannen 
die zijn gehuwd met een huwelijksmigrant, zich door een traditionele partnerrelatie: 
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het komt relatief weinig voor dat hun echtgenote een betaalde baan heeft en relatief 
vaak dat het leeftijdsverschil groot is. Deze resultaten geven voeding aan het idee dat 
traditionele overwegingen bij mannen een rol spelen bij de keuze voor een huwelijks
migrant als partner. 

Terwijl de profielen van de Turkse en Marokkaanse mannen die zijn gehuwd met een 
partner uit het herkomstland, sterk op elkaar lijken, lopen die van de Turkse en Marok
kaanse vrouwen nogal uiteen. De Turkse vrouwen met een huwelijksmigrant als parmer 
ondersteunen relatief vaak personen in het herkomstland. Bij de andere groepen ont
breekt dit verband. Het is wat moeilijk om hier conclusies aan te verbinden, maar het 
lijkt erop dat het instandhouden van een transnationale band vooral bij Turken voor
komt en dan loopt via de familie van de migrerende man. Verder blijkt dat Turkse 
vrouwen getrouwd met een huwelijksmigrant, veelal een goed opgeleide partner hebben 
en dat ze zelf vaak laag tot middelmatig zijn opgeleid. Het is wellicht een teken dat 
kiezen voor een huwelijksmigrant de kans op een 'goede partij' vergroot. 

Marokkaanse vrouwen die zijn gehuwd met een partner uit het herkomstland, waren 
opvallend vaak begin twintig (en niet jonger) toen ze huwden, en hebben meer dan de 
anderen contact met autochtonen in hun vrije tijd. Het is een reden om te veronder
stellen dat Marokkaanse vrouwen soms ook uit niet-traditionele overwegingen kiezen 
voor een huwelijksmigrant. 

Een ding hebben de Turkse en Marokkaanse vrouwen die zijn gehuwd met een 
partner uit het herkomstland, wel met elkaar gemeen: hun echtgenoot is er in relatief 
weinig gevallen in geslaagd een hoger niveau te verkrijgen op de arbeidsmarkt dan 
het elementaire. 

Het is, zoals gezegd, alleen op basis van deze analyse niet goed mogelijk om de ver
schillen tussen de twee typen gehuwden goed te interpreteren in het licht van de lite
ratuur die achter het heuristische model schuilt. De suggesties die hiervoor zijn 
gedaan, zullen in de verschillende volgende hoofdstukken worden meegenomen. De 
belangrijkste waarde van de analyse is dat zij duidelijk heeft gemaakt dat er in de andere 
delen van het onderzoek scherp gelet moet worden op sekseverschillen. De analyse 
heeft laten zien dat de keuze voor een partner in het land van herkomst bij mannen 
misschien wel, maar bij vrouwen niet alleen verklaard kan worden door traditionele 
achtergronden, en bij mannen vooralsnog niet maar bij vrouwen wel enigszins samen
hangt met het opleidingsniveau. 

3.4 Tot slot 

Via een literatuuronderzoek is in dit hoofdstuk een model ontworpen waarmee het 
onderzoek naar de achtergrondfactoren van de partnerkeuze van Turken en Marok
kanen in Nederland vorm is gegeven. Hierin staan factoren van verschillende niveaus 
centraal. De keuze van een partner, zo is de veronderstelling, is een optelsom van 
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persoonlijke voorkeuren die niet los gezien kunnen worden van de directe omgeving 
waarin zij zich ontwikkelen, en de grenzen die de wijdere omgeving stelt aan de keuze. 
Het model is afgeleid van algemene kennis over partnerkeuzeprocessen en er zijn 
bovendien specifieke aspecten in opgenomen, die gelden voor gemigreerde groepen. 
In het onderzoek zullen alle genoemde elementen van het partnerkeuzeproces aandacht 
krijgen. Omdat een sekseverschil wordt voorzien en er niet bij voorbaat vanuit kan 
worden gegaan dat de achtergronden van de partnerkeuze in de twee herkomstgroepen 
gelijksoortig zijn, zullen de vrouwen en mannen, evenals de Turken en Marokkanen 
zoveel mogelijk apart van elkaar aan het onderzoek worden onderworpen. 
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Noten 

i Dit hoofdstuk is grotendeels eerder verschenen als artikel (Hooghiemstra 
2 0 0 0 b ) . 

2 Survey sociale positie en voorzieningengebruik onderzoek allochtonen en 
autochtonen, van het Instituut voor sociologisch en economisch onderzoek 
(ISEO) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) . 

3 Delen van deze paragraaf zijn in vergelijkbare vorm eerder verschenen in de 
Sociale atlas van de uroiuu, deel 3 van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(Hooghiemstra 1997b). 

4 Zie paragraaf 3.1.3. 

5 Een uitgebreide versie van de analyses in deze paragraaf is onlangs als artikel 
gepubliceerd (Hooghiemstra 2001). 

6 Het gaat om logistische regressieanalyses op een groot databestand. 
7 Van de Turken is resp. 90 en 35, van de Marokkanen resp. 79 en 54 gehuwd met 

resp. huwelijksmigrant/met herkomstgenoot uit Nederland. Het gaat om 
univariate analyses. 

8 De verwachting was aanvankelijk dat de analyses veel meer zouden opbrengen 
dan ze uiteindelijk hebben gedaan. Oorspronkelijk was het doel ze als eerste 
fase in het onderzoek te gebruiken als statistische toets van het heuristische 
model. Het bleek echter moeilijk om de verschillende in het model opgenomen 
factoren goed te operationaliseren. Een belangrijke tekortkoming voor mijn 
onderzoeksvraag was dat alleen informatie was verzameld over de situatie van 
de ondervraagden op het moment van onderzoek. Dit maakte het moeilijk om 
een beeld te krijgen van de factoren die ten tijde van de huwelijkssluiting een rol 
speelden. Uiteindelijk heeft de analyse wel een rol gespeeld bij de structurering 
van de focusgroepgesprekken, zie hoofdstuk 5, 6 en 7. 

9 Voor meer informatie over de analyse verwijs ik naar het artikel dat op basis 
hiervan is verschenen (Hooghiemstra 2001). 
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4 Grenzen aan de keuze 

Het is een illusie te denken dat alleen liefde de keuze van een partner bepaalt. In weerwil 
van de sfeer van romantiek die hangt rondom het aangaan van een relatie, zijn er 
allerlei omstandigheden die twee personen naar elkaar toe of juist van elkaar afdrijven. 
Heel duidelijk is dat het geval voor de formele regelgeving die het ingewikkeld en soms 
zelfs onmogelijk maakt dat bepaalde personen met elkaar in het huwelijk treden. Een 
ander voorbeeld van een omstandigheid die partnerkeuze stuurt, is het aanbod binnen 
de groep waar de voorkeur naar uitgaat. Bij schaarste is de kans gewoonweg groter 
dat iemand zijn of haar liefde buiten die groep treft. 

In dit hoofdstuk staat de vraag (vraag 3, hoofdstuk 1) centraal: welke kenmerken van 
de wijdere omgeving hebben in de loop van de tijd de keuze onder Turken en Marok
kanen in Nederland voor een partner in het land van herkomst gestimuleerd dan wel 
beperkt? Om deze vraag te beantwoorden komen zoveel mogelijk van de contextuele 
factoren die ik in hoofdstuk 3 heb geïdentificeerd (zie het heuristische model, § 3.2.4 ), 
aan bod. Achtereenvolgens gaat het om de fase van het migratieproces (§ 4.1), de 
regelgeving ten aanzien van huwen en migreren (§ 4.2) en de samenstelling van de 
migrantengroep (§4.3). De relatie tussen deze omstandigheden en de partnerkeuze 
tracht ik te verhelderen door de ontwikkeling van de genoemde factoren te plaatsen 
naast die van de partnerkeuze. 

In hoofdstuk 2 zijn de verschuivingen in de partnerkeuze in kaart gebracht.1 Dit 
bracht aan het licht dat in praktisch alle onderscheiden perioden (van steeds vijfjaar) 
waarin de huwelijken voltrokken werden, sinds 1965 het migratiehuwelijk domineerde 
(zie figuur 2.3b). Echter, er zijn ook verschillen waargenomen tussen de perioden. 
De belangrijkste zijn de volgende. De huwelijken die voor 1975 werden gesloten, zijn 
voor een relatief groot deel gemengd en er vonden in die tijd slechts weinig huwelijken 
met in Nederland wonende herkomstgenoten plaats. In de periode 1975 tot 1990 was 
het aandeel gemengde huwelijken lager, nam het aandeel huwelijken met een herkomst-
genoot in Nederland steeds meer toe en vlakte dat met een huwelijksmigrant iets af. 
In de meest recente periode (1990-2000) is het aandeel verbintenissen met een partner 
in het land van herkomst verder gedaald, het aandeel gemengde huwelijken iets 
opgelopen evenals dat met een partner uit de eigen herkomstgroep in Nederland. 

De eerdergenoemde omstandigheden worden telkens apart van elkaar gerelateerd 
aan de ontwikkeling van de partnerkeuze. Daarbij maak ik gebruik van een diversiteit 
aan secundaire bronnen. Vanzelfsprekend spelen de omstandigheden op het moment 
waarop men een partner kiest, tegelijkertijd een rol en zijn er nog veel meer factoren 
die de partnerkeuze kunnen beïnvloeden. Met de resultaten kunnen dan ook geen 
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directe oorzaak-gevolgrelaties worden gelegd. Ze schetsen een meer compleet beeld 
van een aantal relevante onderdelen van de omgeving waarin de partnerkeuze plaats
vond, en vormen in die zin ook een verdere verdieping van de literatuurverkenning 
die in hoofdstuk 3 is beschreven. 

4.1 Migratieproces 

De migratie van Turken en Marokkanen hield voor de meeste een verplaatsing in van 
een traditionele plattelandscontext naar een meer moderne, stedelijke context. In de 
sociologische partnerkeuzeliteratuur wordt ervan uitgegaan dat er een samenhang 
bestaat tussen een aantal kenmerken van de wijdere omgeving en de criteria die een 
rol spelen bij de keuze van een partner. Zo is, bijvoorbeeld, geconstateerd dat huwe
lijkspartners in de loop van het moderniseringsproces in Nederland meer op elkaar 
zijn gaan lijken wat hun opleidingsniveau betreft, en minder op elkaar zijn gaan lijken 
in hun religieuze achtergrond (zie § 3.1.1). Men kan veronderstellen dat het leven in de 
Nederlandse context, na verloop van tijd, ook het partnerkeuzeproces van migranten 
beïnvloedt, bijvoorbeeld een of meer van de criteria die zij hanteren. Er zal echter pas 
sprake zijn van verandering, als de migranten een zekere binding met het land van 
vestiging hebben gekregen. Dit betekent dat de partnerkeuze van de hier bestudeerde 
Turken en Marokkanen onder andere afhankelijk is van het stadium waarin het proces 
van inpassing in Nederland van de groep zich bevindt. Om hier enig zicht op te krijgen 
zal ik de geschiedenis van hun migratie naar Nederland beschrijven evenals de ont
wikkeling van hun integratie en van hun bindingen met het herkomstland. 

4.1.1 Kleine geschiedenis van de immigratie 
Figuur 4.1 toont het getalsmatige verloop van de immigratie van Turken en van Marok
kanen naar Nederland. Te zien is dat de twee groepen op dit punt grotendeels verge
lijkbaar zijn. Zij kwamen beide vanaf de jaren zestig naar Nederland en tot aan het 
begin van de jaren tachtig jaarlijks vrijwel voortdurend in steeds groteren getale. Na 
een sterke terugloop gedurende enige jaren heeft de immigratie tussen 1985 en 1993 
een opleving gekend om daarna weer te dalen. De laatste jaren schommelt het aantal 
tussen 4.000 en 6.000 per jaar per groep. In de meeste perioden was de immigratie 
uit Turkije hoger dan die uit Marokko. De laatste jaren ontlopen de aantallen elkaar 
niet meer zo sterk. 

Aanvankelijk migreerden er vooral Turken en Marokkanen met het motief (tijdelijk) in 
Nederland te gaan werken. Ze lieten hun gezin meestal achter in het land van herkomst. 
Dat beeld is radicaal veranderd in het begin van de jaren zeventig, toen er voor het 
eerst maatregelen werden getroffen om de arbeidsmigratie een halt toe te roepen (zie 
§ 4.2). De immigratie van gezinsleden bleef wel mogelijk op humanitaire gronden. 
Het grootste deel van de arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko heeft er toen voor 
gekozen hun gezin naar Nederland over te laten komen. Deze immigratie wordt 
gezinshereniging genoemd. De beslissing het gezin over te laten komen kan in veel 
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gevallen opgevat worden als een gerichtheid op een toekomst in Nederland. Zij hoeft 
echter niet in alle gevallen voort te komen uit een wens om in Nederland te blijven. Dit 
blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek onder Turkse migranten in de jaren tachtig, die 
vaak hun gezin uit financiële nood lieten overkomen. Vooral langdurige werkloosheid 
leidde ertoe dat het nauwelijks meer op te brengen was twee huishoudens te onder
houden (Boeker 1994). Later deed een nieuw verschijnsel zijn intrede, dat in beleids-
termen gezinsvorming is gaan heten (in dit onderzoek aangeduid met de term huwe
lijksmigratie). Het gaat om de immigratie van huwelijkspartners die nog niet eerder 
hebben samengeleefd met hun partner.2 Omdat aan het grootste deel van de in Neder
land verblijvende Turkse en Marokkaanse migranten minimaal één gezinslid werd 
toegevoegd, nam de jaarlijkse immigratie in de jaren die volgde op de toepassing van 
de arbeidsmigratie beperkende maatregelen, eerder toe dan af. 

Figuur 4.1 Jaarlijks aantal immigranten, naar geboorteland, 1967-2001 (absolute 
aantallen x 1.000) 
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• Turkije * Marokko 

Bron: CBS (Immigratiestatistieken); zie ook tabel B4.4. 

Figuur 4.2 geeft de ontwikkeling weer van de gezinsherenigende en huwelijksmigratie 
sinds 1977. De gegevens zijn afkomstig van het CBS en deels gebaseerd op schattingen 
(zie ook § 2.1.2).3 Men dient in gedachte te houden dat zich onder de gezinsherenigers, 
behalve echtgenoten, ook kinderen van in Nederland gevestigden bevinden. 

De figuur laat zien dat de gezinshereniging in 1980 een hoogtepunt bereikte. In dat 
jaar kwamen er rond 12.000 Turkse en 8.000 Marokkaanse vrouwen met hun kinderen 
naar Nederland om zich met hun al eerder gemigreerde echtgenoot of vader te her-
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enigen. In het begin van de jaren tachtig kreeg Nederland te maken met een sterk 
afnemende immigratie. Dit wordt algemeen toegeschreven aan de economische crisis 
in die periode (Muus 1994). 

Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig kreeg de immigratie vanuit Turkije en 
Marokko een nieuwe impuls door de langzame maar zekere opkomst van huwelijks
migratie en trok ook de gezinsherenigende migratie weer aan. In de periode 1990-1995 
is het jaarlijkse aantal huwelijksmigranten vanuit Turkije duidelijk gedaald, van 3.500 
naar 1.800, en vanuit Marokko heel licht gedaald, van 1.500 naar 1.200. Het leek er 
even op dat de in 1994 ingevoerde beperkingen in het toelatingsbeleid (zie § 4.2) 
vruchten afwierpen. Echter, zoals de figuur laat zien, de daling bleek slechts tijdelijk 
te zijn. Achteraf bezien is zij eerder het gevolg van uitstel dan van afstel geweest. In 
de tweede helft van de jaren negentig is de huwelijksmigratie vanuit beide landen, 
maar vooral Marokko, weer toegenomen. In het laatste peiljaar (2001) bedraagt het 
aandeel huwelijksmigranten van Turkse of Marokkaanse herkomst meer dan de helft 
van het totale aantal immigranten uit deze landen. Het gaat in dat jaar om 3.200 
Turkse en 3.100 Marokkaanse gezinsvormers. 

Figuur 4.2a Jaarlijks aantal Turkse gezinsvormende en gezinsherenigende immigranten, 
volgens twee berekeningsmethoden: a: schattingen op basis van immigratie
statistieken (1977-1998) en b: registraties van het Centraal Register 
Vreemdelingen (1990-2001) (aantal immigranten x 1.000) 
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— • — gezinsvormers (a) — * — gezinsherenigers (a) —O— totaal immigranten 
(geboorteland) 

— • — gezinsvormers (b) — • — gezinsherenigers (b) 

Bron: (a) CBS: Immigratiestatistieken (1977-1989), (b) Centraal Register Vreemdelingen (1990-2001); zie ook tabel B4.5. 
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Figuur 4.2b Jaarlijks aantal Marokkaanse gezinsvormende en gezinsherenigende 
immigranten, volgens twee berekeningsmethoden: 
a: schattingen op basis van immigratiestatistieken (1977-1998) en 
b: registraties van het Centraal Register Vreemdelingen (1990-2001) 
(aantal immigranten x 1.000) 
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— • — gezinsvormers (b) — • — gezinsherenigers (b) 

Bron: (a) CBS (Immigratiestatistieken en (b) Centraal Register Vreemdelingen); zie ook tabel B4.5. 

Inmiddels is huwelijksmigratie een van de belangrijkste vormen van immigratie naar 
Nederland. Van elke vijf niet-Nederlandse immigranten was er in 1998 één een huwe
lijksmigrant en van alle huwelijksmigranten die in 1998 naar Nederland kwamen, was 
31% een Turk of Marokkaan. Dat betekent dat ongeveer een op de tien immigranten 
die in 1998 naar Nederland kwamen, een Turkse of Marokkaanse huwelijksmigrant 
was (Nicolaas en Sprangers 2001). 

Met de veranderingen die hebben plaatsgevonden in het motief om naar Nederland te 
komen, heeft het demografische profiel van de immigranten zich gewijzigd. In de 
eerste fase kwamen er vooral mannen. Vanaf het midden van de jaren zeventig nam 
de immigratie van vrouwen zeer snel toe. In de jaren die daarop volgen, ontloopt het 
aantal migrerende vrouwen het aantal migrerende mannen nauwelijks. 

Figuur 4.3 laat voor de periode 1990-1998 de veranderingen zien die zich hebben 
voorgedaan in de sekseverhouding binnen de groepen huwelijksmigranten. Voor 1994 
lag het aantal vrouwen lager dan het aantal mannen, maar daarna is dat niet langer 
het geval. De laatste jaren migreren er zelfs meer vrouwen dan mannen in het kader 
van een huwelijk van Turkije naar Nederland, en bij de Marokkanen is er sprake van 
een sekse-evenwicht. 
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Figuur 4.3 Aandeel vrouwen onder huwelijksmigranten, naar land van herkomst, 
naar jaar van migratie, 1 januari 2000 (in procenten) 
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Bron: CBS (Structuurtelling 2000) SCP-bewerking: zie ook tabel B4.6. 

Een andere demografische verandering betreft de leeftijd van de immigranten. De 
toenemende betekenis van de migratie van huwelijkspartners vertaalt zich vanaf het 
begin van de jaren tachtig in een steeds sterkere vertegenwoordiging van jongvolwas
senen in de totale immigratie vanuit Turkije en Marokko. In 1998 was respectievelijk 
41% en 44% van de immigranten uit deze landen tussen 20 en 29 jaar oud (gebaseerd 
op Muus 1994: 84-104; De Valk et al. 2001: bijlage 1). 

In een eerdere studie (Hooghiemstra en Manting 1997) kwam aan het licht dat de vroege 
huwelijksmigranr.es eigenlijk sterk leken op gezinsherenigende huwelijkspartners. 
Beiden wachtten lang voordat zij migreerden, en beiden migreerden daarom ook vaak 
tegelijkertijd met hun niet meer zo jonge kinderen. Het enige dat hen van elkaar 
onderscheidde, was dat de huwelijksmigrant.es nooit en de gezinsherenigers wel ooit 
met hun partner hadden samengewoond in het land van herkomst. De recentelijk 
gemigreerde huwelijksmigrantes zijn anders, zij zijn meestal snel na de huwelijks
sluiting vertrokken naar Nederland. De consequentie daarvan is dat de meesten nog 
geen kinderen hebben. Alders (2000: 23) laat dat zien op grond van berekeningen op 
de Structuurtelling 1999. Hij concludeert dat ongeveer driekwart van de vrouwen die 
in de eerste helft van de jaren negentig naar Nederland kwamen, kinderloos was, 
tegenover de helft van de vrouwen die in de jaren zeventig migreerden. Van de vrouwen 
die recentelijk migreerden, kreeg een vijfde (Marokkaanse) tot een kwart (Turkse) 
binnen een jaar een kind en de rest later (niet komt nauwelijks voor). 
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Alles overziend valt vooral op hoezeer het perspectief van de in Nederland wonende 
Turkse en Marokkaanse allochtonen in de loop van de tijd is veranderd. De eerste 
migranten, meest mannen, kwamen uit Turkije en Marokko om te werken, voor een 
bepaalde periode. Hun familieleven en hun toekomst lagen nog in het land van her
komst. Een gedeelte was al getrouwd bij migratie. De anderen trouwden voornamelijk 
een vrouw in het herkomstland, een klein deel sloot een gemengd huwelijk. Na enige 
tijd keerde inderdaad een aantal mannen terug, de meesten besloten echter uiteindelijk 
toch hun gezin naar Nederland over te laten komen. De toekomstvan de complete 
gezinnen kwam daarmee (bewust of onbewust) steeds meer in Nederland te liggen. 
De kinderen die in Nederland opgroeiden, evenals hun partners die in het kader van 
een huwelijk hierheen kwamen, richten zich over het algemeen op een toekomst in 
Nederland. 

Dit patroon van een toenemende gerichtheid op een toekomst in Nederland lijkt in 
eerste instantie moeilijk te rijmen met de continu hoog gebleven populariteit van het 
migratiehuwelijk. Ik kom daar in paragraaf 4.1.4 op terug, na de beschrijving van 
andere karakteristieken van de voorbije periode. 

4.1.2 Integratie 
Het verblijf van de Turkse en Marokkaanse migrantengroepen in Nederland heeft in 
de loop van de tijd een steeds permanenter karakter gekregen. De vraag is of dat ook 
betekent dat zij zich steeds meer hebben ingepast in de Nederland context. Daarmee 
komen we op het onderwerp integratie. Doorgaans wordt bij dit begrip een onderscheid 
gemaakt tussen structurele en sociaal-culturele integratie (Dagevos 2001) (zie ook 
hoofdstuk 1). Voor partnerkeuze kunnen beide vormen van belang zijn: structurele 
integratie omdat participatie aan een modernere samenleving dan die in het herkomst
land een verandering in de gehanteerde criteria tot gevolg kan hebben (Kalmijn 1993), 
culturele integratie omdat normen en waarden en sociaal contact bepalend zijn voor 
de sociale afstand tussen groepen en daarmee voor de kans op een huwelijk tussen 
personen uit twee groepen (De Valk et al. 2001). 

Met behulp van de spvA-surveys van het Instituut voor sociologisch en economisch 
onderzoek (ISEO, later in samenwerking met het Sociaal en cultureel planbureau 
(SCP)) is het mogelijk om de ontwikkeling te schetsen van twee belangrijke elementen 
van de structurele integratie van allochtone groepen: de onderwijspositie en de positie op 
de arbeidsmarkt. Uit een recente, door het SCP uitgevoerde studie voor de Wetenschap
pelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) blijkt dat er op deze aspecten onmisken
baar vooruitgang is geboekt door leden van de tweede generatie Turken en Marokkanen 
in Nederland ten opzichte van de eerste generatie, vooral op het aspect onderwijsniveau 
(Dagevos 2001:133). Desondanks kent de ontwikkeling van het gemiddelde niveau 
van de structurele integratie geen lineair stijgend verloop in de tijd. Een verstorende 
factor is de gezinshereniging en -vorming. De voortdurende aanwas met nieuwe 
migranten tempert de vorderingen in het onderwijsniveau, de arbeidsparticipatie en 
het functieniveau op de arbeidsmarkt van de totale groep Turken en Marokkanen in 
Nederland. Gemiddeld genomen blijft daarom de structurele integratie op een laag 
niveau hangen. 
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In vergelijking met structurele integratie is sociaal-culturele integratie niet eenvoudig te 
definiëren. Degenen die zich in Nederland erop hebben toegelegd om de mate van 
sociaal-culturele integratie empirisch vast te stellen, hebben ieder hun eigen operatio-
nalisatie van het begrip (Veenman 1994, 1995; Vermeulen en Penninx 1994). Dagevos 
(2001: 12) vat ze samen en constateert dat ze een aantal zaken gemeen hebben. Zo 
komt in elke definitie het onderscheid naar voren tussen sociale en culturele positie. 
In het eerste geval gaat het om de mate van contact met autochtonen en in het tweede 
om het onderscheidende karakter van de cultuur van allochtone groepen. Dit vormt 
ook het uitgangspunt van zijn analyse van de sociaal-culturele positie van allochtonen 
en de ontwikkeling daarin, waarvan een aantal resultaten hier wordt besproken. 

Het onderzoek naar de ontwikkelingvan de sociaal-culturele positie van Turken en 
Marokkanen in Nederland is later op gang gekomen dan naar die van de sociaal-
structurele positie. Als gevolg daarvan valt er vooral iets te zeggen over de afgelopen 
tien jaar. In de eerdergenoemde studie zijn de ontwikkeling van de mate waarin 
Turken en Marokkanen in Nederland sociale contacten hebben met autochtonen, en 
van de taalbeheersing in beeld gebracht. Er blijken zich tegengestelde tendensen voor 
te doen in de jaren negentig. Het gebruik van het Nederlands neemt toe en in werk
relaties is er meer contact met autochtonen. De toename is sterker bij de Marokkanen 
dan bij de Turken. In de vrije tijd is er, bij beide groepen, juist sprake van vermindering 
van het aantal contacten met autochtonen (Dagevos 2001: 80). 

Als alleen de situatie in 1998 in ogenschouw wordt genomen, dan is er een aantal 
verschillen nissen de migratiegeneraties en -cohorten zichtbaar. Samengevat is er sprake 
van een toenemende diversiteit in allerlei opvattingen die te scharen zijn onder de noemer 
'modernisering'. Meer concreet hebben degenen die in Nederland zijn opgegroeid of 
op dit moment jong zijn, meer moderne opvattingen over man-vrouwrollen en indivi
dualisering dan de eerste generatie en de ouderen. Dit hangt deels samen met het 
verschil in de sociaal-economische positie tussen de generaties en cohorten. 
Opmerkelijk is dat de Turkse en Marokkaanse jongeren zich niet onderscheiden van 
de ouderen als het gaat om de religiebeleving of de identificatie met de eigen groep. 

Dagevos (2001: 45 e.v.) laat ook een aantal bevindingen de revue passeren, die 
speciaal betrekking hebben op de sociaal-culturele integratie van Turkse en Marok
kaanse scholieren in Nederland tegen het einde van de jaren negentig. Opvallend is 
het verschil tussen de twee herkomstgroepen: gemiddeld genomen denken Turkse 
jongeren wat traditioneler over de toekomstige rolverhoudingen dan Marokkaanse. 
Ook blijkt uit dit onderzoek hoe sterk de jongeren van tegenwoordig hechten aan 
hun religie en het behoren tot hun herkomstgroep (zie ook Phalet et al. 2000). 

Verschillen tussen de sociaal-culturele integratie van Turken en van Marokkanen komen 
ook in andere onderzoeken aan de orde. In de studie Het democratisch ongeduld spreken 
de auteurs van twee inpassingspatronen. Het eerste wordt gekenmerkt door een relatief 
sterke groepscohesie en, meer algemeen, door een beperkte sociaal-culturele integratie. 
Dit patroon wordt aangetroffen in de Turkse groep. Het tweede wordt getypeerd door 
een meer individualistisch karakter en een relatief sterke sociaal-culturele integratie, 
en is zichtbaar in de Marokkaanse groep (Vermeulen en Penninx 1994: 228). 
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Als het gaat om partnerkeuze, dan zijn vooral die aspecten van sociaal-culturele inte
gratie van belang, die te maken hebben met relatie- en gezinsvorming. Op dit terrein 
hebben zich bij Turken en Marokkanen diverse ontwikkelingen voorgedaan (zie ook 
§ 3.2.2). Een belangrijke verandering is de toenemende zeggenschap van de huwenden 
zelf in de keuze van een partner. Zowel in de landen van herkomst als in Nederland is 
het steeds ongebruikelijker om huwelijken tot stand te brengen zonder enige inbreng 
van de huwenden zelf (uithuwelijking) en is de normale praktijk er een van het huwelijk 
als gezamenlijke beslissing van ouders en betrokken kinderen (Kulu-Glasgow 1993). 
Daarbij kan het zijn dat de ouders huwelijkskandidaten zoeken en de kinderen ver
volgens hun keuze maken (gearrangeerde huwelijken) of dat de kinderen zelf kandi
daten zoeken en de ouders hun oordeel uitspreken. Uit het onderzoek van Esveldt et al. 
(1995) blijkt dat de eerste generatie Turken en Marokkanen in Nederland relatief vaak 
is uitgehuwelijkt. Onder de Turken van de tussengeneratie domineert de 'vrije' variant 
van de gezamenlijke keuze, terwijl bij de Marokkanen de vrije en de gearrangeerde 
variant ongeveer in gelijke mate bij de tussengeneratie voorkomen. 

Een andere ontwikkeling die deels met de vrijheid van partnerkeuze samenhangt, is die 
van de huwelijksleeftijd. Huwelijksstatistieken registreren helaas alleen het geboorte
land van huwenden, waardoor jaarlijkse huwelijken van de tweede generatie aan het 
oog worden onttrokken (zie § 2.1.1). Om toch enig zicht te krijgen op verschillen tussen 
migratiegeneraties en op veranderingen in de tijd, heb ik een aantal analyses gedaan 
op de structuurtelling van het CBS. Het gaat dan om de huwelijksleeftijd van alle op 
1 januari 2000 in Nederland wonende Turken en Marokkanen die op dat moment 
gehuwd samenwoonden met hun partner (zie tabel 4.1).4 

De resultaten laten verrassend genoeg zien dat de generatie die in Nederland is 
geboren of voor het zesde jaar is gemigreerd, op jongere leeftijd is gehuwd dan de 
generatie die pas op volwassen leeftijd naar Nederland kwam (of het nu wel of niet 
om huwelijkmigranten gaat). De verwachting vanuit de moderniseringsgedachte zou 
eerder zijn dat de jongste generatie op hogere leeftijd trouwt. 

Tabel 4.1 Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting van in Nederland wonende gehuwde 

Turken en Marokkanen naar geslacht en migratiegeneratie c.q. 

huwelijksperiode. 1 januari 2000 

• 

in Nederland geboren/ 
migratieleeftijd 0-5 jaar 
migratieleeftijd 6-17 jaar 
migratieleeftijd s 18 jaar 
wo. huwelijksmigranten 

allen 

Turkse 
mannen 

20,7 

21,0 
24,1 
22,7 
23,0 

Marokkaanse 
mannen 

22,8 
23,9 
27,3 
26,4 
26,7 

Turkse 
vrouwen 

19,7 
18,7 

20,6 
20,1 
20,0 

Marokkaanse 
vrouwen 

19,8 

19,6 
21,0 
20,9 
20,6 

Bron: CBS (Structuurtelling 2000) SCP-bewerking 
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De resultaten van onderzoek naar de sociaal-culturele integratie van Turken en 
Marokkanen in Nederland geven blijk van een dynamiek binnen traditionele kaders. 
Sommige opvattingen en gedragingen veranderen (meer formeel contact met autoch
tonen, grotere vrijheid van partnerkeuze), andere niet of nauwelijks (gerichtheid op 
de eigen groep in de vrije tijd, bemoeienis van ouders met de partnerkeuze, betekenis 
van religie, huwelijksleeftijd). De veranderingen die zich voordoen, doen zich vooral 
bij de nakomelingen voor, maar de sociaal-culturele integratie van de groep als 
geheel blijft grotendeels op hetzelfde niveau. 

De beschikbare cijferreeksen laten samengevat twee gezichten van het integratieproces 
zien. Vergelijken we de integratie van de tweede generatie met die van de eerste, dan 
is er duidelijk sprake van verandering, hoewel sommige elementen van de sociaal-
culturele integratie opvallend stabiel zijn. Volgen we de ontwikkeling van de integratie 
van de groep als geheel in de loop van de tijd, dan is er echter weinig dynamiek te 
bespeuren. Dit laatste is vooral het gevolg van de continue aanwas met gezinsherenigers 
en huwelijksmigranten, die weer opnieuw moeten beginnen aan een integratietraject. 
Daarnaast is ook niet uit te sluiten dat de nieuwkomers hun stempel drukken op de 
veranderingen binnen de migrantengroep als geheel. Het gaat immers, zoals in 
hoofdstuk 2 is beschreven, om een niet te veronachtzamen aantal. Van de Turken en 
Marokkanen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar, bijvoorbeeld, is ongeveer een derde een 
huwelijksmigrant. Dat betekent dat ondanks de meer permanente vestiging in de 
Nederlandse samenleving en de belangrijke veranderingen die gaande zijn bij de tweede 
generatie, de integratie van de groepen als geheel in Nederland weinig is voort
geschreden. 

4.1.3 Binding met het land van herkomst 
De tweede vraag die relevant is om na te gaan hoe geworteld Turken en Marokkanen 
eigenlijk zijn in de Nederlandse samenleving is: in hoeverre zijn de twee groepen in 
de loop van het migratieproces losser komen te staan van hun land van herkomst? 
Er zijn allerlei tekenen dat dit geenszins het geval is. Bekend is, bijvoorbeeld, dat er 
maandelijks aanzienlijke financiële overboekingen naar het land van herkomst plaats
vinden (Muus 1994; Nibud 1997), dat het huizenbezit onder migranten er groot is, en 
dat vele er gedurende kortere of langere perioden verblijven. Verder duidt onderzoek 
naar het mediagebruik van vooral Turkse, maar ook Marokkaanse migranten erop, dat 
zij zich in hoge mate oriënteren op hetgeen uitgezonden wordt in het land van her
komst (NOS 1996). Niet in de laatste plaats is ook juist het voorkomen en continueren 
van huwelijkssluitingen over en weer een teken dat er sprake is van sterke banden 
tussen Turken en Marokkanen in Nederland en hun herkomstlanden. 

Wetenschappelijk onderzoek laat in toenemende mate zien dat sommige migranten-
groepen deel uitmaken van sterke transnationale netwerken (zie bv. Van Amersfoort 
2001). Turken en Marokkanen in Nederland lijken hiervan een goed voorbeeld te zijn. 
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Dat betekent veel voor het begrip van migratieprocessen. Migratie is niet langer als 
een stap te beschouwen waarbij de betrokkene de schepen achter zich verbrandt en 
een nieuw bestaan op een andere plek opbouwt. Migranten die deel uitmaken van 
transnationale netwerken, verplaatsen zich weliswaar fysiek van het ene land naar het 
andere, maar snijden de banden met het land van herkomst niet geheel door. Dit 
betekent dat allerlei processen, waaronder ook partnerkeuze, eerder moeten worden 
gesitueerd in de transnationale dan in de Nederlandse context. 

Welke mechanismen precies een rol spelen in de totstandkoming van deze trans
nationale netwerken, is op dit moment moeilijk te zeggen. Veel onderzoek daarnaar 
is er niet gedaan (Van Amersfoort 2001; Staring 2001; Boeker 1994b). Faist (2000) 
(zie ook § 3.2.2) geeft in zijn theoretische werk wel aan dat als het gaat om familiale 
transnationale netwerken, het reciprociteitsbeginsel cruciaal is. Van Turken en Marok
kanen is bekend dat zij vooral contacten onderhouden met familie en streekgenoten 
in de landen van herkomst en het is dan ook zeer waarschijnlijk dat reciprociteit 
inderdaad een belangrijke rol bij hen speelt. Dit beginsel zou wel eens een sturende 
kracht kunnen zijn achter migratiehuwelijken. Met een dergelijk huwelijk, immers, 
kunnen oude 'schulden' worden afbetaald (bv. als dank voor hulp bij migratie in het 
verleden), maar ook bijvoorbeeld directe lijnen met het herkomstland worden veilig
gesteld (voor een eventuele remigratie). 

4.1.4 Conclusie: migratieproces en partnerkeuze 
Zo komen we toe aan de vraag hoe het stadium waar het migratieproces in verkeert, 
samenhangt met de partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland. 

Kijkend naar de geschiedenis van hun migratie valt allereerst de enorme verandering 
op. De migrantengroep van de jaren zestig en zeventig verschilt sterk van die van de 
jaren tachtig en die van de jaren tachtig is weer zeer verschillend van die van de jaren 
negentig. Een belangrijke ontwikkeling is dat de groepen zich steeds meer permanent 
in de Nederlandse samenleving hebben gevestigd. In dit licht is het moeilijk te begrijpen 
waarom Turken en Marokkanen in de loop van de tijd nauwelijks meer belangstelling 
hebben getoond voor een partner in Nederland. 

Een van de redenen daarvoor is dat de toenemende gerichtheid op een verblijf in 
Nederland slechts in beperkte mate gepaard is gegaan met integratie in de Nederlandse 
samenleving enerzijds en loskoppeling van het land van herkomst anderzijds. De 
tweede generatie past zich weliswaar snel aan, maar de migrantengroep als geheel 
slechts traag in in de Nederlandse samenleving. Dit laatste heeft mogelijk conserverende 
effecten voor processen als partnerkeuze. Bovendien wonen Turken en Marokkanen 
in Nederland maar maken zij tegelijkertijd deel uit van transnationale netwerken. Zij 
staan dan ook niet alleen onder invloed van kenmerken van de Nederlandse context, 
maar hebben (eveneens) te maken met een aantal aan het transnationale netwerk 
gekoppelde mechanismen die hun partnerkeuzegedrag beïnvloeden, zoals het 
reciprociteitsbeginsel. 
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4-2 Druk van buitenaf 

Dat partnerkeuze niet alleen een zaak van twee betrokken personen is, komt heel 
duidelijk tot uitdrukking als er regels in een samenleving gelden, die de ene keuze 
bevoordelen boven de andere of sommige keuzen zelfs onmogelijk maken. Het hoeft 
daarbij niet altijd om regelingen te gaan, die direct betrekking hebben op huwelijken. 
Personen die een huwelijkspartner zouden willen laten overkomen uit het buitenland, 
hebben ook te maken met regels die de toelating tot Nederland belemmeren of 
bemoeilijken. 

4.2.1 Huwelijkssluiting 
Wanneer Turken en Marokkanen die in Nederland zijn gevestigd, een huwelijk willen 
sluiten voor de Nederlandse wet, dan gelden er voor hen alleen voorwaarden ten aan
zien van de leertijd van de huwelijkspartners en de graad van verwantschap tot elkaar. 
Een relatief groot deel van hen trouwt echter in het land van herkomst en moet daarbij 
voldoen aan de wetgeving die aldaar bestaat. In Marokko is het familierecht gebaseerd 
op de koran, in Turkije niet. Aangezien de meeste Turken die in Turkije trouwen, ook 
een religieus huwelijk sluiten (zie bv. Dessing 2001), hebben ook zij te maken met de 
religieuze regels die de islam stelt. En voorzover bekend sluiten de meeste Turken en 
Marokkanen die niet in het land van herkomst maar in Nederland trouwen, eveneens 
een religieus huwelijk (Eldering 2002). 

Volgens de regels van de koran is het niet mogelijk voor een islamitische vrouw om 
te trouwen met een niet-islamitische man en kan een islamitische man alleen in de echt 
verbonden worden met een niet-islamitische vrouw als zij een christelijke of joodse 
achtergrond heeft. Overigens bestaat er wel de mogelijkheid voor niet-islamieten om 
voorafgaande aan het huwelijk tot de islam over te gaan. Het is dus niet zo dat een 
religieus gemengd huwelijk onmogelijk is. Wel gaat er een ontmoedigende werking uit 
van de bestaande regels. Het is dan ook cultureel in beide groepen weinig geaccepteerd 
dat er religieus gemengd wordt gehuwd, met name als het vrouwen betreft (zie 
Eldering 2002). Dat er gedurende de gehele onderzochte periode weinig gemengde 
huwelijken plaatsvonden, kan derhalve deels aan deze restrictie worden toegeschreven. 
Ook heeft het hogere aandeel gemengde huwelijken onder mannen dan onder vrouwen 
zeer waarschijnlijk hiermee te maken. 

Bovengenoemde regels zijn in de loop van de tijd nauwelijks van inhoud veranderd. 
Waar dat wel het geval is, is op het terrein van het toelatingsbeleid. Ook deze regels 
kunnen de partnerkeuze van in Nederland verblijvende Turken en Marokkanen beïn
vloeden. De keuze voor een partner die nog woont in het land van herkomst, gaat 
immers vaak gepaard met de wens zich als gehuwd paar in Nederland te vestigen. Ook 
is het mogelijk dat het toelatingsbeleid indirect de partnerkeuze beïnvloedt. Zo is wel 
geopperd dat beperkingen van de toelating op economische gronden de druk vanuit 
het herkomstland op migranten verhoogt om via het sluiten van een huwelijk migratie 
toch mogelijk te maken (zie § 3.2.1). 
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4.2.2 Toelatingsbeleid 
Voor de bespreking van het toelatingsbeleid onderscheid ik drie fasen: de periode tot 
het midden van de jaren zeventig, de daaropvolgende periode tot de jaren negentig en 
ten slotte de meest recente jaren. De ontwikkelingen worden gelieerd aan de partner
keuzen in die perioden. Anders dan in de rest van het onderzoek gebruik ik hier con
sequent de term 'gezinsvorming' in plaats van 'huwelijksmigratie', omdat dit aansluit 
bij de terminologie in het vreemdelingenrecht tot nu toe. 

Tot hduenuege de jaren zeuenticj 
De eerste versie van de huidige Vreemdelingenwet dateert uit 1965 en werd toegepast 
vanaf 1967. Sindsdien bestaan de belangrijkste formele gronden om voor langere tijd 
toegelaten te worden tot Nederland uit economische enerzijds en humanitaire ander
zijds. Verreweg de meeste van de eerste lichting Turkse en Marokkaanse migranten 
kregen formeel toestemming om zich in Nederland te vestigen op grond van het feit 
dat zij een arbeidsvergunning hadden. Aanvankelijk werden arbeids- en verblijfs
vergunningen gemakkelijk afgegeven. Vanaf het einde van de jaren zestig trachtte de 
overheid de toestroom van arbeidsmigranten enigszins te sturen door potentiële 
immigranten te verplichten al voor migratie een machtiging tot voorlopig verblijf (mw) 
aan te vragen. In de praktijk werd echter niet zo streng de hand gehouden aan deze eis 
en werd een mw ook na migratie afgegeven als aan alle andere eisen werd voldaan 
(zoals een arbeidsvergunning). De zorg over het voortduren van de migratie ondanks 
de afnemende mogelijkheden op de arbeidsmarkt vertaalde zich in een stringenter 
beleid voor de afgifte van arbeidsvergunningen. Vanaf 1969 konden migranten alleen 
nog een mw krijgen als zij de arbeidsvergunning voorafin het land van herkomst 
hadden aangevraagd en verkregen. Vanaf 1974 besloot de overheid de officiële werving 
stop te zetten. Feitelijk werd hiermee het einde gemarkeerd van een korte periode 
(iets meer dan een decennium) die in het teken had gestaan van arbeidsmigratie. Er 
zijn nog wel periodes geweest waarin illegalen werden gelegaliseerd, en er heeft nog 
wel werving plaatsgevonden van specifieke beroepsgroepen en ook zijn er zeker nog 
wel arbeidsvergunningen afgegeven (Boeker en Clermonts 1995), maar de positieve 
houding ten aanzien van arbeidsmigratie is nooit meer in beleid teruggekeerd. 

Specifiek beleid met betrekking tot gezinshereniging bestond al sinds de invoering 
van de Vreemdelingenwet in 1967. De in Nederland wonende migrant die opteerde 
voor de overkomst van gezinsleden, moest langer dan een jaar in Nederland verblijven, 
moest een garantie hebben dat hij voor de komende twaalf maanden arbeid zou hebben, 
en moest bovendien beschikken over een door de gemeente goedgekeurde woning. 
Vooral de huisvestingseis was in deze beginperiode een veelvoorkomende reden om 
het verzoek af te wijzen. 
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Samenvattend kan het toelatingsbeleid in de periode tot het midden van de jaren 
zeventig worden gekarakteriseerd als weinig restrictief. Vrijwel iedereen die een baan 
kon vinden, had mogelijkheden om tot Nederland te worden toegelaten. Het sluiten 
van een huwelijk was daarvoor geen voorwaarde. In deze fase bestond de migranten
populatie hoofdzakelijk uit mannen. De regelgeving voor de toelating van huwelijks
partners stond de keuze voor een partner die nog woonde in het land van herkomst, 
niet in de weg. De cijfers hebben laten zien dat dit ook veel voorkwam in die tijd. 
Overigens bleven deze partners over het algemeen jaren in het land van herkomst wonen 
voordat ze uiteindelijk naar Nederland kwamen (Hooghiemstra en Manting 1997). 
Dit kwam voort uit het feit dat de meeste migranten toentertijd niet van plan waren 
lang in Nederland te blijven; zij wilden op termijn naar hun land terugkeren om zich 
te voegen bij hun gezin. Dat zij later veranderden van gedachte, had te maken met het 
feit dat het langer duurde dan gedacht, om een zeker vermogen op te bouwen en met 
de geringe arbeidskansen in het land van herkomst. Het gescheiden leven werd men 
moe en was bovendien duur. Het is wel duidelijk dat de vigerende regelgeving in de 
beginperiode van de migratie waarschijnlijk geen factor van belang was bij de keuze 
om al dan niet te trouwen met een partner in het land van herkomst. 

Middenjaren zeuenticj tot de jaren negentig 
Na 1974 was het veel gemakkelijker om op humanitaire gronden tot Nederland te 
worden toegelaten dan op economische gronden. In 1974 kregen ook de mannelijke 
echtgenoten van in Nederland wonende migranten toestemming om zich te herenigen. 
Tot 1980 werd er geen onderscheid gemaakt tussen gezinshereniging en -vorming. 
Iedereen die een gezinsrelatie - partner of kind van de aanvrager of feitelijk tot het 
gezin behorend - kon aantonen, viel onder de regeling. In 1980 werden de regels voor 
Nederlanders en houders van een vestigingsvergunning soepeler. Zij hoefden namelijk 
niet te voldoen aan het zogenoemde bestaansmiddelenvereiste (de eis een gezin te 
kunnen onderhouden) in het geval hun lage inkomen niet aan henzelf te wijten was, 
bijvoorbeeld vanwege arbeidsongeschiktheid of massaontslag (TK 1982/19833). 

In het begin van de jaren tachtig voorspelde het SCP in zijn immigratieprognose dat 
gezinsvorming een steeds belangrijker deel zou gaan uitmaken van de totale gezins
hereniging en -vorming (Van Praag en Kool 1982). Voor het eerst werd specifiek aan
dacht gevraagd voor het feit dat ook de kinderen van de eerste generatie aanspraak 
maakten op de mogelijkheid een partner uit het land van herkomst te laten migreren. 
Het SCP sprak er zijn zorg over uit dat deze nieuwe vorm van immigratie waarschijnlijk 
vooral zou bestaan uit jonge mannen die moeilijk aan een baan kunnen komen. Deze 
voorspelling was aanleiding tot het in gang zetten van nieuw beleid (Aalberts 1985: r). 
In 1983 werd in de Minderhedennota (TK 1982/1983^ voorgesteld de eisen voor de toe
lating van huwelijkspartners van secundaire migranten (kinderen van primaire 
migranten die beschikken over een vestigingsvergunning of een verblijfsvergunning) 
aan te scherpen. De aanscherping bestond uit het onverkort hanteren van een 
inkomenseis voor deze groep. Het voorstel leidde tot veel discussie. Er werd getwijfeld 
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over de rechtvaardigheid van het maken van onderscheid tussen secundaire en primaire 
migranten en over de humanitaire aspecten. Als compromis is de voorgestelde maat
regel in werking gesteld voor een periode van één jaar, waarna het effect geëvalueerd 
moest worden. De evaluatie leerde dat de effecten op de aard en de omvang van de 
totale gezinshereniging en -vorming zo gering waren dat dit geen specifiek op deze 
groep gericht gezinsvormingsbeleid rechtvaardigde. De aanwas door gezinsvorming 
bleek veel geringer dan voorspeld en betrof bovendien in 80% van de gevallen vrouwen 
(Aalberts 1985). In 1984 werden de beperkende maatregelen voor gezinsvorming van 
secundaire migranten weer ingetrokken. 

De discussie over gezinsvorming stak vervolgens regelmatig de kop op. Het WRR-
advies uit 1989 (WRR 1989) benadrukte nogmaals dat beperking van de gezinsvorming 
negatief zou kunnen uitwerken op de integratie van in Nederland verblijvende minder
heden. Tegelijk voorzag de WRR dat het niet kunnen trouwen met een partner kon 
leiden tot meer onrust, onzekerheid en illegale immigratie. "Het lijkt hoe dan ook 
niet goed denkbaar een ingezetene in Nederland het recht te ontzeggen zijn of haar 
partner te laten overkomen", luidde de conclusie in de nota (WRR 1989: 89). 

Vanaf de jaren negentig 
Sinds 1991 zijn er diverse voorstellen geweest om verscherpte inkomenseisen aan de 
aanvragers van gezinsvorming te stellen. Deze werden niet zozeer gemotiveerd met 
overwegingen over de beperking van gezinsvorming, maar wel met de idee dat integratie 
de plicht veronderstelt om zelfstandig in het onderhoud van de gezinsleden te voorzien, 
zonder een beroep op de staatskas (Van den Bedem et al. 1995:15). 

Een paar jaar na het uitkomen van het advies van de WRR heeft het ministerie van 
Justitie onderzoek verricht naar de praktijk van gezinshereniging, om het profiel van 
aanvragers en gezinsmigranten beter in kaart te brengen (Naborn 1992). Op grond van 
de (voorlopige) resultaten van dit onderzoek heeft het Nederlands interdisciplinair 
demografisch instituut (NIDI ) getracht te prognosticeren wat de mogelijke effecten 
zouden zijn van diverse hypothetische maatregelen op gezinshereniging en -vorming 
(Nusselder en Schoorl 1991). Het N I D I concludeert dat de voorgestelde maatregelen 
weinig effect zouden sorteren, met name omdat degenen die hun zinnen hebben gezet 
op een huwelijk met een partner uit het herkomstland, op een andere manier zouden 
proberen dit te realiseren, zoals via naturalisatie (aangezien voor Nederlanders ver
soepelde inkomenseisen golden). Hieruit vloeide de behoefte voort de regelingen voor 
niet-Nederlanders en Nederlanders op een lijn te brengen. 

In 1993 was de herziene Vreemdelingenwet na een lange voorbereidingsperiode 
eindelijk een feit. Zij ging in 1994 van kracht. In de nieuwe wet werd het gezins-
herenigings- en -vormingsbeleid herijkt. Bevordering van integratie, gelijke behandeling 
van Nederlanders en niet-Nederlanders, eerbiediging van het recht op gezinsleven, en 
stimuleren van de eigen (financiële) verantwoordelijkheid golden als uitgangspunten 
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voor het nieuwe beleid. Anders dan voorheen werd vooral onderscheid gemaakt tussen 
aanvragers meteen tijdelijke en meteen niet-tijdelijke verblijfstitel (Nederlanders, 
houders van een vestigingsvergunning en als vluchteling toegelaten vreemdelingen). 
De inkomenseisen werden verscherpt voor personen met een tijdelijke vergunning. 
Voor het eerst werd expliciet onderscheid gemaakt tussen aanvragers van de migratie 
van hun partner in het kader van gezinshereniging (de aanvrager was al gehuwd 
voordat de migratie plaatsvond) en aanvragers van de migratie van hun partner in het 
kader van gezinsvorming (de aanvrager was nog niet gehuwd toen hij of zij migreerde). 
Het verschil kwam tot uitdrukking in het invoeren van een wachttijd voor de laatsten. 
Verder werd een bestaansmiddelenvereiste ingevoerd dat afhankelijk was van de 
verblijfsstatus. 

Uit de berekeningen van het CBS van de ontwikkeling van gezinsvormende migratie 
(die in § 4.1.1 zijn beschreven) na de inwerkingstelling van de verscherpte inkomens
eisen kan worden opgemaakt dat deze op korte termijn wellicht wel effect hebben gehad 
op de omvang van de immigratie, maar op lange termijn niet. Het lijkt er sterk op dat 
de in Nederland gevestigde Turken en Marokkanen zich door de maatregelen niet lieten 
weerhouden een huwelijk met een partner in het land van herkomst te sluiten, maar 
dat ze hier wel langer mee wachtten. De maatregelen leidden niet tot afstel maar tot 
uitstel. Het is nooit duidelijk geworden in hoeverre zij het belangrijkste beoogde effect 
(geen aanspraak op de staatskas) op termijn hebben gehad, of dat er ook hier sprake 
was van tijdelijke effecten. 

Overigens ondervindt de daadwerkelijke overkomst van een partner uit het land van 
herkomst niet alleen vertraging vanwege de strengere eisen gesteld aan de aanvrager, 
maar ook vanwege de sinds 1994 van kracht zijnde Wet op de schijnhuwelijken. De hele 
procedure om te onderzoeken of een voorgenomen huwelijk al dan niet "waarachtig 
is", is vooral tijdrovend en leidt in de praktijk zelden tot een afwijzing (De Hart 2003). 

Na 1998 is de procedure voor toelating tot Nederland nogmaals ernstig vertraagd 
door het (her)invoeren en naleven van de plicht om voorafgaande aan de immigratie 
al in het land van vertrek over een machtiging tot voorlopig verblijf (mw) te beschikken 
en aldaar de benodigde documenten te verifiëren. 

De politieke discussie over het toelatingsbeleid spitste zich na 1994 vooral toe op het 
asielzoekersbeleid. In het kader daarvan werd het vreemdelingenbeleid in 1998 aan
gescherpt en ook de herziening van de Vreemdelingenwet in 2000 (die van kracht ging 
in 2001) was vooral bedoeld om regelingen met betrekking tot vluchtelingen en asiel
zoekers eenduidiger en helderder temaken. Niettemin hebben de laatste herzieningen 
ook gevolgen gehad voor de toelating op grond van gezinsvorming. 

Met ingang van 2001 (2004 voor gezinsvorming met Nederlanders) is het grootste 
deel van de verschillen die er nog waren tussen de aanvragers van gezinsvorming, 
afgeschaft. Vanaf dat moment is het onderscheid ongedaan gemaakt in aanvragers van 
toelating van hun partner op basis van hun verblijfstitel of nationaliteit. Dit is een 

76 Grenzen aan de keuze 



belangrijke wijziging die het merendeel van de Turkse en Marokkaanse aanvragers treft. 
Zij houdt namelijk in dat personen met een vestigingsvergunning evenals tot Neder
lander genaturaliseerde Turken en Marokkanen vanaf dat moment ook voor 100% 
moeten voldoen aan de inkomenseis. Bovendien zijn de versoepelde arbeidseisen die 
voorheen voor 18-23-jarige aanvragers bestonden, eveneens ongedaan gemaakt. De 
mogelijkheden tot vrijstelling van de inkomenseis voor personen van 57,5 jaar of 
ouder, voor alleenstaande ouders met jonge kinderen en (soms) voor wao'ers en 
aow'ers is wel instandgehouden (Vreemdelingenbesluit 2000). 

Nieuwste uoorstellen 2002 
In de roerige tijd voorafgaande aan de verkiezingen van mei 2002 speelde het thema 
immigratie een hoofdrol. Ondanks het feit dat mijn onderzoek toen reeds was afge
sloten, wil ik ze niet onbenoemd laten, omdat ze illustreren hoe het denken over 
huwelijksmigratie evolueert. Gezinsvorming was in de aanloop naar de verkiezingen 
een onderwerp dat veel aandacht trok. In het voorjaar van 2002 heeft de toenmalige 
minister van Grotesteden- en Integratiebeleid voorstellen gedaan voor een verscherpte 
aanpak in het toelatingsbeleid bij gezinsvorming. Ter motivatie voor de aanscherping 
voerde hij aan dat zich bij gezinsvorming belemmerende factoren voor integratie 
voordoen (TK 2001/20023: 52). Om deze weg te nemen stelde de minister voor om de 
partner die in Nederland woont, zelf een substantieel deel van de verplichte inburge-
ringscursus voor zijn of haar partner te laten betalen. 

Het Strategisch akkoord van het kabinet Balkenende (2002) bevat weer een aantal 
nieuwe plannen voor aanscherpingen op het terrein van gezinsvormende migratie. Zo 
wordt voorgesteld de inkomenseis nogmaals te verhogen, tot 130% van het minimum
inkomen, en de minimumleeftijd waarop iemand een aanvraag kan doen voor gezins
vorming, te verhogen tot 23 jaar (TK 2001/20020). Of de voorstellen zullen worden 
overgenomen door het nieuwe kabinet, dat vanwege de val van het kabinet Balkenende 
in 2003 gevormd zal worden, is op dit moment nog niet duidelijk. 

4.2.3 Migratiedruk 
De regelgeving voor de toelating van huwelijkspartners tot Nederland kan niet los 
worden gezien van de belangstelling die er in de landen van herkomst bestaat voor 
het sluiten van een dergelijk huwelijk. Specifiek onderzoek naar de beweegredenen 
en achtergrondkenmerken van potentiële huwelijkskandidaten ontbreekt vooralsnog. 
Uit de demografische en economische ontwikkelingen in Turkije en Marokko is wel 
duidelijk dat de zogenoemde pushfactoren die emigratiedruk veroorzaken - groeiende 
bevolking en beperkte economische groei -, onverminderd van kracht zijn geweest in 
de laatste decennia (recente studies op dit gebied zijn die van Fadloullah et al. (1999) 
en Ayhan (1999) in het kader van het onderzoek Push and pull factors of international 
migration van Eurostat (Schoorl et al. 2000). Zeker Marokko heeft te kampen met een 
groeiend aantal jongeren die weinig perspectief hebben op een baan. In het jaar 1995 
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was in de stedelijke gebieden niet minder dan twee derde van de mannen in de leeftijd 
van 15 tot 29 werkloos. Migratie (als huwelijkspartner) is voor deze groep een van de 
weinige mogelijkheden om de positie te verbeteren. De demografische opbouwvan 
Marokko is bovendien zodanig dat het aantal jongeren in de toekomst alleen maar zal 
stijgen. Voorspeld kan worden dat bij gelijkblijvende economische ontwikkelingen 
het potentieel aan migranten zal toenemen. Turkije heeft een gunstiger demografisch 
profiel. Ook economisch gaat het dit land beter af, hoewel de ontwikkelingen de laatste 
jaren niet positief zijn. Zeker in de streken van waar de meeste Turkse migranten 
afkomstig zijn, is de druk om te migreren groot. 

Het Ni Dl heeft onlangs een onderzoek gedaan onder personen die in de periode 
1983-1993 uit Turkije en Marokko naar Nederland migreerden (Esveldt et al. 2000). 
Aan hen is onder meer gevraagd wat de voornaamste reden van hun migratie was. De 
resultaten laten zien dat economische motieven het meest voorkwamen. De migratie 
van mannen kwam veel vaker dan die van vrouwen voornamelijk voort uit sociaal-
economische overwegingen. Omdat niet duidelijk is op welke formele titel de onder
zochte migranten zijn gekomen, is niet na te gaan of onder degenen die zeggen hoofd
zakelijk economische motieven te hebben gehad, zich ook personen bevinden die 
officieel via een huwelijk zijn gemigreerd. Wel lijkt het zo te zijn dat bij de migranten 
die als hoofdmotief huwelijksmigratie hebben opgegeven, economische redenen 
ook een rol hebben gespeeld.5 Dit doet zich bij beide seksen voor. Het bevestigt dat 
economische motieven, net als bij andere vormen van migratie, ook bij huwelijks
migratie een rol spelen. 

Vanuit het gezichtspunt van partnerkeuze is dat geen grote verrassing. Status- en 
positieverbetering (of op zijn minst -bestendiging) is eigenlijk altijd wel een criterium 
in de selectie van een partner. Dat zegt ook niet direct iets over het al dan niet 'schijn' 
zijn van een huwelijk. Pas als dit criterium niet samengaat met het doel een duurzame 
relatie te beginnen, kan men spreken van een schijnhuwelijk. Dat dergelijke huwelijken 
voorkomen, hoeft niet te worden ontkend. In welke mate is echter moeilijk te zeggen. 
Onderzoek van De Hart (2003) wijst er vooralsnog op dat ze uitzonderlijk zijn. 

De grote economische verschillen tussen de streken van herkomst en Nederland, 
samen met de juridische mogelijkheid en de praktijk van het huwen over de grens, 
grijpen diep in op de werking van de lokale huwelijksmarkten, zowel in de migranten
gemeenschap in Nederland als in de landen van herkomst. In de herkomsdanden vindt 
een selectieve leegloop van huwbare jongeren plaats. De druk op de in Nederland 
wonende families is groot om migratiehuwelijken tot stand te brengen. Uit verschil
lende studies blijkt dat de in het land van herkomst wonende huwelijkskandidaten en 
hun families daar soms grote geldbedragen voor over hebben (zie ook § 3.2.1). 
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4.2.4 Conclusie: Druk uan buitenaf en partnerkeuze 
De vraag is in hoeverre de partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland en 
in het bijzonder de sterke gerichtheid op een partner in het land van herkomst te 
begrijpen zijn in het licht van de ontwikkeling van de regelgeving enerzijds en de druk 
om te migreren uit de landen van'herkomst anderzijds. 

Tot het begin van de jaren zeventig was noch de migratie in het kader van arbeid 
noch die in het kader van een huwelijk aan strenge regels gebonden. Dat de meeste 
Turkse en Marokkaanse mannen hun echtgenotes in het land van herkomst vonden, 
had als voornaamste achtergrond dat zij van plan waren binnen niet al te lange tijd 
terug te keren. De echtgenotes bleven dan ook na het huwelijk wonen in het land van 
herkomst en hadden meestal niet eens de intentie om te migreren. Pas veel later 
besloten de meeste migranten hun gezin toch naar Nederland te laten komen, onder 
invloed van wijzigingen in het toelatingsbeleid halverwege de jaren zeventig. 

De belangrijkste verandering die zich voordeed in de daaropvolgende periode 
(1975-1990), was dat arbeidsmigratie in principe niet meer werd toegestaan. Daarnaast 
zijn er verschillende pogingen gedaan ook de gezinshereniging en vooral de gezins
vorming in te dammen, maar uiteindelijk is op dat punt slechts een beperkt aantal 
voorwaarden ingevoerd. Tegelijkertijd bleef de druk in de landen van herkomst om te 
migreren groot. In deze periode sloot verreweg de meerderheid van de in Nederland 
gevestigde Turken en Marokkanen een huwelijk met een partner van daar. Het is zeer 
goed voorstelbaar dat het afsluiten van de mogelijkheden om op economische gronden 
te migreren en het tegelijkertijd openhouden van de mogelijkheid om via het sluiten 
van een huwelijk te migreren, de partnerkeuze van in Nederland gevestigde Turken en 
Marokkanen hebben beïnvloed. Het heeft er in ieder geval toe geleid dat het aanbod 
aan huwelijkskandidaten in het land van herkomst zeer ruim was. Zouden de voor
waarden voor arbeidsmigratie minder restrictief zijn, dan was de huwelijksmigratie 
wellicht geringer geweest. 

In de afgelopen tien jaar moest degene die wenste te trouwen met een partner van buiten 
Nederland, aan allerlei en steeds hogere eisen voldoen om die partner in Nederland 
toegelaten te krijgen. Het is mogelijk dat de maatregelen uiteindelijk wel hebben geleid 
tot een vermindering van migratiehuwelijken. De laatste jaren is het aandeel verbinte
nissen met een huwelijksmigrant tenslotte enigszins gedaald. Toch is het aantal Turken 
en Marokkanen dat een huwelijk sloot met een in het land van herkomst wonende 
partner, zeer hoog gebleven. Dat betekent dat velen erin slagen aan de eisen te voldoen. 
Waarschijnlijk hebben de maatregelen in ieder geval wel gezorgd voor vertraging van 
de daadwerkelijke migratie van de partner. Daarnaast kunnen ze een selecterend effect 
hebben gesorteerd. Een huwelijk met een partner uit het herkomstland is inmiddels 
geen reële optie meer voor degenen die nog studeren, en degenen die, om wat voor 
redenen dan ook, geen stabiele arbeidsrelatie hebben. Ten slotte heeft de slechte 
economische situatie in de landen en met name in de streken van herkomst zeer 
waarschijnlijk een belangrijke bijdrage geleverd aan het voortduren van het sluiten 
van huwelijken over de grens. 
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4-3 Compositie van de huwelijksmarkt in Nederland 

Een van de structurele condities die in de demografische partnerkeuzeliteratuur veel 
aandacht krijgt, is de compositie van de potentiële huwelijksmarkt (zie ook § 3.1.1). 
Onderzoek naar de invloed van haar omvang en sekseratio op partnerkeuze vertrekt 
vanuit de vooronderstelling dat mensen een huwelijk binnen de eigen groep prefereren 
boven een erbuiten. Trouwen mensen toch buiten de groep, dan zou dat (mede) het 
gevolg kunnen zijn van de verhouding tussen de vraag en het aanbod: hoe oneven
wichtiger de verhouding, hoe groter de kans - van de meerderheid - om buiten de 
groep te huwen. Bij het nagaan in hoeverre veranderingen in partnerkeuze op te vatten 
zijn als veranderingen in voorkeurspatronen zou altijd rekening moeten worden 
gehouden met de zogenoemde gelegenheidsstructuren. 

Aan het feit dat sommige groepen heel vaak een huwelijk buiten de nationale grenzen 
sluiten, is in onderzoek waarin de compositie van de huwelijksmarkt een rol speelt, 
nog nauwelijks aandacht besteed. Dat zal ik hier wel proberen te doen. Het migratie-
huwelijk kan beschouwd worden als een huwelijk buiten de grens van de eigen huwe
lijksmarkt (de migrantengroep). Migranten verkeren in de unieke situatie dat ze in geval 
van schaarste op die markt niet alleen kunnen uitwijken naar niet-herkomstgenoten 
binnen de nationale grenzen, maar ook naar herkomstgenoten buiten de nationale 
grenzen. De veronderstelling ligt voor de hand dat de compositie van de migranten-
groep de kans op het sluiten van een migratiehuwelijk beïnvloedt. Ik zal dit globaal 
nagaan door te bezien in hoeverre de ontwikkeling van de partnerkeuze van Turken 
en Marokkanen in Nederland strookt met de ontwikkeling van de sekseverhouding 
binnen de twee groepen (§ 4.3.1). 

Feitelijk bestaat de huwelijksmarkt uit een verzameling van submarkten, omdat 
doorgaans meer dan een criterium een rol speelt. Uit partnerkeuzeonderzoek blijkt 
het belang van het opleidingsniveau en allerlei sociaal-culturele factoren in de daad
werkelijke selectie van een partner. Dit betekent dat ook de kwalitatieve samenstelling 
van de migrantengroep een factor van betekenis kan zijn. Voorzover mogelijk zal in 
paragraaf 4.3.2 bezien worden in hoeverre er sprake is van veranderingen in de 
kwalitatieve compositie van deze huwelijksmarkt van Turken en Marokkanen in 
Nederland. 

4.3.1 Kwantitatieve seksebalans 
Om na te gaan hoe groot de kans is dat leden van de Turkse en Marokkaanse migranten
groep een partner vinden in de eigen groep, kunnen leeftijdspecifieke sekseratio's 
worden geanalyseerd. In tabel 4.2 zijn de ratio's - op basis van nationaliteit- gepubli
ceerd in een studie van het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum 
(WODC) en het NIDI (Schoorl et al. 1994) voor de periode 1976 tot 1993, aangevuld met 
eigen berekeningen - op basis van herkomst - voor de jaren 1996 en 2000. De ratio's 
geven de verhouding aan tussen het aantal mannen van een bepaalde leeftijdsgroep en 
het aantal vrouwen van een 5 jaar jongere leeftijdsgroep. Een ratio van 100 duidt op 
een evenwicht. 
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Tabel 4.2 Ratio3 ongehuwde Turkse en Marokkaanse mannen en vrouwen in een aantal 

leeftijdsgroepen, 1976-2000 

herkomst, geslacht, 
leeftijdsgroep 

Marokkanen 
mannen 
5-10 jaar 
10-15 jaar 
15-20 jaar 
20-25 jaar 
25-30 jaar 
30-35 jaar 

Turken 
mannen 
5-10 jaar 
10-15 jaar 
15-20 jaar 
20-25 jaar 
25-30 jaar 
30-35 jaar 

vrouwen 
0-5 jaar 
5-10 jaar 
10-15 jaar 
15-20 jaar 
20-25 jaar 
25-30 jaar 

vrouwen 
0-5 jaar 
5-10 jaar 
10-15 jaar 
15-20 jaar 
20-25 jaar 
25-30 jaar 

1976 

53 
84 

118 
282 

2.357 
7.144 

85 
82 
94 
58 

286 
837 

1983 

81 
75 

100 
126 
102 
731 

87 
105 
104 
56 
42 

182 

1993 

90 
103 
102 
103 
133 
196 

79 
104 
99 
91 
92 

119 

1996 

98 
95 
96 
84 
83 

127 

95 
89 
92 
66 
62 
78 

2000 

121 
97 
98 
94 

98 
124 

131 
96 
90 
79 
68 
86 

a Ratio: aantal ongehuwde mannen in leeftijdscategorie X per 100 ongehuwde vrouwen in leeftijdscategorie X - l . 

Bron: 1976-1993: Schoorl et al. (1994: bijlage 1. tabel 4.5, op basis van nationaliteit); 1996 en 2000: 
CBS (huishoudensstatistiek, op basis van herkomst) 

In de eerste fase van de migratie waren het bijna uitsluitend eerste generatie Turkse 
en Marokkaanse migranten die een huwelijk sloten. Tabel 4.2 laat zien dat halverwege 
de jaren zeventig ongehuwde mannen in de huwbare leeftijd (25 tot 35 jaar) nog weinig 
keus hadden binnen de eigen migrantengroep in Nederland. Zeker binnen de Marok
kaanse groep was de sekseverhouding zeer onevenwichtig. Tegenover elke 100 onge
huwde Marokkaanse vrouwen van 20 tot 25 jaar, bijvoorbeeld, bevonden zich in Neder
land meer dan 2.000 ongehuwde Marokkaanse mannen van 25 tot 30 jaar. Gegevens 
over de jaren die daaraan voorafgingen, ontbreken. Maar er kan rustig vanuit worden 
gegaan dat de situatie toen niet veel evenwichtiger was. 

Door gezinsmigratie nam vanaf het midden van de jaren tachtig het aantal in Nederland 
opgegroeide Turken en Marokkanen dat op huwbare leeftijd kwam, toe. Dit heeft direct 
geleid tot een meer evenwichtige sekseverhouding binnen het huwbare deel van de 
migrantenpopulaties. Het voorheen aanzienlijke overschot aan mannen was in 1983 
binnen de Marokkaanse groep van ongehuwden sterk afgenomen. In de Turkse groep 
was er merkwaardig genoeg zelfs sprake van een omkering van de situatie, van een 
overschot aan ongehuwde vrouwen in de huwbare leeftijd (tegenover elke 100 
ongehuwde vrouwen van 15 tot 20 jaar en van 20 tot 25 jaar stonden resp. 56 en 42 
ongehuwde mannen). 

Grenzen aan de keuze 81 



In de jaren negentig komt er meer evenwicht in de sekseverhouding binnen het onge
huwde deel van de twee migrantengroepen, maar niet zo dat er volledig sprake is van 
balans. In de Turkse groep is er anno 2000 nog een overschot aan huwbare vrouwen 
(15 tot 25 jaar) ten opzichte van het aantal mannen van 20 tot 30 jaar, de leeftijd waarop 
de meeste Turken een huwelijk sluiten. Opmerkelijk is ook dat in 2000 de Marokkaanse 
mannen die op de leeftijd van 30 tot 35 jaar nog niet zijn getrouwd, een relatief geringe 
kans hebben op het vinden van een Marokkaanse echtgenote in de migrantengroep: 
tegenover 124 ongehuwde mannen staan slechts 100 vrouwen die gemiddeld 5 jaar 
jonger zijn. De Turkse mannen van diezelfde leeftijd hebben daarentegen een relatief 
ruime keuze in hun eigen herkomstgroep: tegenover 86 ongehuwde Turkse mannen 
van 30 tot 35 jaar staan 100 Turkse vrouwen die gemiddeld 5 jaar jonger zijn. 

4.3.2 Kwalitatieve seksebalans 
Niet alleen de kwantitatieve seksebalans kan van invloed zijn op de kans dat een bepaald 
huwelijk (in dit geval een migratiehuwelijk) wordt gesloten, maar ook de samenstelling 
van de groep op een aantal subkenmerken. Ik zal hier ingaan op de ontwikkelingen 
in de twee migrantengroepen van het opleidingsniveau en de verwachtingen die er 
heersen ten aanzien van het huwelijk. Van deze twee elementen kan immers veronder
steld worden dat ze een rol spelen bij de selectie van een partner. 

Opleidingsniveau 
Het opleidingsniveau in de Turkse en de Marokkaanse groep is lange tijd vrij homogeen 
geweest. Het grootste deel van de eerste generatie had geen tot zeer weinig scholing 
genoten in het land van herkomst. Pas met het opgroeien van de tussen- en tweede 
generatie is de differentiatie binnen de groepen toegenomen. Vanaf het moment dat 
de leden hiervan op de huwelijksmarkt verschenen, kan verwacht worden dat zich 
verschillen zijn gaan aftekenen in het voorkeurspatroon bij partnerkeuze op basis van 
opleidingsniveau. 

Het onderwijsniveau van de tussen- en vooral van de tweede generatie is in de loop 
van de tijd gestegen. Er zijn steeds meer Turkse en Marokkaanse jongeren die hogere 
onderwijsvormen volgen, en hun prestaties binnen de verschillende vormen zijn beter 
(Tesser et al. 1999). Anders gezegd: de differentiatie is toegenomen. Onderzoek toont 
aan dat het opleidingsniveau van meisjes aanvankelijk lager lag dan dat van jongens. 
Meisjes verlieten vaker voor het behalen van het einddiploma de opleiding en volgden 
minder vaak een vervolgopleiding als ze wel een diploma haalden. De laatste jaren lijken 
de meisjes hun onderwijsachterstand grotendeels te hebben ingehaald. Er is zelfs sprake 
van een omkering van de situatie op een aantal terreinen. Turkse en Marokkaanse 
meisjes verlaten inmiddels minder vaak hun opleiding zonder diploma en ze sluiten 
gemiddeld op een iets hoger niveau hun onderwijs af, dan jongens. 
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Toekomstverwachtingen 
De differentiatie is niet alleen toegenomen op het terrein van het opleidingsniveau, 
maar ook op het gebied van de voorkeuren voor de inrichting van het leven na het 
huwelijk. Voor de eerste generatie was de gewenste taakverdeling tussen de partners 
in hoge mate vanzelfsprekend. Hoewel een niet gering deel van de eerste generatie 
Turkse en Marokkaanse vrouwen na hun huwelijk in Nederland een betaalde baan heeft 
gehad, ging de voorkeur bij hen over het algemeen uit naar een traditionele, sekse
specifieke verdeling van taken (Dagevos 2001). Hoe zit dat bij de volgende generaties? 

In het Scholierenonderzoek heeft het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting 
(Nibud) zowel in 1992 als in 1999 gevraagd welke wensen de scholieren hebben voor 
de taakverdeling met hun toekomstige partner (Keuzenkamp en Oudhof 2000). Uit 
de resultaten in tabel 4.3 spreekt een grote discrepantie tussen jongens en meisjes. In 
allerlei opzichten zijn de beelden van de meisjes over hun toekomst moderner dan 
die van de jongens uit dezelfde herkomstgroep. Terwijl in 1999 80% van de Turkse en 
81% van de Marokkaanse meisjes ook na het huwelijk betaald zouden willen werken, 
zijn slechts respectievelijk 39% en 48% van hun mannelijke herkomstgenoten van 
mening dat hun vrouw later een baan buitenshuis zou moeten hebben. Opvallend is 
dat beide seksen tussen 1992 en 1999 traditioneler zijn gaan denken. De verschillen 
tussen jongens en meisjes zijn in procentpunten echter nauwelijks veranderd 
(Keuzenkamp en Oudhof 2000: 31). 

Wat de zorg voor kinderen betreft, blijkt uit hetzelfde onderzoek dat in 1999 85% van 
de Turkse meisjes graag zou zien dat hun toekomstige man daar ook een bijdrage aan 
levert, terwijl 63%. van de jongens zichzelf deze taak ziet uitvoeren als het zover komt. 
Binnen de Marokkaanse groep denken beide seksen hier gemiddeld wat moderner 
over, maar is het verschil tussen de seksen vergelijkbaar; 91% van de meisjes ziet de 
zorg voor kinderen als een gezamenlijke taak, tegenover 72% van de jongens. Opvallend 
is dat er in 1999 gemiddeld minder positief wordt aangekeken tegen zorgende vaders 
dan in 1992. De enige uitzondering hierop zijn de Turkse meisjes die juist wat vaker 
opteren voor een man die zich ook (delen van) de zorg voor de kinderen toe-eigent. 
Binnen de Turkse groep is het sekseverschil dan ook toegenomen op dit punt 
(Keuzenkamp en Oudhof 2000: 33). 

Tabel 4.3 Sekseverschillen onder Turkse en Marokkaanse scholieren ten aanzien van 

hun toekomstverwachtingen, 1992-1999 (in procenten ) 

positief t.a.v. positief t.a.v. bijdrage 
werken van vrouw man aan zorg voor kinderen 
1992 1999 1992 1999 

Turkse scholieren 
meisjes 94 80 77 85 
jongens 47 39 78 63 

Marokkaanse scholieren 

meisjes 87 81 95 91 
jongens 53 48 82 72 

Bron: Nibud (Scholierenonderzoek 1992 en 1999) 
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4-3-3 Conclusie: Compositie van de huwelijksmarkt in Nederland en partnerkeuze 
De vraag was of de compositie van de huwelijksmarkt in Nederland van invloed geweest 
kan zijn op de partnerkeuze van Turken en Marokkanen die in Nederland waren 
gevestigd toen zij huwden. Om deze vraag te beantwoorden is de ontwikkeling van 
de sekseratio binnen het ongehuwde deel van de Turkse en Marokkaanse populatie in 
Nederland geanalyseerd en vervolgens ook de ontwikkeling van de seksebalans in 
kwalitatieve zin. Er zijn inderdaad aanwijzingen dat de compositie van de huwelijks
markt in Nederland invloed heeft gehad op de partnerkeuze. 

In de eerste periode dat Turken en Marokkanen in Nederland huwden, tot ongeveer 
1975, waren er nauwelijks ongehuwde vrouwen uit de eigen herkomstgroep in Neder
land. Deze kwantitatieve onevenwichtigheid is zeer waarschijnlijk een van de belang
rijkste redenen waarom er toen in hoge mate over de grens werd gehuwd (en relatief 
veel met een autochtoon). 

In de volgende periode, van eind jaren zeventig tot de jaren negentig, groeide het 
aandeel vrouwen onder de ongehuwden. Langzamerhand ontstond er meer evenwicht 
tussen de aantallen ongehuwde mannen en vrouwen in de twee migrantengroepen. 
Toch kozen beide seksen overwegend voor een partner uit het land van herkomst. Het 
lijkt er dus op dat de dominantie van het huwen over de grens in die tijd weinig van 
doen had met schaarste binnen de herkomstgroep in Nederland. Zij duidt er eerder op 
dat er een voorkeur bestond voor een huwelijk met een partner uit het herkomstland. 
Overigens geldt ook dat als de ene sekse een dergelijke voorkeur heeft en veel buiten 
de eigen groep trouwt, de andere sekse ondanks het aanvankelijk sekse-evenwicht 
toch weer met schaarste te maken krijgt. De keuze voor een partner buiten de groep 
kan, met andere woorden, bij de ene sekse uit een voorkeur voortkomen, maar bij de 
andere sekse uit gebrek aan alternatieven. 

In het laatste decennium is het sckse-evenwicht min of meer in stand gebleven. 
Het aandeel huwelijken met medemigranten is in die periode gestegen. Het een heeft 
mogelijk met het ander te maken. De getalsmatige compositie van de migrantengroep 
heeft dit in ieder geval niet in de weg gestaan. Toch vinden er minder huwelijken binnen 
de migrantengroep plaats dan men op grond van de omvang van de keuze zou kunnen 
verwachten. Dit kan te maken hebben met de toegenomen kwalitatieve differentiatie 
binnen de groep, die vooral zichtbaar is bij de tweede en tussengeneratie. De laatste 
decennia is het opleidingsniveau van ongehuwde vrouwen en mannen gestegen. Het 
feit dat de meisjes in hun opleidingsniveau, maar vooral in hun ideeën over de toe
komst 'voor' lopen op de jongens heeft de seksen in Nederland enigszins uit elkaar 
gedreven. De kwalitatieve schaarste die hieruit voortkomt, heeft er mogelijk mede 
voor gezorgd dat het grote aanbod in het land van herkomst ook in het oog wordt 
gehouden. 

84 Grenzen aan de keuze 



4.4 Tot slot 

In dit hoofdstuk is de wijdere omgeving waarin de partnerkeuze van Turken en Marok
kanen in Nederland heeft plaatsgevonden, aan een nadere beschouwing onderworpen. 
Dat elementen van de structurele context het proces van partnerkeuze kunnen sturen, 
is bekend uit algemene partnerkeuzetheorieën. Hier gaat het om een specifieke groep, 
Turkse en Marokkaanse huwenden in Nederland, en is de aandacht gericht op een 
specifieke partnerkeuze, een partner die nog woont in het land van herkomst. De vraag 
is welke kenmerken van de wijdere omgeving in de loop van de tijd de keuze onder 
Turken en Marokkanen in Nederland voor een partner in het land van herkomst hebben 
gestimuleerd dan wel beperkt (vraag 3 in hoofdstuk 1). 

Een van de kenmerken die zijn onderzocht, is het stadium waarin het migratieproces 
zich bevond ten tijde van de partnerkeuze. In het licht van de toegenomen gerichtheid 
van de Turkse en de Marokkaanse migrantengroep op een permanent verblijf in Neder
land is het onverwacht dat voor de keuze van een partner de blik op het herkomstland 
gericht bleef. Het lijkt in eerste instantie alsof de veranderingen die hebben plaats
gevonden in het migratieproces, weinig invloed hebben gehad op de partnerkeuze. 
Dit doet de vraag rijzen hoe geworteld de twee groepen eigenlijk zijn in het land van 
vestiging. Uit onderzoek naar ontwikkelingen in de integratie ontstaat een dubbel beeld. 
Enerzijds neemt de integratie van in Nederland gehuwden van generatie op generatie 
toe op allerlei terreinen, die ook de partnerkeuze kunnen raken. Anderzijds verandert 
er weinig als naar periodieke ontwikkelingen van de integratie van de groepen als geheel 
wordt gekeken. Dit tegenstrijdige beeld komt voort uit de voortdurende aanwas van 
nieuwe immigranten. De steeds meer geïntegreerde huwenden maken hun partner
keuze zodoende in een vrij constant, weinig geïntegreerd 'klimaat'. Het lijkt erop dat 
de geringe integratie van de omgeving waarin de jongeren hun keuze maken, de keuze 
stuurt in de richtingvan het land van herkomst. Alleen de jongste generatie lijkt zich 
hier meer en meer aan te kunnen onttrekken. In hoofdstuk 6 zal uitgebreid op deze 
kwestie worden ingegaan vanuit het perspectief van deze generatie. 

Een andere factor die ertoe bijdraagt dat de blik gericht blijft op het land van her
komst, is de band met dat land. De toegenomen gerichtheid op een permanent verblijf 
in Nederland is slechts gedeeltelijk gepaard gegaan met een loskoppeling van het land 
van herkomst. In de praktijk betekent dit dat allerlei processen, waaronder ook partner
keuze, niet alleen door het verblijf in Nederland worden beïnvloed, maar ook nog 
steeds door de binding aan het land van herkomst. 

Het tweede kenmerk dat is onderzocht, is de regelgeving. Verwacht werd dat het toe
latingsbeleid voor de migratie van huwelijkspartners de partnerkeuze zou kunnen 
beïnvloeden. Als de geschiedenis van het zogenoemde gezinsvormingsbeleid op een 
rij wordt gezet, dan is te zien dat er tot de jaren negentig weinig restricties waren om 
een partner te laten migreren, en dat er vanaf het begin van de jaren negentig sprake 
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is van een voortdurende verscherping van de eisen waaraan de in Nederland wonende 
partner moet beantwoorden. Het is opvallend dat de mate waarin gekozen is voor een 
partner in het land van herkomst, daar geen gelijke tred mee houdt. Die laat immers 
een continu (hoog) verloop zien, met slechts een lichte daling in de laatste periode. 
Het doet vermoeden dat het specifiek op gezinsvorming gerichte beleid - tot nu toe -
weinig effect heeft gesorteerd. De indruk bestaat dat het restrictieve beleid ten aanzien 
van arbeidsmigratie dat wel doet en juist een stimulerende invloed uitoefent op het 
sluiten van migratiehuwelijken. De druk om te migreren is nog steeds groot en voor 
potentiële migranten blijft door de restricties geen andere weg over dan via een huwelijk 
te migreren. 

Het derde onderzochte kenmerk van de omgeving waarin de partnerkeuze van Turken 
en Marokkanen plaatsvond, is de compositie van de huwelijksmarkt binnen de eigen 
herkomstgroep in Nederland. In kwantitatief opzicht (de sekseverhouding in de groep 
van huwbaren) is deze compositie enorm veranderd in de afgelopen decennia. Bestond 
er aanvankelijk een groot mannenoverschot, inmiddels is er sprake van een min of 
meer evenwichtige verhouding tussen de aantallen huwbare vrouwen en mannen. Voor 
beide partijen is de keuze bovendien door de sterke bevolkingsgroei flink toegenomen. 
Toch is dit niet gepaard gegaan meteen toename van het aantal huwelijken binnen 
de eigen migrantengroep. Het lijkt alsof de compositie van de groep er niet veel toe 
doet. Met andere woorden, het lijkt alsof de Turken en Marokkanen helemaal niet in 
de eerste plaats zoeken in de migrantengroep en pas in geval van schaarste uitwijken 
naar het land van herkomst. Toch is het effect van de compositie niet helemaal duidelijk. 
Het kan ook zijn dat de voorkeur van de ene sekse voor een partner uit het land van 
herkomst bij de andere sekse heeft geleid tot schaarste en daarmee tot het sluiten van 
een migratiehuwelijk bij gebrek aan nog huwbare kandidaten binnen de migranten
groep.6 Gezien de schaal waarop er gekozen wordt voor een partner uit het herkomst
land, lijkt een dergelijk effect niet onwaarschijnlijk. 

Het laatste decennium doet een nieuw aspect van de compositie zijn intrede. De 
migrantengroep wordt gaandeweg in kwalitatief opzicht steeds pluriformer. Er tekenen 
zich binnen de groepen steeds meer scheidslijnen af tussen lager en hoger opgeleiden, 
meer en minder traditioneel georiënteerden, streng en minder streng gelovigen. Op 
zichzelf kan een toegenomen differentiatie de kans op het ontmoeten van een 'gelijke' 
in Nederland verminderen. Wat belangrijker is, is dat sommige veranderingen sekse
specifiek verlopen. Het verschil in de ontwikkeling van jongens en meisjes kan een 
reden zijn waarom ook in tijden van numeriek evenwicht tussen de seksen toch nog 
vaak wordt getrouwd met een partner in het land van herkomst. 

Als we kijken naar de afgelopen decennia, dan is het in het licht van de vele verande
ringen die hebben plaatsgehad, vooral opmerkelijk dat de partnerkeuze van Turken en 
Marokkanen zo constant is gebleven. Toch, zo blijkt uit de resultaten, betekent dit niet 
dat de partnerkeuze weinig gestuurd wordt door de onderzochte omgevingskenmerken. 
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Het gaat om meer complexe processen dan op het eerste gezicht lijkt. Er zijn binnen 
zowel het migratieproces, als de regelgeving als de compositie van de migrantengroep 
factoren aan te wijzen, die zeer waarschijnlijk hebben bijgedragen aan een voortdurende 
aantrekkingskracht van een huwelijk met een partner in het land van herkomst. Hoe 
deze (en andere) factoren het keuzeproces bepalen, zal in de volgende hoofdstukken 
aan de orde komen, die zijn gebaseerd op gesprekken met jonge Turken en Marok
kanen. 
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Noten 

i Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, past een aantal kanttekeningen hierbij. De 
belangrijkste is dat er gebruik is gemaakt van standgegevens, namelijk het 
bestand van degenen die op 1 januari 2000 als gehuwd ingeschreven stonden bij 
een bevolkingsregister, met hun partner samenwoonden en na migratie waren 
gehuwd of in Nederland waren opgegroeid (zie verder § 2.2.4). 

2 Van gezinshcrenigende immigratie werd in het geval van partners alleen nog 
gesproken als het huwelijk al was gesloten voordat een van de partners naar 
Nederland migreerde. Bij de immigratie van kinderen spreekt men altijd van 
gezinshereniging, of het huwelijk waaruit deze kinderen zijn geboren, nu wel of 
niet voor de immigratie van de ouder(s) in Nederland plaatsvond. 

3 De schattingen van het CBS voor de periode 1977-1989 zijn gebaseerd op de 
immigratiestatistieken. Deze statistieken bevatten geen informatie over de reden 
van migratie. Daarom zijn met behulp van een aantal aannames gczinsherenigende 
en gezinsvormende immigranten onderscheiden. Een van de aannames is dat 
gezinshereniging alleen voorkomt bij vrouwen en hun afhankelijke kinderen. 
Tot de gezinsherenigers worden, behalve migrerende minderjarigen, alleen die 
vrouwen gerekend die ofwel samen met hun kinderen migreren, ofwel alleen 
migreren en al langere tijd zijn getrouwd. Tot de gezinsvormers behoren mannen 
en vrouwen die kort voor de migratie dan wel kort erna in het huwelijk zijn 
getreden (De Beer et al. 1991). Later heeft het CBS nogmaals voor een beperkt 
aantal jaren schattingen gepubliceerd op basis van de immigratiestatistieken, 
met enigszins aangepaste definities (De Beer en Noordam 1992), en nieuwe 
schattingen gemaakt op basis van de structuurtelling (Sprangers 1994, 1995)-
De resultaten daarvan wijken nauwelijks af van de hier gepresenteerde, maar 
omwille van de presentatie van een eenduidige langere tijdreeks heb ik ze niet 
opgenomen. Ik heb de tijdreeks aangevuld met door het CBS verstrekte cijfers 
over gezinsvorming en -hereniging, die de periode 1990-2001 bestrijken en die 
zijn gebaseerd op het Centraal register vreemdelingen (zie ook: Nicolaas en 
Sprangers 2001). Het grote voordeel van deze bron is dat het motief van immi
gratie (waaronder gezinshereniging dan wel -vorming) bekend is. De informatie 
in deze registratie van niet-Nederlanders is ontleend aan de Vreemdelingen
politie en de Immigratie- en naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie. 
Met CBS heeft een aantal aanpassingen op de registratie doorgevoerd met behulp 
van informatie over de desbetreffende personen in de structuurtelling. 

4 Het nadeel van het gebruik van de structuurtelling als bron om ontwikkelingen 
in kaart te brengen, is dat deze standgegevens bevat. Dat brengt met zich mee 
dat huwelijken die door een beschreven groep of in een beschreven periode zijn 
gesloten maar inmiddels niet meer bestaan, niet in de telling voorkomen (zie 
ook bijlage Bi). 

5 Economische motieven worden vaak als tweede reden genoemd; het is echter 
niet mogelijk te achterhalen of deze als tweede reden naast huwelijksmigratie 
zijn genoemd. 

6 Ik verwacht dat het eerder de jongens dan de meisjes zijn, die een dergelijk 
systeem in gang zetten. Dit komt voort uit de resultaten uit de hoofdstukken 5, 
6 en 7 waaruit een relatief sterke voorkeur van jongens spreekt voor een partner 
uit het land van herkomst. 
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5 De regels van het spel 

Partnerkeuze wordt vaak voorgesteld als een traject dat bestaat uit een aantal fasen 
(bv. door Murstein, zie ook § 3.1.3). In de eerste fase zijn mensen al dan niet bewust 
op zoek. Het zoekgebied is beperkt tot de mensen die op de een of andere manier tot 
het sociale netwerk behoren. In de tweede fase vindt een nadere kennismaking plaats 
met potentiële kandidaten. Allerlei sociale regels bepalen met wie en op welke wijze 
nadere kennismaking kan plaatsvinden. Uiteindelijk treedt de finale fase van selectie 
in. Meerdere partijen zijn hierbij betrokken. De machtsposities van de verschillende 
partijen, maar ook de onderlinge afhankelijkheidsrelaties zijn bepalend voor de uit
eindelijke partnerkeuze. 

Hoe het partnerkeuzesysteem zich daadwerkelijk voltrekt binnen de Turkse en 
Marokkaanse gemeenschap in Nederland, aan welke informele regels en gebruiken 
ongehuwden zich moeten houden, en welke gevolgen dat heeft voor de keuze die zij 
maken, staat centraal in dit hoofdstuk. Hiermee wordt een deel van onderzoeksvraag 4 
(zie hoofdstuk 1) beantwoord: hoe verloopt het partnerkeuzeproces van jonge, in 
Nederland opgegroeide Turken en Marokkanen en welke elementen ervan stimuleren 
dan wel belemmeren de keuze voor een partner in het land van herkomst? 

Net als in de volgende twee hoofdstukken bestaat het basismateriaal uit focusgroep-
gesprekken met jonge Turken en Marokkanen. Deze gesprekken zijn opgezet aan de 
hand van het heuristische model dat is gepresenteerd in hoofdstuk 3. De resultaten 
zijn op zo'n manier geanalyseerd dat zo veel mogelijk recht is gedaan aan de diversiteit 
aan reacties van de deelnemers (zie methodische bijlage B3.3). De uitspraken van de 
respondenten dienen niet als een illustratie van de gedachtegang van de onderzoeker, 
maar als de belangrijkste bron van informatie. Om dit te benadrukken heb ik de uit
spraken van de jongeren cursief in de tekst geplaatst. Soms worden twee uitspraken 
onderscheiden door een schuine streep (cursief/ cursief), wat erop duidt dat een andere 
deelnemer aan het gesprek een aanvullende opmerking geeft. Als een uitspraak voor 
de lezer niet helemaal duidelijk is, dan heb ik er enkele woorden tussen haken [..] 
tussen geplaatst. 

In de focusgroepgesprekken met jonge Turken en Marokkanen is naar voren gekomen 
op welke manier zijzelf en hun leeftijdgenoten uit dezelfde herkomstgroep de fasen 
van het keuzeproces doorlopen. Een en ander staat achtereenvolgens beschreven in 
paragrafen 5.1 (zoeken), 5.2 (elkaar leren kennen) en 5.3 (selecteren). Gedurende dit 
traject spelen de idealen ten aanzien van de toekomst ook een rol van betekenis. Deze 
trekken een grens tussen aanvaardbare en niet-aanvaardbare kandidaten. Paragraaf 5.4 
gaat in op de verwachtingen van de jongeren over de inrichting van hun toekomstige 
huwelijkse leven. 
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In de conclusie van dit hoofdstuk (§5.5) zal ten slotte worden bezien in hoeverre er 
aanwijzingen zijn dat elementen uit het keuzetraject en de idealen van de jongeren 
uiteindelijk ook van invloed zijn op de keuze voor een type partner (een herkomstgenoot 
in Nederland, iemand uit het herkomstland of een niet-herkomstgenoot). 

5.1 Opzoek 

De jongeren willen graag zelf hun partner zoeken. Ik zou wel alles zelf willen doen, zegt 
een jongen, en niet dat de ouders zeggen, ik heb een meisje enzovoort, geen gezeik van dat meisje, 
nee dat bepaal ik, ik wil liever mijn eigen mening volgen dan dat zij [een meisje voorstellen]. 
Velen gaan er ook vanuit dat zij zelfde regie zullen hebben over hun eigen partner
keuzeproces. Ze nemen waar dat het tegenwoordig gemakkelijker is om zelf te zoeken 
en schatten dat de meerderheid uan de huwelijken door eigen keuze tot stand zijn gekomen. 

De omgang tussen jongens en meisjes is aan allerlei beperkingen gebonden (zie ook 
hoofdstuk 6). Dat wordt nog eens versterkt doordat het merendeel thuis woont en de 
ouders, broers en zussen nauwgezet het gedrag kunnen volgen. Ongehuwde jongeren 
kunnen alleen omzichtig met het andere geslacht omgaan. De grootste kans is, zo 
vermoeden de jongeren, dat zij hun toekomstige partner daar zullen treffen, waar ze 
zich relatief vrij kunnen bewegen. Veel genoemd worden bijvoorbeeld bruiloften en 
de vakanties. Maar ook bij familiebezoek, op studentenfeesten, feesten voor de eigen 
groep of in de bibliotheek zou je best de ware kunnen tegenkomen, zeggen ze. 

Een groot deel van het zoekproces bestaat uit het relatief onschuldige observeren 
van elkaar en het indirect inwinnen van informatie. Ondanks de geringe mogelijkheden 
om uitgebreid met elkaar om te gaan, weten de jongeren vaak wel veel van herkomst-
genoten van het andere geslacht. Dit komt voort uit het feit dat ze elkaar dagelijks 
tegenkomen in de buurt en op school en ze deel uitmaken van dichte netwerken van 
familie en streekgenoten. Viavia is het altijd wel mogelijk meer over de achtergrond 
van iemand te weten te komen. Het inwinnen van informatie gaat allemaal heel subtiel 
en in vertrouwen. Je hoort ivel eens ivat. Ze praten er liever niet over met hun ouders, of 
heel kort, met je vader, zegt een jongen, want het is een taboe-onderwerp / Wel met je vrienden. 
Jongens vragen ook naar de mening van hun broer: Ja, met je broer kun je open zijn / Niet 
met je zusje. Meisjes praten er wel eens over met hun moeder, maar ook vooral met 
vriendinnen en zussen. 

Relatief hoog opgeleiden denken wat gemakkelijker over vriendschappelijke ontmoe
tingen (zie hoofdstuk 6) dan de anderen. Zij gaan er ook vanuit dat er uit contacten 
die zij met medestudenten onderhouden, relaties kunnen voortvloeien. Zo zegt een 
van de meisjes: Ik ben erachter gekomen dat, wanneer ik met een bepaalde groep mensen omga, 
er altijd ive! iemand tussen zit. 

Velen zijn minder optimistisch over de kansen zelf iemand te vinden. Ik maak me er 
wel zorgen om, zegt een jongen. En een ander vult aan: Ja, ik ook. Hij noemt het probleem 
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dat in veel familiale bijeenkomsten mannen en vrouwen apart zitten. Ook noemen ze 
het feit datje meisjes met een goede reputatie niet zo gemakkelijk tegenkomt. 
Sommigen voorzien dat het steeds moeilijker wordt iemand tegen te komen, naarma
te je ouder wordt. Nu, zegt een van hen, ontmoet je ueel herkomstgenoten op school, maar 
daarna wordt het natuurlijk steeds moeilijker. 

Je moet eerst zelf zoeken, vinden de jongeren. Maar lukt dat niet, dan kun je je ouders 
inschakelen: Als je zelf niemand uindt, dan doet je moeder dat. Het is gebruikelijk dat de 
ouders zich op de een of andere manier mengen in de zoektocht naar een partner. 
Een jongen vertelt hoe de zoektocht in zijn kringen normaal gesproken verloopt: Je 
bereikt een bepaalde leeftijd, je gaat naar je uader, je uader gaat naar je moeder, je zegt ik wil 
trouwen, hij zoekt uoorjou een meisje, komt bij jou terug en zegt: ik heb hier een meisje. De een 
staat daar positiever tegenover dan de ander. Sommigen zien het als een erg goed 
alternatief, terwijl anderen de bemoeienis lijdzaam verdragen of op afstand proberen 
te houden. 

Tot de eerste categorie behoort een jongen die zegt: Als je haar niet op straat uindt, ga je 
naar je moeder. Moeders kennen veel kandidaten, dus: Als je naar je moeder toestapt, dan 
zet ze meteen tien meisjes op een rij. En een ander is ook vol vertrouwen dat de moeder een 
goede neus voor die dingen heeft. Hij zegt vol trots: Zij zou zeker het beste meisje zoeken 
dat bestaat, ze uindt een mooi meisje met een goed karakter. Een aantal meisjes geeft eveneens 
aan dat ze een actieve bijdrage van ouders of familie aan het zoekproces niet afwijzen. 
Zeker als ze weinig in contact komen met jongens, vinden ze dat vooral voordelen 
hebben. Ze laten hun ouders rondvragen of wachten af tot deze met voorstellen komen: 
Ik uenuacht dat zij erouer beginnen, ik durf dat geiuoon niet. Die voorstellen worden met 
belangstelling bekeken: Ze uragen het ujel / Ze tuillen erachter komen o/je iemand leuk uindt / 
Als er iemand langskomt die geschild is, dan uragen ze wel of je hem iuat uindt. Een ander meisje 
acht het ook niet onwaarschijnlijk dat ze op die manier aan de man komt: Het kan ook 
een jongen zijn die je Jamilie goed uindt en aanbeueelt. Veel meisjes begrijpen het goed van 
hun ouders dat ze zich actief opstellen: Je ouders maken zich ook gewoon zorgen datje alleen 
blijft /Ja, ze denken aan je toekomst. 

Er kunnen ook andere redenen zijn om de ouders in te schakelen. Zo komt in alle 
gesprekken wel een keer ter sprake, dat er jongens zijn die zich helemaal uitleven en 
zich op die manier uit de markt prijzen. Die gaan dan naar hun ouders en laten hen zoeken. 
Ook kan het een noodgreep voor meisjes zijn, die zich door hun hoge leeftijd (achter 
in de twintig) geconfronteerd zien met beperkte keuzemogelijkheden. 

Hoewel betrokkenheid van derden bij het zoeken voordelen blijkt te kunnen hebben, 
zijn de jongeren er niet allemaal even gelukkig mee. Zeker als het gaat om ongevraagd 
aanbod van huwelijkskandidaten, iets waar alle meisjes, maar ook veel jongens van 
tijd tot tijd mee te maken hebben. Ik uind het niet erg als ouders [meisjes] uoorstellen, als ze 
er maar niet uan uitgaan dat wij hun uoorstellen accepteren, zegt een jongen. De druk op 
meisjes is doorgaans groter. Een van hen vertelt dat ze wel honderd keer aanzoeken 
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kreeg. Een keer bemoeide zijn hele Jamilie zich er mee, ze kwamen zelfs op school. Ze werd er 
knettergek van, van het gezeur. Het is soms een bron van irritatie, verwoordt een ander het. 
Via de ouders lukt het soms om de familie op afstand te houden. Mijn uader zegt gewoon 
tegen iedereen: zij kiest haar eigen partner. Of ze zeggen: Ze studeert nog, ze is te jong, of ze 
weten wel dat hun dochter nog niet wil en houden aanzoeken daarom af. De volgende 
passage illustreert de weerstand die ook ouders ontwikkelen tegen aanzoeken van 
derden: Een uriendin uan mijn moeder belde laatst naar mijn moeder "Geef me een uan je dochters, 
ik heb hier een jongen uoor haar." Mijn moeder zei: "Ik heb geen koeien." 

Een dergelijke solidariteit tussen dochters en ouders is doorgaans niet zonder slag 
of stoot tot stand gekomen.' De ouders zijn ooit uitgegaan van het idee dat hun dochter 
jong zou trouwen. De meisjes die goed presteerden op school, zagen hun onderwijs-
aspiraties door deze trouwplannen in gevaar komen. Ze kwamen in verweer. Het heeft 
soms jaren gekost, maar veel meisjes zijn erin geslaagd door praten hun ouders op 
andere gedachten te brengen. Sommige ouders hebben zo'n omslag gemaakt, dat ze 
nu de grootste pleitbezorgers voor de ontwikkeling van hun dochters zijn geworden.2 

De volgende twee verhalen laten zien hoe zoiets kan verlopen: Bij mij was dat a\ toen ik 
16 was en zo'n 5, 6 man tegelijk kwamen om mijn hand te uragen, ik zat in 3 vwo en mijn ouders 
wilden al bijna ja zeggen en ik uoelde me helemaal klem, wilde studeren naar de uniuersiteit. Mijn 
broer heeft toen met ze gepraat en toen hoefde het niet meer. Een ander uertelt: Mijn achterneef is 
euen oud en daarouer praatte iedereen en toen werd ik 16 en waren alle ogen op ons gericht, zo uan: 
wat wordt het? Toen ik 18 was, kwam zijn moeder erover praten en het heeft twee jaar geduurd, 
maar toen zei mijn uader tegen hen: Nee, ze trouwt met wie zij wil! 

5.2 Leren kennen 

Stel, twee personen hebben een oogje op elkaar en willen elkaar wel leren kennen. Hoe 
verloopt dan de kennismaking in de praktijk en in hoeverre voldoet dit aan de wensen 
van de jongeren? De jongen zet meestal de eerste stap. Veel jongens hebben moeite 
met een actieve opstelling van meisjes. Dat hoort niet bij een meisje, dat zij op zoek gaat naar 
een partner. Wat precies onder actief zoekgedrag wordt verstaan, daarover verschillen 
de meningen. Zo geeft een van de jongens aan dat hij niet gediend is van lichamelijke 
toenaderingen: Als je een meisje in de kantine ziet en ze zegt hèhè en ze gaat op je schoot zitten, 
dan denk je, die heeft alleen mijn zaad nodig. Anderen leggen de grens al bij het initiatief 
nemen tot een gesprek: Een meisje dat op de goede weg is, die spreekt jou niet aan en Een meisje 
zal nooit een jongen uragen. Niet alle jongens staan afwijzend tegenover een actieve 
opstelling van meisjes. Er zijn voordelen, geeft een jongen aan: Ze uindt je wel leuk als ze 
zelf naar je toekomt! Een andere stelt vast dat mannen meestal naar vrouwen toe gaan, 
maar hij denkt dat hij dat niet gaat doen. Hij zegt: Zij moet maar komen. Ze moet moeilijk 
te pakken zijn. 

In de meisjesgroepen zijn de meningen ook verdeeld over een juiste opstelling 
tegenover jongens die ze leuk vinden. Terwijl in de ene groep de meisjes als uit een 
mond actief antwoorden op de vraag: 'Hoe dient een meisje zich te gedragen in het 
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zoekproces: actief of passief?', zijn andere terughoudender: Beetje door elkaar/ 
Afwachtend. In het algemeen hebben de jongeren de indruk dat de meisjes actiever zijn 
dan vroeger, maar jijtyfijty zal het nooit worden, zeggen ze. 

Uit de verhalen kan worden opgemaakt dat velen na een eerste uitwisseling van 
gevoelens een stap verder zetten. Sommigen praten in de focusgroepgesprekken 
openlijk over hun vriendje of vriendinnetje, anderen vertellen vooral over anderen. 
Als het eenmaal 'aan' is, zoveel is duidelijk, is het oppassen geblazen. Vooral meisjes 
worden er hard op beoordeeld als zij een verleden hebben van vriendjes, al is het er 
maar één geweest. De meisjes zijn zich dit bewust. Ze weten dat ze snel te boek kunnen 
staan als 'hoer'. En dat kan, zoals uit het volgende citaat blijkt, gevolgen hebben voor 
hun huwelijkskansen: Ja, voor mannen, jongens speelt de eer een belangrijke rol, een heel 
belangrijke rol, niemand wil voorgekauwd voedsel. 

Om roddels te vermijden proberen sommigen elkaar te ontmoeten zonder gezien te 
worden. Een jongen zegt: In een dierentuin of een pretpark, bij Artis heb je minder ogen. Er is 
altijd wel iets te verzinnen om onder de regels van ouders uit te komen, meisjes bedenken 
ook ivel trucjes, zeggen ze. Vaak zijn de ouders daar feitelijk wel van op de hoogte. Maar 
ze doen of hun neus bloedt. Je moet altijd smoesjes verzinnen om iets met je vriendin te 
ondernemen, erkent een jongen, maar dat uinden de ouders ook leuk. Hij ziet het als een 
spel, dat je op veel manieren kunt spelen, als je de respectregels maar niet overschrijdt. 
Anderen bewandelen liever de geaccepteerde paden. Door tussenkomst van een vriend, 
vriendin of familielid is het bijvoorbeeld mogelijk nader contact te maken op een manier 
die goed past binnen de regels van een nette omgang tussen personen van verschillend 
geslacht, blijkt diverse keren in de gesprekken. Zo laat een meisje weten dat ze, nu ze 
verloofd en dus zelf niet meer beschikbaar is, regelmatig optreedt als bemiddelaar. In 
een jongensgroep wordt viavia contact leggen ook beschouwd als zeer aanbevelens
waardig: Of je wordt via haar vriendin voorgesteld / Dat is tvel het beste, dan heeft ze meer respect, 
meer verlegenheid. Het is duidelijk dat stiekeme ontmoetingen en de nabijheid van 
bemiddelaars een ontspannen kennismaking tussen twee verliefden bemoeilijken. 

Ondertussen zoeken de jongeren daarom naar alternatieve manieren om dichter 
bij elkaar te komen, zonder hun reputatie in de waagschaal te leggen. Zo maken ze 
veel gebruik van hun mobiele telefoontjes en van chatten op het internet. Dat is zeker 
handig [een mobiel telefoontje], zegt een meisjes, u;ant thuis kunnen ze [jongens] niet 
bellen. Een waterdichte oplossing is het niet, getuige de aanvulling van een ander: Ik 
schaam me voor mijn vader als mijn mobiele telefoon overgaat. Vooral als ik geen nummeriveergave 
zie en denk dat het een jongen is. Een van de jongeren concludeert: Iedereen heeft een zaktele
foon [en] die wordt daarvoor veel gebruikt, maar: Toch blijft het moeilijk. 

Omdat relatief hoog opgeleiden binnen hun groep een pioniersrol vervullen in een 
wat meer ontspannen omgang tussen de seksen, is het niet onverwacht dat dit hen 
nog regelmatig voor dilemma's plaatst. Een jongen zegt: Die band [met medestudentes 
uit de eigen herkomstgroep] is meestal zo datje het niet durft te vragen, datje voor die meisjes 
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zoveel respect hebt, datje niet wilt dat ze weet datje serieus wat wilt, datje ze, zeg maar, in hun 
waarde laat. Het zijn de idealen als het ware. Dezelfde twijfel over hoe ze nu de omslag 
moeten maken van kennismaking naar een eventuele relatie, spreekt ook uit het 
volgende verhaal: Stel, kijk, ik ben op zoek naar een relatie met een meisje, ik wil haar leren 
kennen, ik zeg kom wegaan wat drinken, dan reageert zij twijfelend, ze maakt allerlei bezwaren: 
straks zien ze me. Maar ik wil niet naar de discotheek met haar, maak geen hoer uan haar ojzo. 
Ik zou meer urijheid willen hebben om elkaar beter te Ieren kennen, zodat ik kan zeggen uan: ik 
zou wel met je willen trouwen, of ik zou niet met jou willen trouwen. Zolang ik dat niet heb, weet 
ik dat niet en ik ben niet zo'n persoon uan op goed geluk de eerste de beste persoon, kom maar, 
hoppa. 

Over de eerste kennismaking met de ouders wordt zorgvuldig nagedacht. Zomaar 
met een vriend of vriendin thuiskomen ligt in de meeste gezinnen gevoelig. Je beledigt 
jejamilie en je uader, als je meermaals een meisje meeneemt, verklaart een jongen. Ook uit een 
gespreksdeel van een meisjesgroep blijkt dat kennismaken met de ouders eigenlijk al 
een huwelijksaanzoek in zich bergt en daarom goed moet worden overwogen: Mijn 
moeder zou een uriend niet erg uinden / ...als je maar met diegene trouwt / Uit respect houd je het 
stiekem tot je het zeker weet. Tegelijkertijd is het vanwege mogelijke roddel een risico al 
te lang verkering te hebben zonder met de ouders kennis te maken. In een jongens-
groep wordt gezegd: Na drie maanden is het serieus of niks, niet langer; anderen spreken 
over maximaal een jaar. Ook uit de verhalen van enkele meisjes blijkt dat zij soms al 
een tijdje een vriend hebben. Hun ouders, of alleen de moeders, zijn daar meestal wel 
van op de hoogte. Dat ze nog geen kennis hebben gemaakt, kan diverse oorzaken 
hebben. Ze weten, bijvoorbeeld, dat hun ouders het niet met hun keuze eens zijn en 
ze zijn nog niet toe aan een confrontatie, of ze proberen hiermee het huwelijk uit te 
stellen totdat ze er zelf klaar voor zijn, in de wetenschap dat na het officieel maken 
van een relatie het huwelijk niet al te lang op zich kan laten wachten. 

Wat zeker niet tot de mogelijkheden behoort, is ongehuwd samenwonen als testcase 
voor het huwelijk. Een aantal zegt zich te realiseren dat samenwonen een goede of 
zelfs de enige manier is om elkaar echt te leren kennen. De jongeren zijn echter vrijwel 
unaniem van mening dat je pas kunt samenwonen als je bent getrouwd. Ongehuwd 
samenwonen observeren ze bij Nederlanders, maar dat staat zo ver van hun eigen 
cultuur af dat ze het zelf niet ambiëren of reëel achten, een enkele uitzondering daar
gelaten. Sommigen verwachten wel dat dit gaat veranderen in de toekomst. Wegaan 
sowieso met de tijd mee, zegt een meisje, ik kan openlijk alles doen, naar mijn mening wordt 
gevraagd. Mijn dochters kunnen wel gaan samenwonen. Zo blijft het ueranderen. Veel van haar 
groepsgenoten zijn het niet met haar eens en zeggen: Ik wil dat niet hoor! Dat mijn dochter 
gaat samenwonen / Ik wil ook niet dat mijn dochter gaat samenwonen. Maar ze mag wel uitgaan. 
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In de vorige paragraaf kwam aan de orde dat jongeren het zoeken naar een partner 
ook wel aan de ouders overlaten. In dat geval vindt de eerste kennismaking in het bij
zijn van de ouders plaats. Naar zeggen van de jongeren is het mogelijk op grond van 
deze ontmoeting verder contact van de hand te wijzen. Zien ze er wel wat in, dan krijgen 
ze doorgaans de kans om elkaar een aantal maal te treffen voordat ze definitief ja of 
nee zeggen. Ze komen eerst je hand uragen, dan ga je zelf en gaan je ouders denken ouer ja of 
nee en dan ga je met elkaar praten. Voor die tijd kun je een ojtiuee keer samen uitgaan, weet een 
meisje te vertellen. 

Tot zover de praktijk. Komt die overeen met de wensen van de jongeren? Hoewel 
sommigen geen problemen lijken te hebben met de geldende normen en gebruiken, 
bestaat er onder de meerderheid een sterke behoefte aan meer mogelijkheden voor 
'kennismaking'. Het is een van de meest voorkomende antwoorden op de vraag welke 
veranderingen zij in de toekomstwensen als het gaat om partnerkeuze. Een aantal 
geeft aan dat de behoefte aan kennismaking voortkomt uit het feit dat er niet meer 
veel uitgehuwelijkt wordt. Zelf iemand leren kennen is juist nu belangrijk, zeggen zij, 
omdat je ouders je omgeving niet kennen en dus geen rol van betekenis kunnen spelen in 
ontmoetingen. Vroeger kon je varen op de voorkennis van anderen en was het in zekere 
zin gemakkelijker. Nu komt het op de eigen kennis en sociale vaardigheid aan om een 
goed beeld van een potentiële huwelijkskandidaat te krijgen. De sociale omgangsnormen 
hebben zich echter nauwelijks aangepast aan de omslag van uithuwelijken naar zelf 
zoeken. 

Er gaapt, zo bezien, een kloof tussen wens en werkelijkheid. Terwijl de meeste 
jongeren het eigenlijk vanzelfsprekend vinden om hun toekomstige partner goed te 
leren kennen voordat ze hun jawoord geven, wordt dit ideaal lang niet altijd in de 
praktijk gebracht. Een meisje zegt dat zij heel weinig mensen kent, die naar aanleiding 
van een vriendschap zijn getrouwd; misschien een op de tien, schat zij. Dit is wellicht lager 
dan gemiddeld, maar duidelijk is wel dat het heel moeilijk is iemand rustig te leren 
kennen. Volgens een aantal jongeren lukt dat gewoon niet, met alle gevolgen van dien. 
Bij ons, zo laat een jongen weten, kennen mensen elkaar soms niet goed uoordat ze trouwen. 
Hij vindt dit, net als vele anderen, een groot nadeel, want: Dan Ieren ze elkaar kennen en 
gaat het niet, en moeten ze u>eer scheiden, al die rompslomp, en dat gebeurt vaak. Er zijn voor 
velen maar twee opties: of stiekem de tijd nemen en de reputatie riskeren of een korte 
kennismaking en gokken. 

5.3 Door deselectie 

De zoektocht en de voorzichtige kennismakingen leveren kandidaten voor een huwelijk 
op. En of die nu door de jongeren zelf zijn gevonden of door de ouders worden voor
gesteld, er komt een moment waarop de beslissing moet vallen: is hij of zij geschikt 
voor een huwelijk? Op dit beslissende keuzemoment spelen de jongeren en de ouders 
allebei een rol van betekenis. Een vorm van bemoeienis van de ouders met de finale 
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keuze, wordt door de jongeren vanzelfsprekend gevonden. In sommige gevallen ligt 
de macht meer aan de ene, in andere gevallen meer aan de andere kant. De meeste 
jongeren zoeken de middenweg en proberen een keuze te maken waar de ouders 
tevreden mee zijn. De criteria die de verschillende partijen hanteren, komen later (in 
§ 7.1) aan de orde. 

Hebben de jongeren zelf iemand op het oog, dan zullen ze op een gegeven moment 
hun ouders inlichten. Die proberen in hun omgeving na te gaan, wat voor iemand het 
is. Als mijn vader hoort van het gaat om Fatima, dan gaat hij even op onderzoek, als hij dan weet 
dat het een goed urouwtje is, dan zegt hij, oké het is geen probleem. Over het algemeen vinden 
de jongeren goedkeuring belangrijk. Je uader, zeggen ze, zal je niks verkeerds gunnen. Als 
hij goede argumenten heeft, zal ik zeker luisteren / Ze willen het beste uoorje. 

De jongeren hechten enerzijds veel waarde aan het oordeel van hun ouders, omdat 
ze hen bij uitstek geschikt vinden om te beoordelen of degene op wie zij verliefd zijn, 
ook bij hen past. Ze zien aan iemand of ze geschikt is uoor je. Ze kennen mij. Ze kunnen zien of 
de ander zich aan kan passen. Liefde maakt blind. En de meisjes denken in dezelfde richting 
als ze zeggen: Mijn uader u>il weten of hij werkt en zo. En dat begrijp ik ook wel. Geen dealer. 
Een van de meisjes beseft dat het heel goed is geweest dat haar ouders zich ermee 
bemoeiden: Ik wilde trouwen, mijn moeder uond het oké, mijn uader was woedend, ik was pas 
17. Achtera/denk ik: ik was ook achterlijk. 

Anderzijds hechten ze veel waarde aan het oordeel van hun ouders, omdat ze de 
familiebanden koesteren. Ze willen niets liever dan dat hun partner opgenomen 
wordt in de familiekring. Ik houd eruan als hij mijn jamilie respecteert / Ze moeten wel een 
beetje teureden zijn, zeggen twee meisjes. Feitelijk anticiperen de meesten met de keuze 
van hun vriend(in) al op de mogelijke reactie. Om het jezelf niet moeilijk te maken, geeft 
een meisje toe, houd je ueel rekening met je ouders. Je moet, legt een jongen uit, voorkomen 
datje een keuze moet maken tussen je Jamilie en je urouw. 

Keuren de ouders het voorstel van de kinderen op het eerste gezicht goed, dan vindt 
meestal een aantal rituele handelingen plaats. De wederzijdse ouders worden met 
elkaar in contact gebracht. De hand van het meisje wordt gevraagd en de verloving is 
een feit, als de verdere onderhandelingen naar tevredenheid van beide partijen verlopen. 
De periode tussen de kennismaking met de ouders en het huwelijk is volgens sommigen 
hoogstens een jaar. In ieder geual niet zo lang, want hoe langer, hoe erger, dan gaat men 
erover praten. Als ze eenmaal zijn verloofd, kunnen de geliefden gemakkelijker met 
elkaar omgaan. Dan leren ze elkaar kennen. Dat kan natuurlijk tegenvallen. Toch is 
het moeilijk dan nog van gedachten te veranderen. Het is niet onmogelijk een verloving 
te verbreken, maar het doet je naam geen goed, weten de jongeren. 

Het verschil tussen zelf zoeken en aanzoeken is dat niet de jongeren, maar de ouders 
de voorselectie hebben gedaan. Ouders beoordelen eerst of zij een kandidaat geschikt 
achten voor hun zoon of dochter en confronteren dan hun kind ermee. Vervolgens 
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komt het, naar zeggen van de jongeren, bijna nooit voor dat de ouders hun kinderen 
dwingen om ja te zeggen. Wel constateren ze dat de druk op meisjes groter is dan op 
jongens. Het systeem werkt meestal als volgt: Het meisje wordt om de hand gevraagd, dan 
kent ze hem nieten dan zegt de moeder: je hebteen aanzoek gehad, wat wil je daarop antwoorden. 
Als het meisjes weigert, gaat het niet door. 

Hoeveel rekening de jongeren ook bij voorbaat houden met het oordeel van hun ouders 
en hoezeer ouders bereid zijn de weigeringen van hun kinderen op aanzoeken te 
accepteren, een meningsverschil is, zeker bij eigen keuze, toch mogelijk. Desgevraagd 
antwoorden de meesten dat ze zich in dat geval zullen houden bij hun eigen keuze. 
Als het erop aankomt, kies ik in eerste instantie uoor mezelf en mijn familie zal daarvoor buigen / 
Ik ga daarouer praten, de beslissing blijft bij jezelf/Ja, want jij gaat met haar leuen, zijn enkele 
van de vele uitspraken in deze richting. Veel jongeren zijn ervan overtuigd dat ze hun 
ouders op den duur wel op andere gedachten kunnen brengen. Uiteindelijk zullen ze het 
wel accepteren, als ze inzien dat het goed is uoor je toekomst / Als het nuttig is watje wilt. De ouders 
accepteren het uiteindelijk toch wel / Ze willen datje gelukkig wordt. Maar ze zien wel degelijk 
tegen dit soort confrontaties op. Het is je familie, die laat je niet zomaar vallen, maar 
je gaat bij jezelf denken, oké ik ga een moeilijke periode door maar daarna komt het 
weer goed. In het begin moeilijk, na een tijdje acceptatie. 

Sommigen laten weten dat ze het conflict niet willen aangaan, zij zouden voor hun 
familie kiezen en sowieso geen huwelijk willen sluiten waar de familie op tegen is. 
Als ze zeggen of hij of wij, dan kies ik wel iemand anders, zegt een meisje. Een jongen haalt 
een Turks gezegde aan dat vertaald zou luiden: 'Zoueel vrouwen in de wereld, neem een ander'. 
Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan, lijkt hun gedachte. 

Samenuatting: Traject van partnerkeuze 
De jongeren benadrukken dat ze het liefst zelf een partner zoeken. De zoektocht bestaat 
voor een groot deel uit het op een afstand observeren, korte ontmoetingen op veilige 
plekken en het indirect informatie inwinnen. Sommigen laten het hierbij, anderen 
zoeken meer toenadering om een indruk te krijgen van het andere geslacht. In het 
laatste geval gaat het vaak om hoger opgeleiden. 

Zelf zoeken mag dan de voorkeur hebben, ondertussen is het ook nog steeds 
gebruikelijk dat derden mogelijke kandidaten aandragen. De een verwelkomt dit als 
een goed alternatief, de ander wimpelt dit zoveel mogelijk af. 

Is het eerste contact eenmaal gelegd, dan worden de volgende stappen op de weg van 
nadere kennismaking behoedzaam gezet. Meisjes worden niet geacht zich al te wel
willend en actief op te stellen. Hoewel ze zo hun trucjes hebben om hun boodschap 
over te brengen, komt het initiatief meestal van de jongens. De kennismaking vindt 
plaats op veilige plekken, stiekem of in het bijzijn van vertrouwelingen. Een lange 
verkeringsperiode is volgens velen niet aan te raden. Contact in het openbaar is wat 
gemakkelijker na de eerste kennismaking met de ouders. Maar dan is het moeilijk 
om nog van het huwelijk af te zien. 
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Bij de selectie van de juiste kandidaat is de bemoeienis van ouders algemeen geaccep
teerd. De jongeren hechten eraan dat de ouders tevreden zijn met hun schoonzoon of 
-dochter, en ze hebben er vertrouwen in dat ze hen bij eventuele conflicten kunnen 
overtuigen van hun gelijk. Ze willen erg graag dat de familie hun keuze goedkeurt, de 
familie is hun te belangrijk om op het spel te zetten. Maar als ze zeker weten dat ze 
de ware hebben gevonden, dan zeggen ze voor zichzelf te kiezen. 

De mate waarin ouders een stem hebben in het selectieproces varieert. Als zij een 
kandidaat hebben gezocht, is hun stem doorslaggevend in de voorselectie. Als kinderen 
toestemming vragen om met een zelfgekozen partner te trouwen, lijkt hun invloed 
minder. Toch is duidelijk dat de jongeren bij hun keuze al rekening houden met de 
wens van hun ouders en zich veel aantrekken van een negatief oordeel. 

5.4 Verwachtingen van het huwelijk 

Motiuatie en moment om te trouwen 
Dat ze gaan trouwen, daarvan zijn bijna alle jongeren overtuigd. Waarom ze eigenlijk 
zouden willen trouwen, wanneer een eventueel huwelijk het beste zou kunnen plaats
vinden, en wat ze verwachten van het leven na het huwelijk, daarover bestaan veel 
verschillende ideeën. 

De volgende motivaties om te trouwen zijn genoemd. 
- Vanzelfsprekendheid: Bijna iedereen trouwt / Het hoort erbij / Een meisje hoort te trouwen 

en hoort een gezin te hebben, zo gaat dat / Op een bepaalde leeftijd moetje gewoon met zijn 

tweeën aan iets beginnen. 

- De behoefte aan genegenheid: Niemand kan eenzaam leven /Je hebt gewoon liefde nodig; 

of aan seks: Als je een vaste vriend hebt, ga je aan ... denken / Wil je seks, moetje trouwen / 

En als je verder wilt gaan: het mag niet, dus ga je maar trouwen. 

- Gebrek aan alternatieven: Het is het enige middel in onze cultuur waardoor je een eigen 

leven kunt opbouwen / Samenwonen gaat niet, dus moetje maar trouwen / Wij kennen dat 

niet, dat mensen alleen in een caje zitten te eten, watje hier wel ziet. 

- Religieuze plicht: Gewoon godsdienst, als je de mogelijkheid hebt, dan moet je gewoon 

trouwen / Moet van de islam: als je op huwbare leeftijd bent, moetje trouwen / Heejt ook met 

geloof te maken: wij kunnen niet samenwonen. 

- Een eigen leven kunnen opbouwen: Wij wonen allemaal thuis, dus het huwelijk kan een 

uitweg lijken / Het is een mooie kans om op jezelf te gaan wonen / Als ze het thuis slecht heb

ben, trouwen ze eerder. 

- Op het rechte pad blijven/komen: Je ouders hebben liever datje eerder trouwt, dan datje 

misschien slechte dingen gaat doen /Anders ben je gewoon op straat / Soms gaan de jongens op 

het slechte pad en om ze weer op het tjoede pad te brengen, moeten ze trouwen van de ouders. 

- Een gezin stichten: Kinderen / Ik twijfel, maar heb al langere tijd een relatie. In onze 

cultuur... Ik zou besteen kind willen... Maar dan wel binnen een huwelijk. 
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De jongeren zien, zoals uit de opsomming blijkt, geen andere weg dan te gaan trouwen. 
Het is cultureel en religieus vanzelfsprekend, het hoort bij het leven. Ze beschouwen 
het huwelijk niet alleen als het begin van een vaste relatie, maar ook als de start van 
gezinsvorming. Het is opvallend dat vooral jongens het huwelijk zien als bron van 
genegenheid, terwijl de meisjes ook seks noemen als doel. Dit illustreert dat jongens 
niet per se getrouwd hoeven te zijn om hun seksuele behoefte te bevredigen. Een 
ander opvallend sekseverschil is dat meisjes het huwelijk noemen als mogelijkheid 
om zelfstandig te worden en jongens niet. Dit kan op twee dingen duiden. Het kan 
betekenen dat meisjes die nog thuis wonen, zich in hun vrijheid beperkt voelen en 
jongens niet. Het kan ook betekenen dat jongens zich na het huwelijk nog steeds ver
bonden voelen aan hun ouders en meisjes niet meer. 

Voor jongens is trouwen pas aan de orde als bepaalde materiële voorbereidingen zijn 
getroffen. Want als je trouwt, moetje alles hebben om een gezin in stand te kunnen houden. 
En dat houdt in datje een huis moet hebben en een baan. Hierover zijn de jongens 
het met elkaar eens. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het inkomen van hun toe
komstige huishouden. Daarnaast is er een behoorlijke som geld nodig voor de brui
loft. Gesproken wordt over bedragen van 10.000 tot 40.000 gulden. Betaalt in het 
herkomstland de hele Jamilie mee aan een bruiloft, in Nederland staat de uader er alleen uoor, 
volgens een van de jongens. Ook daarom willen zij eerst hun opleiding afronden en 
enige jaren werken voordat ze gaan trouwen. 

Veel meisjes leggen de nadruk op het afronden van hun opleiding voor het huwelijk.5 

Ik zie me niet snel trouwen, wil nog zoveel doen. Ik wil in ieder geval a/studeren en Trouwen komt 
ooit nog wel, ik heb meer plannen met mijn studie, zijn de geluiden afkomstig uit de groepen 
met hoger opgeleiden. Deze meisjes geven er in tegenstelling tot de jongens geen 
blijk van dat zij de opleiding afgerond willen hebben om later aan het gezinsinkomen 
bij te kunnen dragen. Studeren lijkt vooral een persoonlijke doelstelling in hun leven 
te zijn. In veel gevallen ondersteunen de ouders de wens van relatief hoog opgeleide 
dochters om eerst af te studeren. 

Het moment om te trouwen wordt niet alleen bepaald door opleiding of materiële 
zaken. Het huwelijk vereist, in de ogen van de jongeren, ook geestelijke rijpheid. Een 
enkeling is van mening dat hogere machten het moment bepalen. Het is toeval, want 
afhankelijk van wanneer je de ware tegenkomt. En dat moment is volgens een van de 
deelnemers geheel en al in handen van Allah, trouwen is het lot, mktub. 

Zo gesteld, lijkt de marge om te kiezen wanneer er getrouwd wordt, groot. In 
werkelijkheid kunnen de jongeren het huwelijk niet onbeperkt uitstellen. Er is zeker 
sprake van bepaalde ideale leeftijden. En dat is voor Nederlandse begrippen jong. De 
jongeren noemen leeftijden variërend van 20 tot 25 jaar en voor meisjes is jonger ook 
goed. Overschrijden ze deze leeftijd, dan wordt het moeilijk om nog iemand te vinden, 
beseffen ze. Vooral meisjes met een relatief lage opleiding geven aan dat zij bloot staan 
aan druk om jong te trouwen. Ouders en familie dringen aan om te voorkomen dat er 
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verkeerde dingen gebeuren en om van de last af te zijn.4 Velen zijn niet in de positie 
om daar weerstand aan te bieden. Over twee jaar ben ik echt wel getrouwd, geeft een meisje 
aan, zo streng zijn mijn ouders wel. Ze zien er bovendien ook voordelen in. Ze hopen door 
het huwelijk bijvoorbeeld meer zelfstandigheid te krijgen. Een van de jongens noemt 
nog een ander argument voor jong trouwen. Door het geloof, zegt hij, kun je je behoefte 
alleen bevredigen door zo jong mogelijk te trouwen. Dit komt overeen met de opmerking 
van anderen dat de huwelijksleeftijd binnen hun groep relatief laag is omdat samen
wonen zoals bij Nederlanders niet kan. 

Het huwelijkse leuen 
Vooral jongens zien het huwelijk als een afsluiting van hun jeugd. Als je volwassen 
genoeg bent, kun je gaan trouwen en Als ze trouwen, pakken Marokkaanse jongeren hun leuen op 
en worden serieus. Ze verwachten dan ook dat hun leven er na het huwelijk heel anders 
uitziet dan hun leven nu. Je hebt meer verantwoordelijkheid tot je gezin. Nu kun je nog vrij 
gaan en staan waar je wilt, dan moetje eerst thuiskomen, zeggen waar je bent. Ook een andere 
jongen voorziet een beperking van zijn bewegingsvrijheid: Dan ben je meer gebonden aan 
huis, kind, vrouw, maar nu ben je nog jong, kun je nog uitgaan. Kortom, vateen en ander 
bondig samen: Na het huwelijk: geen aekkigheden meer! 

Het is duidelijk dat het voorhuwelijkse leven van jongens en meisjes sterk van 
elkaar verschilt. Terwijl jongens hun wilde haren kwijtraken, worden meisjes juist 
geacht zich zo rustig mogelijk te houden, zoals hierboven is beschreven. Meisjes 
weten daarom niet of het huwelijk nu echt een breuk gaat betekenen met het leven 
dat ze tot nu toe leiden. Een enkeling voorziet wel een overgang, omdat ze nu nog 
verzorgd wordt en als gehuwde een huishouden draaiende moet houden: Heb je een 
gezin, dan hoor je daarvoor en je huisje te zorgen. Die last heb je nu nog niet, het wordt voor je 
gedaan. Sommigen hopen meer vrijheid te krijgen maar vertrouwen daar niet op, 
anderen gaan er juist vanuit dat ze minder vrijheid zullen hebben. Als ze hechten aan 
een goede opleiding, willen ze die afgerond hebben voordat ze trouwen. Wellicht 
omdat ze er niet zeker van zijn of een huwelijk afronding in de weg zal staan. 

Wat verwachten jongeren van het huwelijk? Sommigen zijn vooral pessimistisch en 
zeggen geen gelukkige huwelijken te kennen en er daarom weinig vertrouwen in te hebben. 
De pessimisten bevinden zich vooral in de meisjesgroepen. Daar is ook het volgende 
gezegd: Vrijheid heb je niet meer als jegaat trouwen, en meermalen geven meisjes aan dat 
je er niet vanuit kunt gaan dat een man na het huwelijk hetzelfde is als daarvoor: Eerst 
zijn ze heel lief, heel aardig en ineens van 'dat mag je niet doen' en ruzies. Dat is algemeen uoor 
mannen. Het is ajwachten of een heel leuke man niet ineens omslaat. Daarom is het ook maar 
afwachten of je de vrijheid die je zou willen krijgen door het ouderlijk huis te verlaten, 
ook daadwerkelijk krijgt. Je treft het of je treft het niet: Heb je een gemakkelijke man, dan 
heb je het getroffen. Anders krijg je het nog moeilijker dan thuis. 

Het huwelijkse geluk is niet alleen afhankelijk van de ontwikkeling van de relatie 
tussen de echtgenoten, maar ook van die met de schoonfamilie.5 Dit geldt vooral 
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voor de vrouw, omdat het heel gebruikelijk is dat zij wordt binnengehaald in de familie 
van de man. In dat geval krijgt de nieuwe echtgenote dagelijks veel te maken met de 
schoonfamilie. Een van de meisjes spreekt uit ervaring als zij tegen een ander die net 
verloofd is met een rustige, tolerante man, zegt: Dan is het alleen maar te hopen dat-ie zo blijft. 
En die van mij bleef niet zo na de bruilojt. Ik moest doen wat zijn vader mij opdroeg [waarna 
een beschrijving van dit mislukte huwelijk volgt]. Het schrikbeeld dat zij schetst, is 
bekend bij de jongeren. Een van hen zegt: Dat is een van de negatiejste dingen bij ons: de 
behandeling uan de schoondochter als een soort slavin. Dat komt door de ouders, dat verandert nu 
wel.6 Veel meisjes zijn daar niet helemaal gerust op. Ze weten dat het gebruikelijk is 
datje als vrouw niet alleen een man trouwt, maar ook zijn familie. En dat maakt de 
toekomst onzeker. 

Vooral meisjes die veel energie stoppen in hun opleiding, gaan er als vanzelfsprekend 
vanuit dat ze ook na het huwelijk zullen werken: Ik heb lopen zweten voor mijn studie, dan 
ga ik daarna echt niet de afwas doen. Je studeert om een baan te vinden, waar je je hobby van kunt 
maken. Werk is een vorm om je eigen leven te hebben /Ja, je kunt dan alles kopen watje ivilt. Op 
de vraag: 'En als je man daar anders over denkt?', antwoordt een deel dat ze zouden 
overwegen dan niet te werken (afhankelijk van zijn inkomen). Vaker zeggen de meisjes 
die graag een betaalde baan zouden hebben, dat ze het niet van hun man zouden 
accepteren als die het hen verbood. Sommigen geven aan dat ze voorzorgsmaatregelen 
treffen door alleen met een man te trouwen als die zich hiermee kan verenigen. Niet 
alle meisjes willen betaald werken na het huwelijk. Een aantal vindt werken, naar eigen 
zeggen, helemaal niet leuk en neemt graag de kans om, als de man rijk genoeg is, 
thuis te blijven. 

Als er eenmaal kinderen zijn, verandert de situatie. Hoewel een aantal zelfverzekerd 
zegt dat ze dan natuurlijk ook blijven werken en de kinderen onderbrengen bij de 
schoonmoeder of de kinderopvang, geven de meeste meisjes aan dat ze zeker de eerste 
jaren wel zelf voor de kinderen zouden willen zorgen. Sommigen zien een combinatie 
van taken voor zich: Als ik aan kinderen denk, voor mezelf: ik ujil iverken, mezelf ontwikkelen / 
Precies! Het zal wel worden: kinderen en iverk. De opvoeding en verzorging van de kinderen 
en de huishoudelijke taken hoopt een aantal meisjes te kunnen delen met hun partner. 
Sommigen vinden dat ook vanzelfsprekend, hebben hetzelfde bij hun ouders gezien. 
Een van de meisjes vindt dit een onrealistisch toekomstbeeld: Nee, ik verwacht niet dat 
hij de helft doet. Ik wil een Turkse man en Turkse mannen doen in het algemeen niet veel aan het 
huishouden. Dat vind ik ook geen punt. 

Zolang er geen kinderen zijn, staan veel jongens neutraal tegenover de werkambities 
van hun toekomstige vrouw: Het mag wel, maar het hoeft niet. Het brengt wel een zeker 
risico met zich mee, vindt een jongen: Als ze maar niet iemand anders tegenkomt. Het 
voordeel is anderzijds datje dan wat extra geld hebt. Al metal zien de jongens zichzelf 
primair als kostwinner: Als ik maar werk heb, en het eventuele inkomen van hun vrouw 
als optioneel. 
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Na de geboorte van kinderen is het het beste als een vrouw thuisblijft, is de algemene 
stemming. Want een moeder is er voor de kleine kinderen. De jongens zeggen dat niet zozeer 
af te willen dwingen, maar verwachten dat hun vrouw er hetzelfde over denkt: Je mag 
hopen, zegt er een, dat ze uit zichzelf zo moederlijk is en zegt uan: ik blijf iuel thuis. Een ander 
is ervan overtuigd dat zijn vrouw uit zichzelf niet wil werken als de kinderen klein zijn. 
Een aantal wijst de optie van een werkende moeder niet helemaal af. Onder voor
waarden - als een oma voor de kinderen zorgt, als de opvoeding goed is - is het 
mogelijk volgens hen. Maar: Het heeft meer voordelen als ze thuis blijft. Over de verdeling 
van kinderverzorging en huishoudelijke taken hebben de jongens het niet gehad. 

Samenuattincj: toekomstidealen 
De Turkse en Marokkaanse jongeren twijfelen er in het algemeen niet aan dat ze ooit 
zullen trouwen. Het hoort bij de cultuur, is een religieuze plicht en de enige algemeen 
geaccepteerde manier om een seksuele relatie aan te gaan en een gezin te stichten of 
een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dat het huwelijk niet al te lang op zich zal laten 
wachten, is voor de meesten ook duidelijk. Hoewel jongens graag willen wachten totdat 
ze de financiële middelen hebben, en meisjes totdat ze hun studie hebben afgerond, 
zijn de marges om het huwelijk uit te stellen niet erg groot. Trouwen wordt van hen 
verwacht en ze zijn er op een bepaald moment gewoon aan toe. 

Jongens verwachten dat ze als gehuwde een serieuzer en ander leven moeten gaan 
leiden. Daar zien ze niet tegenop. Integendeel, ze kijken ernaar uit, zo lijkt het. De 
jongens zien het huwelijk ook als verlengstuk van hun eigen familie. Dit zijn tegelijk 
de redenen waarom meisjes het huwelijk een onvoorspelbare onderneming vinden. 
Zij ervaren inderdaad dat de meeste mannen totaal veranderen na het huwelijk en dat 
gehuwde vrouwen veel te maken hebben met hun schoonfamilie. Bij meisjes domineert 
pessimisme. Ze observeren dat vele huwelijken niet goed zijn, bezien vanuit het 
standpunt van de vrouw. 

De meisjes wier leven op dit moment beheerst wordt door hun studie, kunnen zich 
niet anders voorstellen dan dat zij na hun huwelijk werken. Een deel van de meisjes 
zou alleen een baantje overwegen als dat financieel nodig is. De jongens staan in 
principe niet negatief tegenover een werkende partner, althans zolang er nog geen 
kinderen zijn. Kleine kinderen, zo vinden zij, hebben hun moeder nodig. Vooral relatief 
hoog opgeleide meisjes staan ambivalent tegenover de kwestie een betaalde baan en 
kinderen. Ze kunnen zich wel vinden in de mening van de jongens dat kinderen veel 
zorg behoeven, maar willen ook iets doen met de studie waar ze op dit moment al hun 
energie in stoppen. Ze vestigen hun hoop op de opvang van de kinderen door oma's. 
Jongens en meisjes lijken het erover eens te zijn dat de primaire rol van een vader het 
verwerven van inkomen is en dat die van een moeder bij de kinderen en het huishouden 
ligt. 
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5.5 Conclusie: stappen op weg naar een bepaald type partner? 

Met het bovenstaande is het traject van partnerkeuze in kaart gebracht van de eerst
volgende generatie Turken en Marokkanen, die in het huwelijk zal gaan treden. De 
vraag is welke elementen ervan de keuze voor een partner in het land van herkomst 
belemmeren dan wel stimuleren (vraag 4, hoofdstuk 1). 

De regels van het zogenoemde mating en dating systeem, zo blijkt, worden nog voor 
een groot deel door herkomst bepaald. Opvallend is dat de ouders van in Nederland 
opgegroeide Turken en Marokkanen een belangrijke stem in de selectie van een partner 
hebben, en ook dat de jongeren het huwelijk als een onafwendbare gebeurtenis in hun 
leven beschouwen. Samenwonen zien de meesten van hen niet als een nastrevens
waardig alternatief. Verder rust er een taboe op een lange kennismakingsperiode 
voorafgaand aan het huwelijk. Dit brengt de nodige beperkingen met zich mee. Op 
meisjes ligt een enorme druk om hun reputatie goed te houden, op jongens veel minder. 

Binnen deze contouren zoeken de jongeren wel degelijk naar nieuwe wegen om 
hun idealen te verwezenlijken. Ze wensen duidelijk meer inspraak in de selectie van 
een partner en het moment van trouwen, dan voor hun voorgangers gebruikelijk was. 
Ze trachten deze veranderingen in samenwerking met hun ouders te realiseren. Meisjes 
stellen in toenemende mate hun bewegingsvrijheid ter discussie. Ook nemen de 
jongeren de vrijheid om na te denken over de invulling van het toekomstige huwelijkse 
leven. Dat het anders zal zijn dan dat van hun ouders, daarvan zijn de meesten wel 
overtuigd. Meisjes nemen daarin grotere stappen dan jongens. 

Met wie de jongeren die deelnamen aan de gesprekken, uiteindelijk zullen trouwen, 
is nog onbekend. Aan de hand van de verhalen is wel te voorspellen hoe groot de kans 
is dat ze zullen gaan kiezen voor een partner van een andere herkomst, een partner 
uit het herkomstland of een partner van de eigen herkomst in Nederland. 

Kiezen uoor een niet-herkomstcjenoot 
Het partnerkeuzeproces van Turkse en Marokkaanse jongeren is aan veel beperkingen 
gebonden. De tendens is wel dat zij steeds meer vrijheid krijgen om zelf een partner 
te kiezen, maar zeker in vergelijking tot autochtone jongeren is de bewegingsruimte 
om 'de markt te verkennen' gering en de bemoeienis van ouders groot. Deze hele gang 
van zaken belemmert de ontmoeting met een autochtoon. Dit geldt het minst voor 
degenen die relatief lang en hoog onderwijs volgen. Daarnaast laat de wijze waarop de 
jongeren hun toekomst uitstippelen, weinig ruimte voor een huwelijk met een Neder
lander. Anders dan de gemiddelde Nederlander, beschouwen de meesten ongehuwd 
samenwonen voor het trouwen niet als een reële optie. Daarmee samenhangend zijn 
ze veel eerder dan de gemiddelde autochtoon toe aan het sluiten van een huwelijk. 
Het betekent concreet dat als een Turkse of Marokkaanse jongere wil trouwen en om 
zich heen aan het kijken is, de grote meerderheid van zijn of haar autochtone leeftijd
genoten daar helemaal niet mee bezig is. De discrepantie is het grootst voor degenen 
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die erg jong willen trouwen, en het geringst voor degenen die door het volgen van 
een studie hun huwelijksdag uit weten te stellen. De toekomstverwachtingen van de 
wat hoger opgeleide meisjes, zijn duidelijk veel meer verwant aan de Nederlandse stijl. 
Zij willen hun opleiding later te gelde maken, hebben voorkeur voor een gelijkwaardige 
relatie en zijn slecht te spreken over het gedrag van gehuwde mannen uit hun eigen 
herkomstgroep. 

Een partner in het land uan herkomst 
De beperkingen die de jongeren tegenkomen in het traject van partnerkeuze, kunnen 
een huwelijk meteen partner in het land van herkomst stimuleren. Degenen die zelf 
weinig mogelijkheden hebben om kandidaten tegen het lijf te lopen, varen grotendeels 
op de keuze van hun ouders. Aangezien het merendeel van de ouders tot de eerste 
generatie behoort, met veel contacten in het land van herkomst, leidt hun bemoeienis 
gemakkelijk tot een kandidaat aldaar. 

Er is inmiddels ook een aantal veranderingen in het patroon van partnerkeuze 
geslopen die het sluiten van een huwelijk over de grens wat minder waarschijnlijk 
maken. Een daarvan is de opschuivende huwelijksleeftijd van meisjes, die deels ver
band houdt met het stijgende opleidingsniveau. Het is niet ongebruikelijk dat hoog
opgeleide Turkse en Marokkaanse meisjes in Nederland ruim in de twintig zijn als ze 
hun opleiding afronden en in hun ogen 'klaar' zijn voor een huwelijk. In de streken 
van herkomst, echter, past die leeftijd slecht bij de ideale leeftijd voor meisjes om te 
trouwen. De keuze wordt door de huwelijksleeftijd ingeperkt. 

Een herkomstgenoot in Nederland 
Hoe meer het zelf zoeken van een partner in zwang komt, hoe groter de kans op het 
ontmoeten van een herkomstgenootin Nederland. Een obstakel blijft de beperkte 
mogelijkheid de ander te leren kennen. Alleen studerende jongeren hebben wat meer 
gelegenheid. Bij hen is om die reden de kans het grootst op het opbloeien van een 
relatie binnen de migrantengroep. 

In de toekomstbeelden en idealen van de jongeren liggen zowel elementen besloten 
die een huwelijk met een herkomstgenoot stimuleren, als elementen die een dergelijke 
verbintenis in de weg staan. Wat met name in de weg staat, is het uiteenlopen van de 
toekomstidealen van jongens en meisjes in Nederland. Vooral de relatief hoog opge
leide meisjes zijn niet erg te spreken over de emancipatiegezindheid van de jongens 
om hen heen. Hoewel ze net als de jongens vinden dat een moeder de hoofdzorg van 
de kinderen op zich dient te nemen, zijn zij anders dan de jongens van mening dat 
vrouwen ook hun carrière alle kans moeten geven. De lager opgeleiden hebben het 
gemakkelijker, hun aanbod in Nederland is groter en bovendien stroken de toekomst
beelden van de jongens en meisjes onderling veel beter met elkaar. 
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Noten 

i Het is ook zeker niet zo dat ouders en hun kinderen er in alle gevallen uitkomen. 
De jongeren hebben vooral gesproken over wrijvingen in het verleden. Geen van 
de deelnemers aan de focusgroepen maakte echter gewag van hooglopende 
conflicten tussen henzelf en hun ouders of in andere gezinnen die zij kennen. 
Ik heb op basis van de literatuur de indruk dat zij een gemiddeld beeld hebben 
geschetst (zie ook bv. Pels (1998 en Nijsten (1998)). Dit betekent niet dat er zich 
geen problematische situaties voordoen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek 
van Yerden (2001) die zich specifiek heeft gericht op conflictsituaties en voor
beelden aandraagt van de wijze waarop Turkse meisjes met conflicten omgaan. 

2 Zie ook Coenen (2001) en Crul (2000). 
3 Zie ook Pels (1998). 

4 Boeker (1994) wijst erop dat sommige Turkse ouders in haar onderzoek geneigd 
zijn het huwelijk van hun kinderen te vervroegen uit angst dat ze te veel zullen 
worden beïnvloed door de Nederlandse samenleving, dat illegalen hun slag slaan 
en hun dochters schaken, dat jongens gecharmeerd raken van autochtone meisjes, 
maar ook omdat ze nu meer financiële armslag hebben dan vroeger om de bruiloft 
van hun kinderen te bekostigen. 

5 Zie ook Yerden (1995) en Eldering (2002). 
6 Pels (1998) constateert in haar onderzoek onder Marokkaanse moeders dat bij hen 

ambivalentie overheerst. Enerzijds willen zij dat hun dochters zelfstandiger 
worden, anderzijds verwachten zij van hun schoondochters dat die zich volg
zaam opstellen en prioriteit geven aan de zorg voor hun gezin. 
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6 ledereen kijkt mee 

In dit hoofdstuk staat net als in het vorige een onderdeel van de directe omgeving 
centraal. Dit keer gaat het om de sociale groepen die direct en indirect invloed hebben 
op het gedrag van Turkse en Marokkaanse jongeren. Het hoofdstuk bestaat uit twee 
delen. Het eerste gaat over het sociale netwerk, dat wil zeggen over degenen met wie 
de jongeren dagelijks te maken hebben. Het tweede beschrijft het beeld dat jongeren 
hebben van groepen mensen waaraan zij zich kunnen spiegelen. 

In het vorige hoofdstuk is het traject van partnerkeuze aan de orde geweest en is 
gebleken hoezeer derden daarbij zijn betrokken. In dit hoofdstuk komt naar voren uit 
welke actoren het sociale netwerk bestaat, welke mechanismen werkzaam zijn binnen 
de verschillende sociale kringen en op welke manier de individuele jongeren zich door 
de mensen om hen heen laten beïnvloeden. Ik zoek hiermee aansluiting op literatuur 
over sociale contacten in het algemeen (bv. Feld 1981; Goody 1996), over partnerkeuze 
(Morgan 1981) en over migrantengroepen (Kim et al. 1994; Faist 1997) waarin de nadruk 
ligt op de aard of de functie van sociale netwerken (zie hoofdstuk 3). Uiteindelijk zullen 
de bevindingen in verband worden gebracht met de verschillende partnerkeuzen die 
de jongeren in de toekomst zouden kunnen maken. Er wordt ook aandacht besteed 
aan een aspect van de sociale omgeving waaraan in hoofdstuk 3 niet is gerefereerd. Uit 
de focusgroepgesprekken kwam met regelmaat naar voren dat de jongeren vrij scherpe 
scheidslijnen weten aan te brengen tussen de eigen herkomstgroep, Nederlanders en 
leeftijdgenoten in het herkomstland. Ik zal beschrijven hoe deze beeldvorming even
eens een bijdrage zou kunnen leveren aan hun partnerkeuze. 

Zodoende ontstaat wederom deels een antwoord op onderzoeksvraag 4 (hoofdstuk 1): 
hoe verloopt het partnerkeuzeproces van jonge, in Nederland opgegroeide Turken en 
Marokkanen en welke elementen ervan stimuleren dan wel belemmeren de keuze 
voor een partner in het land van herkomst? 

De betekenis van de migrantengemeenschap (§ 6.1), van de groep met wie de jongeren 
vriendschappelijke contacten onderhouden (§ 6.2) en van hun familie (§ 6.3) komt 
eerst aan bod. Vervolgens gaat de aandacht uit naar het beeld dat zij hebben gevormd 
van hun eigen cultuur (§ 6.4), van Nederlanders (§ 6.5) en van het herkomsüand (§ 6.6). 
Het hoofdstuk eindigt met een analyse van de verkregen informatie over het sociale 
leven van de jongeren om de kansen te schatten dat ze een huwelijk sluiten met een 
autochtoon, een partner uit het land van herkomst of een herkomstgenoot uit 
Nederland (§ 6.7). 
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6.i De migrantengemeenschap 

In velerlei bewoordingen geven de jongeren aan dat vrijwel niets de Turkse en Marok
kaanse gemeenschap ontgaat. Er wordt erg op je gelet, mensen weten alles ouerje. Sommigen 
zeggen dat ze zich daar niets van aantrekken. De meesten passen hun gedrag, in 
meerdere of mindere mate, wel degelijk aan. Je houdt rekening met jezelf, je ouders en de 
gemeenschap om je heen ...je moet altijd op je hoede zijn, zeggen vooral de meisjes 

In de gesprekken komt naar voren welk type gedrag roddel zou kunnen veroorzaken, 
wie eigenlijk de controle uitoefent en op welke manier de jongeren hun gedrag op 
sociale controle afstemmen. Hierdoor ontstaat een beeld van de grenzen die derden 
stellen aan cultureel acceptabel gedrag, de speelruimte en de behoefte van jongeren 
om de grenzen te verleggen. 

Voor zowel jongens als meisjes geldt dat samenwonen, echtscheiding, een huwelijk 
met iemand van buiten de herkomstgroep en een lange verlovingstijd tot fronsende 
wenkbrauwen en afkeurende blikken in de gemeenschap zouden leiden. Verder spreekt 
men in het algemeen schande van openlijke omgang tussen jongens en meisjes in het 
openbaar, maar dit wordt meisjes toch meer aangerekend dan jongens. Veel laakbaar 
en roddelgevoelig gedrag betreft zelfs exclusief de meisjes. Uit de gesprekken kan 
worden opgemaakt dat bijvoorbeeld op kamers wonen, een vriend thuis ontvangen bij 
afwezigheid van de ouders, bij een jongen thuis komen, bepaalde kleding, uitbundig 
gedrag, disco's bezoeken, omgaan met meisjes die uitgaan, laat thuiskomen en ver
kering hebben gehad de naam van een meisje ernstig in gevaar kunnen brengen. 
Anderzijds is hier en daar aan de orde geweest dat bepaald gedrag van jongens hen 
ook zeker een negatiefstempel kan bezorgen. Dan gaat het over het algemeen wel 
over zeer extreem gedrag, zoals drugsgebruik, dealen en zware criminele activiteiten. 

De verspreiders van de verhalen zijn buren, kennissen en moskeebezoekers. Het 
netwerk van sociale relaties is vooral in de steden dicht. Sommige gespreksdeelnemers 
zijn opgegroeid in kleinere plaatsen en geven aan dat ze daar weinig last hadden van 
sociale controle. Verder treden broers nog al eens op als hoeders van de goede naam 
van hun zusters, zoals de volgende fragmenten laten zien: Als iemand je ergens ziet, 
uertelt hij het bijvoorbeeld aan je broer. En die willen niet datje een slechte naam krijgt of worden 
aangesproken door anderen op jouw gedrag / Hij wordt erop aangekeken. Je krijgt ook van je broer 
te horen als je vriendinnen hebt die wel uitgaan. 

De jongens beamen dat zij letten op hun zusjes en ook op nichtjes: Ja, stiekem / Ik 
vraag anderen op haar school om naar haar te kijken / Wanneer zij een slechte naam heeft, heeft 
dat zijn weerslag op ons. Je moet haar dan strenger aanpakken. Een ander zegt: En ze [mijn 
zus] gaat echt wel uit zichzelf naar huis als ze ziet dat jij haar ziet. De jongens die zich 
geroepen voelen het gedrag van hun zus te controleren, doen dat naar eigen zeggen 
om de naam van de familie in de buitenwereld te beschermen. Er ontstaan roddels, 
waardoor de familie een slechte naam kan krijgen. 
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De reactie van de jongeren op de controle is afhankelijk van wie het is die commentaar 
levert. Dikwijls wordt er een scherpe lijn getrokken tussen het eigen gezin en de 
gemeenschap.1 Als de jongeren weten of vermoeden dat de ouders problemen hebben 
of krijgen met hun gedrag, dan zijn ze zeer bereid zich aan te passen. Ja, ik houd er wel 
rekening mee... mijn moeder aeloojt alles wat ze hoort / Ik wil niet dat ze gaan praten ouer mijn 
uader... mijn gedrag heeft geuolgen uoor mijn uader. Als het commentaar van de gemeenschap 
geen effect heeft op of voor de ouders, dan is die bereidheid duidelijk minder. Veelal 
nemen ze wat de gemeenschap ervan denkt, niet echt serieus. Maar bij mij beginnen ze 
sowieso meteen te roddelen, of ik iets doe of niet en iedereen maakt het steeds groter, het uerhaal. 
De uerhalen worden hoe dan ook de wereld in geholpen, watje ook doet! Dit is toch meestal 
geen reden om het commentaar naast zich neer te leggen. Dezelfde personen zeggen 
ook dat ze er, hoewel met tegenzin, wel degelijk rekening mee houden. Kennelijk is 
de afhankelijkheid van de wijde omgeving te groot om er volledig afstand van te nemen. 
Een meisje weet dat, als roddel je treft: Je gaat er wel kapot aan, hoor. Een enkeling is 
resoluter en zegt alleen regels van de ouders te volgen. Als mijn uader iets zegt vanwege de 
buurman, accepteer ik het niet! Wel als het echt uit hemzelf komt. Ik houd alleen rekening met mijn 
ouders en broers en zussen. Een van de meisjes heeft als vurige wens voor de toekomst dat 
alle Marokkanen alleen op hun eigen gezin zouden letten. 

De meeste jongeren, dat is duidelijk, passen hun gedrag in meerdere of mindere mate 
aan aan de door de gemeenschap opgelegde regels. Hoe doen ze dat? Allereerst door 
een huwelijk buiten de eigen groep, samenwonen of op kamers wonen als volstrekt 
hypothetisch te beschouwen (zie ook hoofdstuk 7). Verder anticiperen ze op de 
mogelijke reactie van hun omgeving door allerlei plaatsen en situaties te mijden waar 
zich het andere geslacht ophoudt, en door op een afstandelijke manier met het andere 
geslacht om te gaan. Op deze vlakken, met andere woorden, passen ze zich vrijwel 
helemaal aan. 

Een deel van de jongeren is geneigd zich zoveel mogelijk te conformeren aan de 
regels die de gemeenschap stelt aan hun gedrag. Zij kiezen een partner die past bij de 
familie, onder andere vanwege de sociale controle, doen beleefd omdat het zo hoort, 
of passen hun kleding aan. Anderen willen de grenzen wel oprekken en doen dat door 
dingen zo te doen dat de mensen het niet zien. Ze houden conflicten bijvoorbeeld binnen 
het gezin, gaan wel uit maar zoeken plaatsen op waar weinig herkomstgenoten komen, 
hebben verkering maar ontmoeten hun vriend(in) alleen daar waar niemand hen kent. 

Een vertrouwelijke band tussen ouders en dochters lijkt meisjes de beste mogelijk
heid te geven zich te onttrekken aan de regels die de gemeenschap aan hen stelt: Als 
je ouders het afhouden, is er niets aan de hand. Ik weet uan mezelf'Wie ben jij'. En daar hebben 
mijn ouders uertrouiuen in. Ja, er wordt erg op je gelet, zeggen meerderen, maar als je ouders achter 
je staan, heb je een goede naam. Als ouders zich vierkant achter hun dochters opstellen, 
dan fungeren zij als een schild naar de buitenwereld toe2: Niemand mag over ons praten / 
Mijn uriend woont alleen in Duitsland, en ik ga er wel heen, dat mag ook uan mijn ouders, maar 
mijn moeder houdt daar wel haar mond over / Ze liegt er zelfs ouer / Een eigen huis nemen kan, 
maar toen ik dat deed, mocht niemand in de buurt het weten. 
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Het zijn opvallend vaak jongens die blijk geven van probleemloze aanpassing uit een 
gevoel van solidariteit met de gemeenschap. In de meisjesgroepen is meermalen te 
horen geweest dat zij erg last hebben van de sociale controle. De extra controle waaraan 
meisjes bloot staan, is iets dat velen duidelijk stoort aan hun eigen herkomstgroep. 

6.2 Vriendschappelijke contacten 

Het dagelijkse sociale leven van de jongeren is maar deels multicultureel. Over het 
algemeen wonen ze in zeer gesegregeerde buurten - sommigen hebben het over 90% 
herkomstgenoten in hun buurt- en op hun middelbare school zijn autochtonen ook 
veruit in de minderheid. Allochtonen komen ze op school of in hun buurt wel in 
meerdere soorten tegen. Dit zegt nog niet zoveel over het sociale contact. De jongeren 
geven weliswaar aan dat hun kennissenkring gemengd is, maar moeten allemaal toe
geven dat het zwaartepunt toch ligt bij herkomstgenoten. Als er een herkomstgenoot in je 
klas zit, trekje daar vanzelf meer naartoe, uertooordt iemand het. Echt goede vrienden vind je niet 
gemakkelijk, zegt een jongen, en de echte vrienden dat zijn vaker herkomstgenoten. Dat is 
misschien toeval, maar ik denk het niet. Voor vriendschap zijn gedeelde interesses en begrip 
noodzakelijke voorwaarden, vindt een meisje. Hoewel soms autochtonen of andere 
allochtonen ook aan deze eisen voldoen - Sommige Nederlanders zijn ivel Marokkaans-
achtig / Dan mogen ze meespelen / Maar qf-ie je vriend wordt...-, zijn dat toch uitzonderingen. 
Over het algemeen vinden de jongeren het veel leuker, gemakkelijker en veiliger om 
met iemand van de eigen groep om te gaan.3 Dit geldt althans voor contacten met de 
eigen sekse. 

Als ze al omgaan met de andere sekse, dan zijn ze juist meer gericht op personen 
buiten de herkomstgroep. De jongens vertellen dat zij in het uitgaanscircuit vooral 
Nederlandse meisjes ontmoeten. Als ze herkomstgenotes tegenkomen, dan nemen ze 
die niet erg serieus. Het volgende gesprek illustreert dat: Meisjes met een goede reputatie 
komen wij niet tegen /Je kijkt nu niet naar meisjes waarmee je wilt trouwen, je kijkt naar die 
andere / Een meisje die op de goede weg is, die spreekt jou niet aan. De meisjes, van de andere 
kant, gaan liever om met Nederlandse jongens want, vinden zij, met hen ben je opener, 
Marokkaanse jongens zijn achterdochtiger. En daarom, zegt een ander Marokkaans meisjes, 
kom je ook niet veel in contact met Marokkaanse jongens. 

Het openbare leven van Turkse en Marokkaanse jongeren, zo werd duidelijk in de vorige 
paragraaf, staat bol van de regels voor een correcte omgang tussen jongens en meisjes. 
Uit hun woorden zijn richdijnen voor vriendschappelijke omgang af te leiden. Gewoon 
op straat in je eigen buurt met iemand van de andere sekse praten, dat leidt tot praatjes: 
Daar wordt schande van gesproken. Voor een jongen is het niet zo erg als voor een meisje, geven 
de meesten aan. Daarom moet vooral een meisje, zo valt te beluisteren, er erg mee oppassen. 
Het resultaat is dat velen openlijke omgang in het openbaar vermijden. Op straat zeg ik 
tegen ze [de jongens die ik ken]: blijf uit mijn buurt. Anderen proberen zich er minder 
van aan te trekken, maar weten dat het gevaar van roddel altijd op de loer ligt. Erg 
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ontspannen zijn ontmoetingen daarom nooit: Gisteren was ik bijuoorbeeld nog met een 
jongen en die zei de hele tijd "ga toch naar huis". Want hij unlde niet dat ik problemen kreeg. 

Er is wel een aantal relatief veilige plekken in de openbare ruimte. Die zijn meestal 
verbonden aan studie of werk. Op school verkeren jongens en meisjes noodgedwongen 
langdurig in eikaars nabijheid. Dat is dus een van de minst gecompliceerde gelegen
heden om met de andere sekse om te gaan. Uit de woorden van vele jongeren is verder 
op te maken dat een bezoek aan de bibliotheek relatief veilig is en daar gaan ze dan ook 
regelmatig naartoe. Kennelijk wordt bibliotheekbezoek gezien als een geaccepteerd, 
want nuttig tijdverdrijf. Wat wellicht ook een rol speelt, is dat de eerste generatie zich 
nauwelijks ophoudt in bibliotheken. Ten slotte lijken meisjes zonder veel argwaan te 
wekken deel te kunnen nemen aan werkuitstapjes of andere aan hun (bij)baan gelieerde 
activiteiten na werktijd. Deze veilige plekken bieden wel wat meer mogelijkheden om 
met elkaar te praten dan de straat, toch geldt hier net zo goed dat onschuldige toe
nadering gemakkelijk als te intiem zal worden beschouwd. 

Ontmoetingen met het andere geslacht vinden buiten de openbare ruimte plaats tijdens 
familiale bijeenkomsten (bezoekjes over en weer, feesten en bruiloften). Tot erg intensief 
contact op vriendschappelijke basis leidt dit echter evenmin. Het is in veel families 
gebruikelijk dat de vrouwen en mannen zich in aparte ruimtes bevinden en niet geacht 
worden direct met elkaar in contact te treden: Als ik bij Jamilie op bezoek kom: wouwen apart, 
mannen apart. De jongeren moeten het hebben van de momenten waarop ze even 
ongezien een woordje wisselen in de wandelgangen: Bruilojten met urouiuen en mannen 
apart, dan kan ze niet naar je kijken. Nou, als je even naar buiten gaat, komen er wel een paar 
achter je aan. Dergelijk contact krijgt op die manier meteen een minder onschuldig, 
flirterig karakter. 

Uitgaan is voor veel meisjes een activiteit waar ze niet of onder strikte voorwaarden 
aan kunnen deelnemen. Overigens valt bioscoopbezoek een beetje buiten die taboe
sfeer. Veel meisjes gaan regelmatig naar de film en wijzen vooral disco's aan als 
gelegenheden waar nette meisjes niet horen te komen. De meesten zeggen hier dan 
ook niet heen te gaan en soms zelfs de omgang met meisjes die dat wel doen, te mijden. 
Een aantal zegt het uitgaan te hebben gemist, terwijl anderen er nooit naar hebben 
getaald. Zo zegt een meisjes afkeurend: Zo'n disco is gewoon een centrum om elkaar te ont
moeten. Een ander meldt dat het ook te maken kan hebben met religieuze keuzen: Als 
je een hoofddoek draagt, kun je niet meer uitgaan, heel simpel, dan laatje bepaalde dingen vallen. 
Het is ook een argument dat jongens noemen. Een jongen legt uit dat Allah wil datje 
goede dingen doet en niet slechte zoals naar de discotheekgaan. 

Sommige meisjes gaan wel uit, maar dan vaak alleen op plaatsen waar ze geen of 
geen bekende herkomstgenoten kunnen tegenkomen, in een andere stad bijvoorbeeld, 
of binnen zogenaamde veilige settings, zoals de eigen studentenvereniging. Degenen 
die uitgaan, zijn nog al eens gebonden aan strikte en vaak vroege tijden waarop ze 
thuis moeten komen. 
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Ouders strijken wel eens de hand over het hart voor optredens van artiesten uit het 
land van herkomst of evenementen georganiseerd voor de eigen herkomstgroep (bv. 
dit onderzoek), zeker als die overdag plaatsvinden. En ook blijkt uitgaan in het land 
van herkomst meer tot de geaccepteerde mogelijkheden te behoren voor veel meisjes. 
Kennelijk overheerst bij ouders de angst voor aantasting van de reputatie als het gaat 
om 'onbekende' gelegenheden. Een meisjes bevestigt dat: Als je vader de omgeving kent 
waarheen je gaat, is het ook minder erg. 

Behalve veilige plekken zijn er veilige manieren om in contact te treden met het andere 
geslacht. Zo vertelt een meisje dat ze bekende jongens die ze op straat tegenkomt, 
altijd mijdt behalve als haar moeder bij haar is, dan durft ze wel een praatje aan. Een 
ander weet dat ze haar vrienden alleen thuis kan ontvangen als haar ouders thuis zijn, 
anders zit de hele buurt achter de ramen. 

Degenen die nu een opleiding volgen in het hoger onderwijs, kunnen gezien worden 
als de wegbereiders van nieuwe omgangsvormen in hun groep. Allereerst hebben zij 
in theorie de meeste kans op ontmoetingen met autochtonen. Anders dan op de meeste 
middelbare scholen en de opleidingen voor lager en middelbaar onderwijs die de 
allochtonen bezoeken, zijn allochtonen op universiteiten en in het hoger beroeps
onderwijs immers veruit in de minderheid. Hoogopgeleiden lijken bovendien meer 
krediet te krijgen van hun ouders. De meisjes hebben, meestal door jarenlange strijd 
en goed gedrag, een zeker respect voor hun zelfstandigheid afgedwongen in hun 
omgeving. Een van de meisjes geeft bijvoorbeeld aan dat haar vader vindt dat niemand 
over zijn studerende dochters mag praten: Hij heeft dat heel sterk, omdat ik studeer, mag 
niemand aan onze goede naam komen! Zij is een van degenen die 's avonds, in de weekenden 
en op vakanties zowel met meisjes als jongens optrekt en haar vrienden ook thuis 
ontvangt; zij zegt: Een geiuone uriend kan mij gewoon thuis bellen hoor. Bij andere meisjes 
gaat het niet zo ver, maar ook zij gaan opvallend veel makkelijker met jongens om in de 
openbare ruimten rondom de opleiding, dan de minder hoog opgeleiden. De relatieve 
vrijheid die deze meisjes genieten, heeft in de ogen van de jongeren deels te maken 
met de trots van ouders dat hun dochter dit heeft bereikt, maar ook met hun leeftijd. 
Ze worden volwassen genoeg gevonden om zelf hun grenzen in de gaten te houden. 

Heel duidelijk blijkt uit de gesprekken dat de hoogopgeleide jongeren meer profi
teren van de relatief grote speelruimte die zij hebben om vriendschappelijk om te gaan 
met het andere geslacht, dan van de ontmoetingskansen met autochtonen. Net als 
de anderen, geven de studerenden aan dat zij hoofdzakelijk vrienden uit hun eigen 
herkomstgroep hebben. Die zitten toch meer op je eigen golflengte, vinden ze. Wat een 
belangrijke rol lijkt te spelen, is dat de Turkse en Marokkaanse studenten van tegen
woordig weliswaar een minderheid zijn, maar lang niet meer uitzonderlijk. De diverse 
islamitische Turkse en Marokkaanse studentenverenigingen leiden een bloeiend 
bestaan. De studenten onder de deelnemers aan de gesprekken maken hier dankbaar 
gebruik van. Daarbij komt dat juist de op islamitische leest geschoeide verenigingen 
het vertrouwen van ouders (en de restvan de gemeenschap) wekken. 
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6.3 Familie 

De opvoedingstaak van de ouders eindigt op de huwelijksdag van hun kinderen, zo is 
meermalen door de jongeren aangegeven. Het is gebruikelijk dat je bij je ouders blijft 
wonen, totdatje trouwt. Alternatieve wegen (alleen wonen, samenwonen) worden 
weinig bewandeld. Hoewel dat zeker te maken heeft met normen ten aanzien van de 
zedelijkheid, is het ook duidelijk dat de hang naar een zelfstandig leven buiten de 
schoot van het gezin beperkt is. Uit de gespreksdelen waarin het gezin en de familie 
ter sprake komen, spreekt in het algemeen een sterk gevoel van verbondenheid. De 
jongens verwoorden dat anders dan de meisjes. 

Jongens spreken over de familie als het belangrijkste in hun leven. Familie is wel alles 
voor me /Je/amilie is het enige in de wereld / Zonder Jamilie kun je niet leuen, zijn uitspraken 
die exclusief in de jongensgroepen te horen zijn geweest. Ze beschouwen de familie 
als een collectiviteit - We zijn verantwoordelijk uoor elkaar, afhankelijk uan elkaar - die 
beschermd moet worden, bijvoorbeeld tegen roddel (zie § 6.1). Een aantal neemt de 
rol van beschermheer van de goede naam van de familie zeer serieus. Dit uit zich vooral 
in controle op de gedraging van hun zusters en een zorgvuldige partnerkeuze. Vaak 
maken ze zich minder druk over de effecten van hun eigen gedrag (als ongehuwde 
zoon) op de naam van de familie. De meeste jongens gaan er zonder meer vanuit dat 
ze hun leven lang deel zullen uitmaken van deze collectiviteit. Met een huwelijk willen 
de meesten niet in eerste instantie een nieuw gezin stichten, maar juist hun ouderlijk 
gezin uitbreiden: Het meisje wordt een jumilie ingehaald. Ze beschrijven de interne structuur 
van het gezin opvallend vaak ik termen van 'respect': Je respecteert altijd watje ouders 
wensen /Je moet aan beide kanten respect hebben. Anderen zeggen dat ze uit respect loon 
afstaan aan hun vader, intieme zaken nooit direct met hun vader, maar via hun moeder 
bespreken, niet zomaar met een meisje thuiskomen of niet gaan samenwonen. De 
jongens koesteren de banden binnen het gezin en vooral die met de moeder. De waarde 
die zij eraan hechten, heeft een bijna symbolisch karakter omdat hun sociale leven zich 
grotendeels daarbuiten afspeelt. 

Dat is anders bij de meisjes. Als zij spreken over het gezin, dan staan de dagelijkse 
omgang en de emotionele waarde centraal. Ze geven aan dat ze veel contact hebben 
met hun familie, het erg gezellig hebben thuis, veel optrekken met hun zussen en 
meestal (maar niet altijd) heel vertrouwelijk met hun moeder omgaan of soms juist 
een speciale band met hun vader of broer hebben. Ze laten ook weten dat ze gevoel 
hebben voor de emotionele effecten van bepaald gedrag op hun ouders. Zo vertelt een 
meisje: Mijn ouders zou ik ueel pijn doen met op kamers wonen. Ik heb nog steeds een eigen huisje, 
maar ik ga er niet heen. Ik mag welgaan, maar ik wil zijn goedkeuring en zijn geluk niet in de 
wind slaan. Een ander zegt: Mijn moeder is gewoon helemaal kapot van binnen, omdat mijn 
twee zussen zijn getrouwd met Nederlanders. Bij de meisjes staat in de beschrijving van de 
banden binnen het gezin 'vertrouwen' centraal. Zo ontspint zich het volgende gesprek: 
Als je ouders meer vertrouwen in je krijgen, accepteren ze datje bewuste keuzen kunt maken / Ze 
moeten betrokken zijn bij watje doet, dan leuen ze helemaal mee / Als je gewoon met ze praat, 
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blijkt er heel veel te kunnen, dan hebben ze ook meer vertrouwen in je. Een ander meisje meldt dat 
roddel alleen een probleem is als je ouders geen vertrouwen hebben, en twee zusjes zeggen dat 
ze vrijer zijn gelaten dan gemiddeld, juist omdat er zoveel vertrouwen was. 

Zowel voor jongens als voor meisjes speelt de familie een rol van betekenis in de vorm
geving van het sociale leven. Het gezin stelt grenzen aan wat zij wel en niet kunnen 
doen. Doordat de ouders elders zijn opgegroeid, maken de twee generaties samen 
voor het eerst kennis met het verschijnsel 'jong zijn in Nederland'. De grenzen van de 
bewegingsruimte van jongeren staan in veel gezinnen mede daarom voortdurend ter 
discussie. In de praktijk confronteren de kinderen hun ouders met zaken, waar ze zich 
voor het eerst een mening over moeten gaan vormen. Vaak grijpen ouders in eerste 
instantie terug op de tradities die ze kennen. 

In veel gevallen ontstaat er een gesprek tussen ouders en kinderen. Dat gaat lang 
niet altijd in goede harmonie en heeft soms veel tijd nodig, maar het is opvallend hoe 
vaak de jongeren gewag maken van het feit dat ze uiteindelijk wel bereiken wat ze willen. 
Zo antwoordt een jongen op de vraag hoe een gemengd huwelijk zou vallen bij de 
ouders: Wil je trouwen met iemand uit een andere cultuur, dan probeer je ze op respectvolle 
wijze tot een ander idee te brengen, en een ander zegt dat hij dat wel eens ter sprake heeft 
gebracht: En na enige tijd vonden ze het idee wel in orde. 

Gaat het bij de jongens vooral over beslissingen in de toekomst, de meisjes hebben 
ervaring met discussies over hun dagelijkse bewegingsvrijheid. Degenen die nu een 
relatief grote mate van vrijheid genieten, hebben daar naar eigen zeggen langdurig 
voor moeten strijden. Ja, je moet eruoor strijden, je moetje eigen vrijheid opeisen. En nu kunnen 
ze steeds meer accepteren. Een ander vertelt hoe dat in zijn werk gaat: Zowel mijn uader als 
moeder, als ze er een nachtje over slapen, geven me dan toch ivel gelijk. Je moet het alleen niet 
jörceren. Bij zwaardere kwesties als het aangaan van een huwelijk komt er meer bij kijken 
dan een nachtje slapen. Een meisje herinnert zich de eerste keren dat ze huwelijks
aanzoeken kreeg. Haar vader had daar wel oren naar, omdat hij bang was dat ze te oud 
en te vrijgevochten zou worden. Zij wilde echter haar opleiding afronden en heeft dat 
te kennen gegeven: Mijn vader heefteen aantal weken niet met me gepraat. Ze vonden dat ik 
leefde op een manier die niet paste bij defamilie, en daarom hadden ze zo aangedrongen. Mijn 
vader heeft na ons lange gesprek erover nooit meer zo gedwongen. Ik mag nu doen ivat me goed 
lijkt. 

Meerdere meisjes hebben ervaren dat een gesprek soms wonderen doet, vaak tot 
hun verbazing. Niemand praat echt met zijn ouders over zijn ideeën en idealen. Terwijl ze daar 
echt niet raar van zouden opkijken, denk ik. Dat is het grootste probleem. Je moet er gewoon over 
praten met ze! Ik doe dat en sta achter wat ik doe, en dan merk je dat ze je juist meer gaan bewon
deren. En uit een ander gesprek: Ik heb ook gemerkt dat er steeds meer kan, bijvoorbeeld op 
vakantie alleen, terwijl ik dat helemaal niet verwachtte toen ik het voorstelde / Eigenlijk is dat zo, 
ja. Ik merk hoe meer je vraagt, hoe meer ze toegeven. Ze zijn toleranter dan je denkt. 
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Het is ook duidelijk dat niet alle ouders zich tolerant opstellen tegenover veranderingen. 
Sommige jongeren gaan er daarom toe over hun grenzen buiten het gezichtsveld van 
hun ouders op te rekken, hoe vervelend ze dit stiekeme gedoe ook vinden. Zij houden het 
bijvoorbeeld geheim dat ze een vriendje hebben, totdat ze zeker van hun zaak zijn. 
Vaak weten ouders het wel, volgens deze meisjes, maar is het zo moeilijk om erover 
te praten dat ze doen of hun neus bloedt. 

Lang niet alle meisjes zijn er evenwel op uit de grenzen die hun ouders stellen, te 
verkennen. Velen conformeren zich zonder discussie aan de regels. Een meisje roept 
bijvoorbeeld vol verbazing na het aanhoren van de verhalen uit de groep over het 
creëren van vrijheden: Maar waar is jouw respect voorje ouders!? Je hoort te luisteren naar je 
ouders, zij hebben hun reden uoor wat ze zeggen. En een ander zegt: Samenwonen gaat niet, dus 
moetje maar gaan trouwen. Het moet niet van je ouders, ze vragen het. Ook lijkt het meisje 
dat zegt: Ouer twee jaar ben ik echt wel getrouwd! Zo streng zijn mijn ouders wel, dit niet echt 
als een probleem te ervaren. 

Veel jongeren gaan ervan uit dat hun ouders het beste met hen voor hebben en daarom 
uiteindelijk wel hun wensen zullen inwilligen. Acceptatie van je ouders heeft twee kanten, 
ze zijn ook heel erg bang om ons te verliezen en dan gaan ze bepaalde grenzen verschuiven. Ze willen 
je toch nooit kwijt. Je blijft toch hun zoon, dus ze moeten van je houden [ook al doe je iets tegen 
hun wil] en Je vader zal je niks verkeerds gunnen / Ze willen het beste voor je. 

Bij de hoogopgeleiden is bovendien merkbaar dat ouders zichzelf steeds minder 
capabel vinden om beslissingen voor hun kinderen te nemen. Ze accepteren bijvoor
beeld dat hun zoon zegt: Ik wil nog niet trouwen, want ik wil studeren; en Ze voelen dat het 
oke' is, zegt een andere jongen. Dit geldt zeker ook voor sommige meisjes, zoals blijkt 
uit het volgende fragment: Wanneer je emotioneel enjinancieel onafhankelijk wordt, gaan je 
ouders ook steeds meer vertrouwen in je krijgen en accepteren ze datje bewuste keuzen kan maken. 

Anderzijds vertrouwen sommige jongens bijna blindelings op de wijsheid van hun 
ouders: Zij zijn al zo lang samen en hebben zoveel ervaring opgedaan /Je vader wil toch iets 
goeds voor je doen, dat vertrouwen heb je in hem, vooral in kwesties die met het huwelijk te 
maken hebben: Wij hebben nog geen ervaring, die hebben zij wel. 

Samenuatting: sociaal netiuerk 
De jongeren hebben dagelijks te maken met sociale controle. De gemeenschap bewaakt 
de naleving van culturele normen en bepaalt welke familie een goede reputatie verdient. 
Die naam loopt vooral gevaar als dochters zich niet netjes gedragen. Niet alleen de 
gemeenschap wikt en beschikt, maar ook de broers houden alles in de gaten. Terwijl 
ze zelfde regels met voeten treden, voelen ze zich zeer verantwoordelijk voor het gedrag 
van hun zusters. Meisjes moeten zich onder druk van de gemeenschap, ouders en 
broers duidelijk veel meer aanpassen dan jongens. 

Sommigen verkennen de grenzen. Gedrag waar ouders, en andere gezinsleden, 
problemen mee hebben, vermijden ze zoveel mogelijk. Maar als alleen de gemeenschap 
kritiek heeft, dan proberen ze hun eigen weg te volgen. Dit blijkt de meeste vruchten 
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af te werpen als ouders achter hun dochters staan. Zo hebben sommigen meer ruimte 
gekregen om gemengde vriendschappen te sluiten, op kamers te wonen als ze studeren 
en zelf een partner te kiezen. 

In hun dagelijkse leven gaan de jongeren vooral met herkomstgenoten om. De redenen 
liggen voor de hand: het is veel gemakkelijker, de golflengte komt overeen. De nadruk 
ligt ook op vriendschappen met de eigen sekse. De regels die gelden voor de omgang 
met het andere geslacht, brengen bij jongens en meisjes verschillende reacties teweeg. 
Jongens gaan in hun vrije tijd behalve met elkaar ook met niet-herkomstgenotes om, 
veel meisjes beperken het contact met het andere geslacht tot een minimum. 

Vriendschappelijk contact opbouwen met iemand van het andere geslacht uit de 
eigen groep lijkt alleen weggelegd voor sommige studenten aan de universiteit of 
hogeschool. Anderen moeten het hebben van contacten op school, korte ontmoetingen 
op familiale bijeenkomsten en plekken die aan het oog van de gemeenschap zijn ont
trokken. De hoger opgeleide jongeren creëren steeds meer eigen wegen om hun sociale 
leven vorm te geven. Zo lijken de mogelijkheden tot contact duidelijk te zijn uitgebreid 
door het organiseren van feesten en culturele evenementen voor de eigen herkomst-
of religieuze groep en de opkomst van de mobiele telefoon en het internet. Ook zijn 
de uitgaansgebieden in het land van herkomst relatief veilige en aantrekkelijke plekken 
om vriendschappen op te doen. 

De familie speelt een grote rol in het leven van de jongeren.4 Ze voelen vooral een 
levenslange verbondenheid met het ouderlijk gezin. Weinigen zijn bereid zich af te 
keren van hun familie5 of de mening van ouders helemaal naast zich neer te leggen. 
De betekenis van het gezin is duidelijk verschillend voor jongens en meisjes. 

Jongens hebben in hun dagelijkse leven niet veel te maken met regels. Ze vullen hun 
eigen leven in. Hun verbondenheid met de familie uit zich in de bereidheid om de 
familienaam naar buiten toe hoog te houden en in de toekomst, als gehuwde, regels te 
volgen die horen bij hun cultuur. De familieband heeft voor hen nu vooral symbolische 
waarde. De jongens waarderen de onderlinge banden in termen van respect. 

Meisjes hebben dagelijks te maken met gedragsregels. Zij kunnen hun leven niet 
vrij invullen. Sommigen leggen zich neer bij hun opdracht en trekken zich terug in hun 
familie. Anderen zijn strijdlustiger en verlangen naar meer vrijheid en zelfstandigheid. 
Ze slagen er soms in die te verwezenlijken door een goede communicatie met hun 
ouders of door hun ouders af te schermen van het leven dat zij leiden. De familie heeft 
voor meisjes in alle gevallen veel meer emotionele waarde dan voor jongens. Ze 
waarderen de banden vooral in termen van vertrouwen. 
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6.4 Het beeld van de eigen herkomstgroep in Nederland 

De jongeren hebben op veel momenten in de gesprekken aangegeven dat een bepaalde 
gedachte, een bepaald type gedrag, een manier van leven exemplarisch of vanzelf
sprekend is voor hun eigen groep.6 In hun formulering komt dan de zinsnede voor: 
'bij ons', 'bij Turken/Marokkanen' (of varianten), 'volgens ons geloof', of worden 
stellige uitspraken gedaan als: 'dat kan nu eenmaal niet', 'is gewoon zo', 'is gebruik 
of traditie'. Deze manier van uitdrukken onthult dat ze niet twijfelen over de culturele/-
religieuze basis van de zaken die ze aan de orde stellen. Deze zaken kunnen worden 
beschouwd als symbolen van de eigen cultuur. Ze zijn tot symbool geworden door de 
confrontatie met een (gepercipieerde) andere levenswijze van autochtonen. In para
graaf 6.5 over het beeld dat de jongeren hebben van de Nederlandse cultuur, komen 
veelal dezelfde elementen maar dan in spiegelbeeld aan de orde. 

Eigen cultuur 
Wij hebben een wij-cultuur. Deze uitspraak is een aantal maal letterlijk zo gedaan. Het is 
een van de belangrijkste definities die de jongeren zelf geven van hun cultuur. Onder 
de vlag van de wij-cultuur worden ouders, vaak als vanzelfsprekend, betrokken bij de 
partnerkeuze. Toestemming vragen, verklaart een jongen, doe je altijd, uit respect. Dat past 
gewoon in onze cultuur, vult een ander aan. Want, zeggen ze: Het is een gemeenschappelijke 
gebeurtenis. Na de huwelijksvoltrekking zet het collectieve familieleven zich voort, in 
ieder geval in de mannelijke lijn: Bij ons is het 20 datje ueel bij elkaar komt, een urouw komt 
uaker met dejamilie in aanraking. En daarom is het zo belangrijk, zeggen met name de 
jongens, datje toekomstige vrouw in dejamilie past. Dat is het Marokkaanse huwelijk, legt 
een jongen uit, je trouwt niet alleen met die persoon, je trouwt met heel zijn Jamilie. 

Het wij-gevoel beperkt zich - helaas, volgens de meesten - niet tot de eigen familie. 
Vooral voor Marokkanen geldt dat iedereen die deel uitmaakt van de migranten
gemeenschap, te maken heeft met een sterke sociale controle. Een van de meisjes 
typeert het geroddel ouer elkaar als een uan de grootste problemen uan Marokkanen (zie ook § 6.1) 

Een tweede karakteristiek van de eigen cultuur, die de jongeren noemen, is de omgang 
tussen de seksen. De losse omgang tussen Nederlandse mannen en vrouwen overschrijdt, 
in de woorden van een jongen, grenzen wat betreft onze cultuur. Die kent strenge regels, 
vooral voor ongehuwden. Nette meisjes komen niet in disco's volgens veel jongens 
en daarom zal een Turkse jongen nooit een vrouw in een disco zoeken. Nederlanders 
hebben geen problemen als je zusje een ander kust, maar wij ... 

De omgangsregels komen direct voort uit de norm dat seksueel contact alleen 
thuishoort in het huwelijk. Daarom geldt, volgens de jongeren, ook de regel datje als 
nette mensen niet kunt samenwonen en datje hoort te trouwen. Trouwen, zegt een meisje, is 
het enige middel in onze cultuur waardoor je een eigen leuen kunt opbouwen. De huwelijksdag 
markeert daarom heel duidelijk het moment waarop de volwassenheid haar intrede 
doet in de levensloop. Als ze trouwen, pakken Marokkaanse jongeren hun leuen op en worden 
serieus. Het huwelijk geeft continuïteit in het Ieuen. Het is een bevestiging van het feit dat 
je als Marokkaanse bent geboren. 
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Een van de gevolgen van de omgangsregels is dat Turken en Marokkanen elkaar voordat 
ze gaan trouwen, vaak niet goed leren kennen (zie § 5.2). Dat heeft voordelen volgens 
sommigen, omdat je dan niet zo snel op elkaar bent uitgekeken. Anderen zijn bang 
dat je voor onaangename verassingen kan komen te staan na de bruiloft en eigenlijk 
nauwelijks weet waaraan je begint. 

De omgang tussen de seksen is ook na de huwelijksdatum aan regels gebonden: 
Ja, een Nederlandse vrouw die getrouwd is, kan gerust naast een andere man gaan zitten en 
aanraken. Dat kan bij ons gewoon niet. 

Ten slotte beschouwen de jongeren hun religieuze achtergrond als een belangrijk 
deel van hun identiteit. In feite zijn veel aspecten die zij als typisch voor hun cultuur 
beschouwen, in religieuze termen te vatten. De een noemt het cultuur, de ander religie. 
Als het geloof ter sprake komt, blijkt dat ze zich zonder uitzondering op de een of 
andere manier islamitisch voelen. Hun geloofsbeleving is bepalend voor de inrichting 
van hun leven en met regelmaat hebben ze aangegeven dat hun opvatting over het een 
of ander hiermee te maken heeft. De jongeren beroepen zich onder andere op hun 
geloof bij de volgende kwesties: bij de afwijzing van een interreligieus huwelijk of een 
huwelijk met een persoon die niet met het hart gelooft; bij de afwijzing van samen
wonen en het hebben van een vriend(in) of in het algemeen van seks voor het huwelijk; 
als motivatie voor het feit dat ze gaan trouwen; en bij de afwijzing van intiem gedrag 
in het openbaar tussen echtgenoten. Daarnaast komt het geloof in de gesprekken 
veelvuldig aan de orde als het gaat over de opvoeding van kinderen. Sommigen zien het 
als een onmogelijke opgave kinderen op te voeden vanuit twee verschillende geloofs
richtingen, bijvoorbeeld omdat ze het overdragen van hun persoonlijke beleving van 
het geloof belangrijk vinden voor de ontwikkeling van hun kind. Overigens ziet een 
enkeling dit geheel anders. Zo verzet een van de meisjes zich fel tegen het opleggen 
van een geloofsrichting aan haar kinderen en wil hen zo opvoeden dat ze in staat zijn 
zelf te kiezen. Dit laat zien dat de jongeren zich weliswaar allemaal islamiet noemen, 
maar uit dit geloof zeker niet allemaal dezelfde geboden, verboden en richtlijnen 
destilleren. Een van de meest liberale opvattingen is: Ik ben wel islamitisch, maar ik uind 
sommige regels bullshit en die dingen in de koran zijn geschreuen door een man. Een veel striktere 
uitleg van de islam komt uit de mond van een jongen die bijvoorbeeld vindt dat de 
vraagstelling van dit onderzoek (hoe komt partnerkeuze tot stand?) niet klopt, want, 
zegt hij, trouwen en met wie je trouwt wordt bepaald door het lot (mktub), alleen Allah heeft 
inuloed daarop. 

Behalve dat de jongeren kunnen venvoorden welke kenmerken tot hun cultuur behoren, 
melden zij ook dat er veel verandert. Ze beschouwen zichzelf als typische representanten 
van een tussengeneratie. Ze zijn anders dan hun ouders, die hun jeugd in het land van 
herkomst doorbrachten en anders dan hun kinderen, omdat die ouders zullen hebben 
die Nederland van binnen en van buiten kennen. Ze vinden deze positie gecompliceerd. 
Of, zoals een meisje het zegt: Wij zitten in een tussenfase, moeilijker dan onze ouders of onze 
kinderen. 
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De verschillen met de ouders zijn wat het partnerkeuzeproces betreft, levensgroot. 
Zijn de ouders bijna zonder uitzondering aan elkaar uitgehuwelijkt, voor de jongeren 
lijkt dit een volledig achterhaald concept, wat alleen nog toegepast zou worden als 
alle andere mogelijkheden falen. Ouders maken samen met hun kinderen een aan
passingsproces door. Dat gebeurt niet zonder slag of stoot: Je moet wel voor je eigen 
leven kiezen en ervoor vechten. Ik kan mijn ouders niet zover krijgen dat zij erover denken als 
Nederlanders, maar zij mij niet als Turks / We zijn Turken, maar in Nederland opgegroeid, dat 
heeft nu eenmaal consequenties, dat moeten ze wel weten. De jongeren hebben al ervaren hoe 
hun ouders zich in de loop van hun verblijf in Nederland hebben ontwikkeld. Meisjes 
worden bijvoorbeeld meer gestimuleerd om opleidingen te volgen dan hun oudere 
zusters en krijgen (mede daardoor) meer vrijheid. Ze mogen nu in sommige gevallen 
met hun vriend thuiskomen of op kamers wonen. Ook neemt de druk van ouders bij 
de partnerkeuze af. 

De jongeren zullen naar eigen zeggen hun kinderen nog meer vrijheid gunnen. Ze 
willen af van het stiekeme gedoe, hun kinderen wel de kans geven een eventuele partner 
goed te leren kennen. Ze zullen zich minder aantrekken van de mening van de gemeen
schap en zich meer gelegen laten liggen aan het eigen gezin. Ze zullen op een opener 
manier met hun kinderen omgaan en ook beter in staat zijn hen te begeleiden in het 
onderwijs. In het algemeen zouden ze het minder erg vinden dat de kinderen meer Nederlands 
worden, dan dat [hun] ouders dat vinden. Dat ze nooit helemaal Nederlands zullen worden, 
daar zijn de meesten wel van overtuigd. Dat zouden ze ook niet willen. De jiindamentele 
Turkse basis zal blijven bestaan. Zo zullen ze waarde blijven hechten aan hun betrokkenheid 
bij de partnerkeuze van hun kinderen en achten sommigen het ondenkbaar dat 
samenwonen ooit breed geaccepteerd zal worden. Het resultaat is een middenweg: 
ergens tussen de ouderlijke stijl met een Europees tintje en de Europese weg met een tikje 
traditie erin. 

Leejtijdgenoten van de eigen herkomst 
Het beeld dat jongens schetsen van de meisjes uit hun eigen herkomstgroep verraadt 
een ongemakkelijk gevoel. Ze zijn het er met zijn allen over eens dat de meisjes in 
Nederland zich sterk ontwikkelen. Een minderheid spreekt met ontzag over hun 
ruimdenkendheid en zelfstandigheid. Echter, in de ogen van veel jongens zijn meisjes 
wel erg vrij opgevoed. Ze doen veel wat niet mag en stellen door hun zelfstandigheid 
irreële eisen aan relaties. Zo wensen ze bijvoorbeeld steeds meer vrijheid van beweging, 
hebben ze commentaar op de vrije leefstijl van jongens en eisen ze ook materieel gezien 
nogal wat. Ze ivorden, kortom, hier te modern, ze zijn verivend en ze gaan net over de grens. 

Dat de meisjes meer vrijheid willen, dat kunnen deze jongens ergens wel begrijpen. 
Ze vinden het zelf eigenlijk ook wel eigenaardig dat de meisjes heel veel niet mogen 
wat zijzelf wel doen. Maar, constateert een jongen, het staat gewoon niet bij een dame en 
de praktijk is nu eenmaal dat de meisjes met dit gedrag een slechte naam opbouwen. 
Het hier geschetste beeld betreft het gemiddelde Turkse of Marokkaanse meisje, zo 
benadrukken de jongens. Er zijn zeker uitzonderingen. Sommigen zijn wel rustig en 
daarom nette meisjes. 
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De meisjes zijn van hun kant niet echt enthousiast over de jongens om hen heen. Er 
spreekt veel wantrouwen uit hun opmerkingen. Met Marokkaanse jongens ben je achter
dochtiger, zeggen ze bijvoorbeeld. Dat komt onder andere omdat je naam op het spel 
staat en diezelfde jongens je te zijner tijd kunnen afrekenen op je verleden. Als van 
een meisje bekend is dat ze een vriendje heeft gehad, dan hebben de jongens hun 
oordeel al klaar: Dat is een hoer! Ook komt de hypocriete houding van jongens vaak 
aan de orde. De meisjes zien hun mannelijke herkomstgenoten alles doen u>at God 
uerboden heeft en dan moet degene met wie ze trouwen, heilig zijn. Die jongens misleiden en ont
maagden je en uerrrekken, maar dan willen ze tuel trouwen met een maagd, bevestigt een ander. 

Daarnaast merken meisjes dat jongens ineens kunnen omslaan, nadat ze zich 
gebonden hebben. Zo vertelt een groep Turkse meisjes dat zij heel vriendschappelijk 
en gelijkwaardig met Turkse jongens omgaan, maar dat deze moderne houding geen 
garanties biedt voor de toekomst. Zodra het serieus wordt, blijken deze jongens weinig 
meer samen te willen doen of uit jaloezie de vrouw veel beperkingen op te leggen. Die 
hier rondlopen, zegt een aantal, zijn te trots. Ze kunnen zich westers voordoen, maar 
uiteindelijk willen ze toch graag boven de urouiu staan. Sommigen ervaren zelfs dat de 
jongens hier conservatiever en strenger ten opzichte van hun vrouw zijn dan de mannen 
in het land van herkomst. De meisjes zouden dit allemaal graag anders zien en hopen 
dat hun seksegenoten in de toekomst op wat meer vertrouwen van de jongens kunnen 
rekenen. 

Ondanks de kritische houdingen over en weer, blijkt uit allerlei opmerkingen tegelijker
tijd dat de jongens en meisjes zich erg verbonden voelen met elkaar door hun gemeen
schappelijke geschiedenis. Ze hebben allemaal ouders die zijn gemigreerd, ze kennen 
de Nederlandse samenleving, ze spreken dezelfde talen, ze hebben te maken met 
dezelfde culturele beperkingen en ze zijn islamitisch. Ze beseffen dat ze ondanks alles 
wat hen niet zint, bij elkaar horen. 

6.5 Het beeld uan autochtone Nederlanders 

De grootste verschillen die de jongeren waarnemen tussen henzelf en Nederlandse 
leeftijdgenoten, hebben te maken met twee met elkaar verstrengelde onderwerpen: de 
omgang tussen jongens en meisjes en de relatie tussen ouders en kinderen. Nederlandse 
jongens en meisjes gaan in de ogen van Turkse en Marokkaanse jongeren erg losjes met 
elkaar om, ofwel: Ze doen heel makkelijk ouer relaties. Ze experimenteren openlijk, zijn 
lichamelijker met elkaar, gaan met hun vriend(in) op vakantie, wonen vaak ongehuwd 
samen en zijn ook gemakkelijk in het verbreken van relaties. In de puberteitsperiode 
doen zich de grootste verschillen voor. Voor die tijd en na die tijd staat de leefwereld 
van autochtonen dichterbij. 

De jongeren schrijven de lossere leefstijl toe aan de andere opvoeding die Neder
landse ouders hun kinderen geven. Ze zijn ueel makkelijker opgevoed, uan een Nederlander 
mag een kind uan 18 uan alles doen. Het feit dat Nederlandse ouders hun dochters 
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toestemming geven om uit te gaan en het vriendje of vriendinnetje van hun kind thuis 
ontvangen, beschouwen ze wel als een heel groot verschil met hun eigen situatie. Dat 
de gezinnen waaruit zijzelf komen, strikter zijn, kunnen ze tot op een bepaalde 
hoogte waarderen. 

Een enkele uitzondering daargelaten, voelen de jongeren zich - op hun leeftijd -
daarom het meest thuis bij herkomstgenoten van hun eigen sekse. Aan Nederlanders 
moetje vaak zoveel uitleggen, wat voor jezelf zo vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld dat 
je als meisje niet alles mag van je ouders - Dat ik bijvoorbeeld tegen een jongen kan zeggen: 
"Dat mag ik niet van m'n ouders!" zonder dat hij gaat zeuren - of dat je als jongen geen 
vriendinnen mee naar huis kunt nemen. 

De oordelen over de andere gebruiken van Nederlanders lopen uiteen. Sommigen 
wijzen ze af. Een aantal jongens zegt misprijzend dat Nederlandse (en ook Franse) 
vrouiuen meer vrijheid ivillen en dat soort dingen, ze hebben de hele tijd emancipatie in hun hoofd. 
En als het gaat om samenwonen, is hun reactie: Wat heb je aan die vrijheid, zo willen 
wij niet leven. Alles overziend concludeert een aantal Turkse meisjes: Nederlandse meisjes 
gaan onzorgvuldig om met relaties. 

Er wordt echter niet alleen negatief op Nederlandse gewoonten gereageerd. Velen 
beschouwen het als een gegeven dat ze nu eenmaal anders zijn: Het houdt geivoon op, 
bij ons kan het niet / Ze hebben een eigen cultuur en eigen normen en waarden. Als zij respect hebben 
voor mij, heb ik het voor hen. Enkelen kunnen wat ze zien bij Nederlanders, wel waarderen -
op zich ivel leuk - en hadden toen ze jonger waren, ook wel uit willen gaan of zouden 
hun vriendin ook wel mee naar huis willen nemen. Uit de manier waarop ze hun 
waardering uitspreken, is af te leiden dat ze zich daar echter weinig bij voor kunnen 
stellen. 

6.6 Het beeld uan het land uan herkomst 

Een beperkt aantal jongeren geeft te kennen dat naar hun idee het herkomstland niet 
heel erg verschilt van Nederland. De ontwikkelingen staan, zo zeggen zij, daar ook 
niet stil, waardoor met name steden hier en steden daar steeds meer op elkaar gaan 
lijken. Anderen zien weliswaar verschillen, maar alleen in het openbare leven, niet in 
de thuissituatie. In verreweg de meeste gevallen, echter, typeren de jongeren het 
leven en de mensen in het land van herkomst als wezenlijk anders dan in Nederland. 
Het is een heel andere ivereld en ze beschrijven de niet-gemigreerde herkomstgenoten 
als mensen met andere denkbeelden dan zijzelf hebben. 

Er blijken twee beelden te bestaan. Het ene beeld wordt bepaald door het traditionele 
plattelandsleven, in het andere speelt het stedelijke en culturele leven de hoofdrol. In 
de eerste beeldvorming passen de opmerkingen van jongeren die het land van herkomst 
vooral noemen om aan te geven hoe ver het leven daar achterloopt bij hun eigen leven 
in Nederland. Ze noemen bijvoorbeeld de jonge huwelijksleeftijd en de praktijk van 
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uithuwelijken, maar ook het lage economisch peil, het harde plattelandsleven en de 
kleedgewoonten. Verder nemen ze waar dat de jongeren in het herkomstland strenger 
opgevoed worden, rustiger zijn en niet zo materialistisch vergeleken bij die in Neder
land. Het valt hen ten slotte op dat de vrouwen daar meer gericht zijn op het vervullen 
van zorgtaken in het gezin en dat de mannen zich ten opzichte van vrouwen veel 
hoffelijker gedragen. De mannen en vrouwen leven kortom, volgens de jongeren, in 
het herkomstland veel meer volgens het boekje. 

Hiertegenover staat het beeld van het herkomstland als een wereld waar cultureel 
een sterke dynamiek heerst. Het leven van een gemiddelde migrant staat in schril 
contrast hiermee. Zo wordt gezegd dat ongehuwde meisjes daar vrijer zijn, omdat we 
daar onder ons zijn, en meer aan carrière maken dan aan trouwen denken. Een aantal Turkse 
meisjes heeft ervaren dat de jongens uit de steden veel verder zijn dan de jongens hier, 
beter zijn ontwikkeld en veel meer weten van het Turkse erfgoed. In dit plaatje passen 
ook de opmerkingen van de jongeren dat ze in hun land van herkomst niet als een 
echte Turk of Marokkaan worden gezien - Ze zien je als toerist - en uitgelachen worden 
als ze proberen de taal te spreken. Ze zien zich daar geconfronteerd met een negatieve 
beeldvorming over migranten: In Turkije ben je tweederangsmens als je uit het buitenland 
komt, waardoor ze zichzelf niet alleen anders maar ook minderwaardig voelen. 

De kennis over het herkomstland putten de meeste jongeren uit hun eigen vakantie
ervaringen, de ontmoetingen met huwelijksmigranten in Nederland en de -vaak 
achterhaalde - verhalen van hun ouders. Het beeld dat zij hierdoor hebben, is ver
snipperd en onvolledig. De enigen die hierop een uitzondering vormen, zijn degenen 
die daar een deel van hun jeugd hebben doorgebracht (bv. voor studie). In het algemeen 
geldt dat de afstand tot het herkomstland voor de in Nederland opgegroeide jongeren 
groot is. Desondanks koesteren ze er meestal warme gevoelens voor. Ze gaan er graag 
naartoe in hun vakantie en houden van de sfeer die er heerst, als zij er zijn. Men mag 
hierbij niet uit het oog verliezen dat er dan veel gefeest wordt en er in de dorpen, anders 
dan gedurende de rest van het jaar, grote drukte heerst veroorzaakt door de vakantie
vierende migranten. De sfeer wordt dan vooral bepaald door de migranten zelf. Een 
jongen illustreert het complexe gevoel van betrokkenheid en afstand heel goed als hij 
zeg: Ik be'n daar anders, ik vóél me anders, ik ben in mijn eicjen land, al zien ze me daar niet als 
Marokkaan. 

Samenuarting: beelduormintj 
De jongeren identificeren zich met hun eigen herkomstgroep en vooral met hun reli
gieuze achtergrond; ze benoemen beide als hun cultuur. Tot de bakens van hun cultuur 
rekenen zij in ieder geval dat een seksuele relatie exclusief is voorbehouden aan 
gehuwden. Het huwelijk is daarmee de enige cultureel geaccepteerde weg om een 
(seksuele) relatie vorm te geven. In de dagelijkse realiteit van meisjes betekent dit dat 
een slechte naam op het gebied van de omgang met de andere sekse, de kansen op 
een huwelijk vermindert. 
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Een ander symbool van hun cultuur is, in de woorden van de jongeren, het wij-gevoel. 
Dat betekent op zijn minst een sterk gevoel van verbondenheid tussen familieleden. 
Het betekent vaak ook dat in de ogen van de leden van de herkomstgroep ieder lid 
onlosmakelijk deel uitmaakt van zijn of haar familie. Dit brengt in de praktijk met 
zich mee dat de hele familie kan worden aangesproken op het gedrag van een van de 
leden. Grensoverschrijdend gedrag heeft daarom ook gevolgen voor de restvan de 
familie. De jongeren anticiperen hierop door zich bij voorbaat aan te passen en doen 
zij dit niet, dan wordt hun gedrag door anderen vaak gecorrigeerd. Uit de gesprekken 
is gebleken dat sommige families zich steeds meer proberen af te schermen van de 
reactie van de gemeenschap. De onderlinge banden tussen de familieleden blijven 
wel in stand en worden hierdoor wellicht zelfs versterkt. 

Wordt hun kennis van het leven van Nederlanders en het leven in het land van herkomst 
gekenmerkt door onvolledigheid, van elkaar weten de jongens en meisjes bijna alles. 
Bekend maakt niet bemind. Juist deze kennis voedt het wantrouwen jegens elkaar. De 
jongens en meisjes volgen in Nederland heel verschillende paden op deze leeftijd. 
Jongens leven zich uit en meisjes worden geacht zich rustig te houden. Niet alle meisjes 
houden zich daaraan. Het gevolg is dat beide seksen zich kritisch uitlaten over eikaars 
grensoverschrijdende of hypocriete gedrag. Tegelijkertijd hebben ze met niemand 
anders zoveel gemeenschappelijks: als eerste generatie opgroeien in een westers land, 
ouders met wortels elders, religieuze achtergrond en bekendheid met de culturele 
regels. De herkomstgenoten van verschillend geslacht voelen zich dan ook ondanks 
alles verbonden met elkaar. 

De leefstijl van Nederlanders is in de ogen van de jongeren juist op die punten anders, 
die zij centraal achten voor hun eigen cultuur: de omgang tussen man en vrouw, de 
ouder-kindrelatie en de religie. Ze zien heel veel veranderen door het leven in Nederland. 
De meisjes worden vrijer gelaten, kinderen krijgen meer te zeggen in het gezin, de 
familie wordt belangrijker dan de gemeenschap en bij partnerkeuze staat steeds meer 
het belang van de huwenden voorop. Maar juist die typisch Nederlandse gewoonten 
als samenwonen, intimiteit tussen vrouwen en mannen, en de ouders op afstand 
houden bij persoonlijke beslissingen zijn zaken die ze niet verwachten in de toekomst 
te zullen overnemen. Deze staan te ver van hen af en ze hechten te zeer aan tradities 
die bevestigen dat zij hun eigen cultuur behouden. 

Het land van herkomst lonkt wel. Dit land roept thuisgevoelens op en herinneringen 
aan de vakantie die ze er hebben doorgebracht. Er bestaan romantische ideeën over 
de mensen in het land waar hun wortels liggen. Een deel van de jongeren dicht hun 
de eigenschappen toe, die ze missen bij de herkomstgenoten in Nederland. Opvallend 
is dat de beeldvorming van het land van herkomst een traditionele en een moderne 
variant kent. Waar de een de nog oorspronkelijke plattelandsmentaliteit roemt, is de 
ander juist enthousiast over de intellectuele ontwikkeling van stedelingen. Een deel 
van de jongeren geniet van de vakanties, maar neemt tegelijkertijd een grote afstand 
waar tussen henzelf en de mensen in het land van herkomst. 

Iedereen kijkt mee 123 



6. j Conclusie: stuurt de sociale omgeuing naar een bepaald type uan partner? 

De verhalen van de jongeren laten zien hoe sterk hun sociale omgeving hun doen en 
laten bepaalt. De vraag is welke elementen van het sociale leven van jongeren de 
keuze voor een partner in het land van herkomst stimuleren dan wel belemmeren 
(vraag 4, hoofdstuk 1). 

In de jaren tachtig is onderzoek gedaan naar sociale controle en roddel binnen de 
Turkse gemeenschap in Nederland (De Vries 1987). Er sprak een beeld uit van strenge 
controle en weinig bewegingsvrijheid van met name jonge vrouwen. Er lijkt in de 
tussentijd weinig te zijn veranderd. Ruim tien jaar later maken jonge Turken en ook 
Marokkanen nog minstens zoveel melding van de druk die de gemeenschap op hen 
uitoefent. De jongeren van tegenwoordig staan uiterst kritisch tegenover deze con
trolerende macht. Ze zoeken allerlei manieren om zich eraan te onttrekken, maar zijn 
te zeer verbonden met de herkomstgenoten om zich helemaal van de mening van de 
gemeenschap af te wenden. Daarom proberen ze binnen de gemeenschap nieuwe 
definities te vormen van acceptabel gedrag. 

Kijkend naar het sociale leven van de jonge Turken en Marokkanen springt het ver
schil tussen jongens en meisjes in het oog. Vriendschapsbanden zijn meestal sekse
specifiek, meisjes en jongens volgen hun eigen weg. Ze komen elkaar veel tegen, maar 
van intensieve omgang is weinig sprake. Een uitzondering vormen de studenten aan 
hogescholen en universiteiten. Zij trekken wel in seksegemengde groepen met elkaar 
op. Opvallend aan hen is dat zij in theorie veel kans maken op het sluiten van vriend
schappen met autochtonen, maar zich grotendeels beperken tot de eigen herkomst-
(of religie)genoten. 

Tegenover druk van de familie staan de jongeren niet negatief. Ze hechten heel 
duidelijk aan hun familiebanden en inmenging van met name ouders in hun leven 
accepteren ze meestal wel. Ze zoeken liever met hun ouders naar manieren om de regels 
van het spel van mating en dating, zoals in hoofdstuk 5 besproken, op te rekken, dan 
dat ze zich tegen hen afzetten. Meisjes kunnen zich moeilijk onttrekken aan de druk 
die hun broers buitenshuis op hen uitoefenen zich netjes te gedragen. Uiteindelijk 
resulteert die solidariteit en het collectiviteitsbewustzijn voor meisjes in een nog steeds 
tamelijk beperkte bewegingsvrijheid. 

Behalve het dagelijkse sociale leven is in dit hoofdstuk ook de beeldvorming van een 
aantal groepen aan bod gekomen. Kortgezegd bevinden de jongeren zich in een 
spagaat. Ze voelen zich niet aangetrokken tot de autochtone leefstijl, staan uiterst 
kritisch tegenover herkomstgenoten van de andere sekse en ervaren een afstand tot 
leeftijdgenoten in het herkomstland. In hoeverre beïnvloeden elementen van het 
sociale leven van de Turkse en Marokkaanse jongeren de keuze van een partner uit 
deze groepen? 
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Een niet-herkomstgenoot 
Bezien vanuit de sociale omgeving is de kans op een huwelijk met een Nederlander 
uiterst gering. Allereerst komen de jongeren in hun dagelijks leven, door de segregatie 
in de buurt en op school, weinig Nederlanders tegen. Maar al komen ze ze wel tegen, 
ze leggen een voorkeur aan de dag voor vriendschappen in de eigen groep. Aan Neder
landers moeten ze naar hun idee te veel uitleggen over voor hen vanzelfsprekende zaken. 
Daar komt bij dat veel meisjes, om aan roddel te ontkomen, hun vrije tijd vooral 
besteden op relatief veilige plekken. Dit zijn bijvoorbeeld activiteiten die speciaal voor 
hun eigen herkomstgroep zijn georganiseerd. Dit stimuleert uiteraard gemengde 
huwelijken niet. Jongens hebben nog een andere strategie om de naam van de meisjes 
uit hun eigen herkomstgroep niet aan te tasten: ze gaan vooral om met autochtone 
meisjes. Later zal blijken dat zij hen echter zelden beschouwen als serieuze huwelijks
kandidaten. 

De jongeren hebben aangegeven dat drie zaken cruciaal zijn voor hun eigen cultuur: 
het wij-gevoel, de regels voor de omgang tussen vrouwen en mannen en hun religie. 
Zij typeren de cultuur van Nederlanders als het spiegelbeeld hiervan: Nederlanders zijn 
mensen met weinig oog voor familiebanden, met een te grote vrijheid in man-vrouw-
relaties en met een volledig andere of zelfs zonder religieuze basis. Het gaat stuk voor 
stuk om waarden die een belangrijke rol spelen bij de partnerkeuze. Deze beeldvorming 
staat op zichzelf dan ook een gemengd huwelijk ernstig in de weg. 

Een struikelblok voor de totstandkoming van een huwelijk met een Nederlander is 
voorts gelegen in de opvatting dat seksueel contact pas na het huwelijk dient plaats te 
vinden. De maagdelijkheidsnorm voor ongehuwden contrasteert zo sterk met de 
gemiddelde manier waarop Nederlandse jongeren met elkaar omgaan, dat deze een 
zware beproeving kan opleveren gedurende de fase dat twee geliefden elkaar beter 
willen leren kennen. Een van de twee partners dient over een groot aanpassings
vermogen te beschikken, wat de kans vermindert dat een en ander uitmondt in een 
langdurige relatie. 

Jongeren die op school of op hun werk weinig herkomstgenoten treffen (voornamelijk 
hoogopgeleiden), jongeren die op zekere afstand staan tot de gemeenschap van hun 
ouders (bv. degenen die een hogere opleiding volgen in een andere stad, maar ook 
degenen die al wat ouder zijn) en jongeren die de vrijheid krijgen (meest jongens) of 
gecreëerd hebben (hoogopgeleide meisjes) om hun leven naar eigen goeddunken in te 
richten, hebben meer mogelijkheden tot het leggen van contacten met Nederlanders 
dan de anderen. Maar in het algemeen geldt dat het sociale leven van de jongeren zo is 
ingericht dat de aandacht wordt afgeleid van een mogelijk huwelijk met een Nederlander. 

Een partner uit het herkomstland 
In het sociale leven van de jongeren neemt het land van herkomst geen voorname 
plaats in. Ze brengen er hoogstens enkele weken per jaar door. Desondanks is de 
kans op een huwelijk met een partner van daar, bezien vanuit de sociale leefwereld, 
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groot. Dit komt doordat de jongeren zo weinig gelegenheid krijgen mogelijke partners 
te leren kennen in Nederland. Maar als ze in het land van herkomst zijn, bezoeken ze 
vele bruiloften en typische vakantiebestemmingen en wordt hun doen en laten minder 
in het oog gehouden. Met andere woorden, in die paar weken dat ze er zijn, is de 
kans op een ontmoeting relatief groot. Daar komt bij dat de meeste contacten aldaar 
familiale contacten zijn, wat bij de ouders veel vertrouwen wekt. 

Ten slotte is gebleken dat de jongeren niet helemaal goed op de hoogte zijn van 
hetgeen zich afspeelt in het land van herkomst. Ook dit kan vreemd genoeg een 
stimulans zijn voor een migratiehuwelijk. Daardoor ontstaat namelijk ruimte om 
personen uit het herkomstland te idealiseren. 

Een herkomstgenoot in Nederland 
Bezien vanuit de dagelijkse sociale leefwereld lijkt de keuze voor een herkomstgenoot 
in Nederland in eerste instantie de meest logische. In tegenstelling tot de andere 
groepen, immers, komen de jongeren hun herkomstgenoten dagelijks tegen in de 
buurt, op school, bij verenigingen en familie. In de praktijk, echter, is het weinigen 
(eigenlijk alleen hoogopgeleiden) gepermitteerd intensief sociaal contact te onder
houden met het andere geslacht. Veel meisjes vermijden daarom, veelal tegen hun zin 
in, liever het contact met jongens. Anderen nemen meer risico en gaan stiekem met 
ze om. Dat kan natuurlijk tot een duurzame relatie leiden, maar ook tot het verlies van 
de goede naam. Als de relatie dan mislukt, is de kans op het vinden van een goede 
kandidaat in de migrantengemeenschap juist verkleind. 

Momenteel is de 'trefkans' van een herkomstgenoot in Nederland erg afhankelijk van 
de houding van de ouders. Veel ouders maken voor het eerst intensief kennis met de 
(jongeren)wereld in Nederland als hun kinderen opgroeien. Het is een wereld die 
voor hen in eerste instantie vreemd is. De reactie van velen is afwijzend en afwerend. 
Er zijn echter ouders die de flexibiliteit kunnen opbrengen om samen met hun kinderen 
nieuwe wegen te ontdekken, die passen binnen de contouren van de eigen cultuur. 
Het zijn vooral de meisjes die met veel tact en geduld zulke veranderingen bij hun 
ouders tot stand hebben gebracht. Hun belangrijkste strategie is alles wat ze doen en 
denken met hen te bespreken. Het resultaat is in veel gevallen een bijzondere en hechte 
relatie met ouders die er alle vertrouwen in hebben dat hun dochters hun eigen grenzen 
kennen en de band van de familie tegelijkertijd koesteren. Een dergelijk huiselijk 
klimaat kan alleen ontstaan, zo is de indruk uit de gesprekken, als ouders zich enigs
zins kunnen onttrekken aan de mening van de gemeenschap of daar een weerwoord 
op hebben, als de kinderen een bepaalde mate van volwassenheid hebben bereikt en 
zich in hun jongere jaren hebben bewezen, maar vooral als de kinderen goed presteren 
in het onderwijs en de ouders om die reden trots op hen kunnen zijn. Het zelf zoeken 
en vinden van een partner binnen de eigen herkomstgroep in Nederland is, ook daarom, 
vooral weggelegd voor de wat hoger opgeleiden. 

126 Iedereen kijkt mee 



De beschrijvingen van de cultuurbeleving van de jongeren wijzen onder andere op een 
sekseverschil in het tempo van de ontwikkeling in het denken over de eigen cultuur. 
Dit kan een kloof veroorzaken tussen de herkomstgenoten in Nederland van verschil
lend geslacht. De beelden die de jongeren schetsen van de andere sekse, zijn niet 
onverdeeld positief. De kritiek betreft vooral de opvattingen over man-vrouw-
verhoudingen en de grenzen die de ander hanteert voor het daaruit voortvloeiende 
gedrag. De jongens vinden de meisjes te vrij, de meisjes de jongens te conservatief en 
hypocriet, omdat ze zichzelf niet houden aan de gedragsnormen die ze van meisjes 
wel verlangen. Dit kan toenadering tussen jongens en meisjes uit dezelfde herkomst
groep in Nederland in de weg staan, zeker in het geval ze ertoe neigen hun leeftijd
genoten in het land van herkomst op deze punten te idealiseren. 
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Noten 

i Ook Lindo (1996) constateert dat Turkse gezinnen een toenemende immuniteit 
ontwikkelen voor sociale controle vanuit de gemeenschap. 

2 Ook in het onderzoek van Pels (1998) komt aan de orde dat Marokkaanse 
ouders weliswaar niet geneigd zijn de basisprincipes voor de omgang tussen 
jongens en meisjes te verlaten, maar wel bereid zijn in een aantal gevallen de 
gedragsregels die eruit voortkomen, te herzien. Ouders ontwikkelen langzaam
aan eigen grenzen die ze hun kinderen opleggen. 

3 Zie ook Dagevos (2001). 
4 Dat de band tussen ouders en kinderen in de Turkse en Marokkaanse gemeen

schap sterk blijft, is ook op te maken uit ander onderzoek. Ouders noch kinderen, 
Iaat het onderzoek van bijvoorbeeld Huiberts et al. (1999) zien, zijn erop gericht 
sociale autonomie te ontwikkelen. Emotionele interdependentie staat centraal 
in hun onderlinge verhouding. 

5 Uit onderzoek blijkt dat er in sommige gezinnen zeker wel verwijdering tussen 
ouders en kinderen kan ontstaan (Yerden 2001; Brouwer 1997). 

6 Dat Turkse en Marokkaanse jongeren in Nederland zich in de eerste plaats Turk 
respectievelijk Marokkaan voelen, kan ook uit het onderzoek van Phalet et al. 
(2000) worden opgemaakt. De onderzoekers constateren dat de jongeren zich 
hoogstens verbonden voelen aan de stad waar ze wonen, maar zich niet als 
Nederlanders beschouwen. 

128 Iedereen kijkt mee 



7 Een prins(es) op het witte paard 

In dit hoofdstuk draait het om de criteria en overwegingen die jongeren zelf hanteren 
voor de keuze van een partner. Anders dan in de voorgaande hoofdstukken waarin de 
wijdere omgeving (hoofdstuk 4) en de directe omgeving (hoofdstuk 5 en 6) centraal 
stonden, wordt hier het keuzeproces op het microniveau onderzocht. In de focus-
groepgesprekken met de jonge Turken en Marokkanen is een beeld naar voren gekomen 
van het type relatie dat zij na hun huwelijk zouden willen vormen en ook van de 
belangrijkste criteria die zij hanteren bij de selectie van een partner. Dit alles komt in 
paragraaf 7.1 aan de orde. De paragraaf eindigt, net als de vorige hoofdstukken, met 
een inschatting van de gevolgen van deze wensen voor de keuze van een bepaald type 
partner. 

Vervolgens komen de verschillende uitspraken aan bod, die de jongeren expliciet 
hebben gedaan over de drie keuzemogelijkheden: een gemengd huwelijk (§ 7.2), een 
partner in het land van herkomst of een partner van de eigen herkomst in Nederland 
(§ 7.3). Ten slotte kom ik tot een algemene conclusie over de voorkeuren die jonge 
Turken en Marokkanen hebben voor een bepaald type partnerrelatie en een bepaald 
type partner (§ 7.4) 

7.1 Jongeren ouer de ideale partnerrelatie 

Zowel jongens als meisjes geven te kennen dat de tegenwoordige huwelijken tot stand 
komen uit liefde. Kon de liefde vroeger vaak pas na de huwelijkssluiting groeien, voor 
zichzelf wensen de jongeren nu een partner die al vooraf van hen houdt. Juist omdat 
uithuwelijken weinig meer voorkomt, is de redenatie, is houden van het belangrijkste 
criterium voor het aangaan van een relatie geworden. In het verleden had je te maken met 
uithuwelijken, nu niet meer. Daarom denk je als Marokkaanse extra na ouer houden uan. Een van de 
jongens geeft aan dat de partnerkeuze daar wel moeilijker door geworden is: zeker nu 
[is het belangrijk om voor het huwelijk van elkaar te houden], uroeaer was het makkelijker. 

De idealen van meisjes 
Meisjes leggen in hun wensen voor hun toekomstige relatie de nadruk op een even
wichtige verhouding, waarin vertrouwen, eerlijkheid, openheid, begrip en respect 
centraal staan. Ze hebben een affectieve relatie voor ogen, waarin de partners hun hart 
bij elkaar kunnen luchten - Bij wie anders, behalue je moeder? - en zichzelf kunnen zijn. 
Ze vinden het over het algemeen heel belangrijk dat ze met hun partner kunnen praten. 
En dan gaat het niet om gewoon praten, maar om echt praten: Mij gaat het meer om open 
en eerlijkheid. Echt praten / Iets meer diepaana / Datje iemand niets kan zeaaen - omdat het 
taboe is. Wil ik niet. 
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Om een open en evenwichtige relatie te realiseren, zoeken ze een partner die zich op 
hun golflengte bevindt en die op cruciale punten hetzelfde denkt. Dat is een reden 
voor sommigen om te kiezen voor een man die net als zij veel waarde hecht aan het 
geloof of een man met wie ze hun liefde voor de herkomsttaal delen. Hoogopgeleide 
meisjes leiden daarnaast uit het opleidingsniveau af of er sprake kan zijn van gelijk
gerichtheid - als dat ongeveer gelijk is, dan begrijp je alles ueel gemakkelijker. Toch hangt 
begrip niet volledig samen met een gelijk opleidingsniveau, zeggen ze: Kijkje zoekt 
gewoon iemand die bij je past, zelfdegolflengte, zelfde ajpniteiten en dan, ja, opleiding, ach, het 
scheelt wel / Het speelt wel een rol, in het gemak uan kunnen praten maar is niet noodzakelijk. 
Deze meisjes sluiten een huwelijk met een minder hoog opgeleide man dan ook niet 
bij voorbaat uit: Ietsje lager [opgeleid] mag, zolana. hij maar van hetzelfde intellectuele 
niueau is. 

Voor meisjes staat een relatie op basis van wederzijds respect voorop. Een deel van 
hen geeft tegelijkertijd de voorkeur aan een man die qua opleiding en werkoriëntatie 
boven hen uitstijgt. Ze willen daarmee, naar eigen zeggen, voorkomen dat hij zich 
minder voelt. Zo peinst een van hen hardop: Stel: jij werkt iuel en hij niet... dan uoelt hij zich 
minder. Dan kunnen er conflicten ontstaan. Vooral de relatief laag opgeleiden benadrukken 
dat ze het belangrijk vinden dat hun aanstaande goede perspectieven heeft op een 
baan, met andere woorden de kostwinnersrol naar behoren zal kunnen vervullen. Het 
moet niet iemand zijn die iedere dag een andere baan heeft en dan tuiee dagen zonder brood. Of 
het zover zal komen, valt af te leiden uit zijn onderwijsprestaties. Het zegt iets over zijn 
mentaliteit, zegt een meisje, als hij een hogere opleiding aankan en een ander geeft aan dat 
een hoge opleiding voor het vinden van een baan meer garanties biedt dan een lagere. 
Een jongen zonder goed arbeidsperspectief maakt weinig kans als huwelijkspartner, 
zo blijkt uit de woorden van een meisje: Die kun je tueg doen / Hij moet niet afhankelijk uan 
mij zijn. 

Een ander deel van de meisjes zegt er erg aan te hechten dat hun aanstaande modern 
is. Een moderne man is volgens een van hen een man die een moderne gedachtegang 
heeft en westers gedrag vertoont. Dat betekent, volgens de meisjes, dat hij niet eist 
dat zijn vrouw thuis bij de kinderen blijft, niet verbiedt dat zijn vrouw alleen op stap 
gaat en bereid is om met zijn tweeën uit te gaan. De jongens geven er blijk van dat ze 
van deze wensen van de meisjes op de hoogte zijn. Bij de vraag 'moetje toekomstige 
vrouw ook modern zijn?', is hun reactie: Dat willen urouiuen / Zouden urouiuen invullen of 
niet? Ze vermoeden dat het vooral gaat om het ontplooien van gezamenlijke activiteiten 
zoals winkelen, naar de stad gaan. Ze weten ook dat het draait om vrijheid: Van jongs 
af aan hoor je dat urouiuen meer urijheid nn'Ilen. 

De meisjes weten goed te verwoorden wat voor type partnerrelatie zij zouden willen 
hebben. Bij de selectie letten ze echter niet alleen op de kwaliteiten van een man als 
partner, maar ook op zijn potenties als opvoeder. Goed met elkaar kunnen praten, 
zeggen ze, is niet alleen belangrijk voor de relatie, maar vooral ook voor de opvoeding. 

130 Een prins(es) op het tuitte paard 



Je moet daar goed ouer kunnen praten. Het grootste dee! van de ruzies, nemen ze waar, heeft te 
maken met onenigheid ouer de opuoeding. En dat is niet goed voor de kinderen. Zijn toekomstige 
rol als opvoeder speelt ook mee in de voorkeur voor een partner met een islamitische 
achtergrond. Godsdienst, zo is de algemene opvatting, is zeer bepalend voor de 
opvoeding en daarom moet de toekomstige partner op dit punt gelijkgestemd zijn. 

Ten slotte trachten de meisjes een man te kiezen die past binnen de familie en, in 
mindere mate, bij wiens familie zij passen. Sommigen geven aan dat zijzelf nu eenmaal 
graag met hun eigen familie omgaan en niets liever zouden willen dan dat de partner 
erin wordt opgenomen. Anderen geven voorrang aan hun eigen gevoelens, maar 
hechten er tegelijkertijd veel waarde aan dat de partner haar ouders respecteert. Of 
een man wel of niet goed past in de familie, hangt sterk samen met zijn godsdienst 
en zijn etnische herkomst, realiseren de meisjes zich. Velen geven te kennen dat een 
niet-islamitische partner niet geaccepteerd zou worden. Een partner van een andere 
herkomst maar met een gelijke godsdienstige achtergrond valt iets beter, maar ligt 
ook moeilijk. Buiten godsdienst en herkomst is zijn reputatie van belang voor het 
inpassingsproces in de familie. Daarbij speelt bijvoorbeeld een rol of hij hard vjerkt en 
geeft aan armen, zegt een meisje. Een enkel meisje let ook goed op de familie van de 
potentiële partner. In dat geval anticipeert ze op haar toekomstige rol als schoondochter. 
Dat maakt het belangrijk voor haar om te weten of de schoonmoeder een heks is. 

De idealen van jongens 
Ook de jongens blijken in hun toekomstige relatie prijs te stellen op een vertrouwelijke 
band met hun partner, waarin communicatie een meer of minder belangrijke rol kan 
spelen. Je moet elkaar vertrouwen wordt verschillende keren gezegd. Opvallend is dat ze 
daar soms heel instrumentele redenen voor aandragen. Zo geeft een aantal aan dat 
vertrouwen vooral een belangrijk aspect van de relatie is vanwege het gevaar van 
ontrouw: Anders duikt ze met iemand anders in bed / Anders gaat ze er met een ander vandoor. 
In een andere groep wordt gezegd: Je brengt urij ueel tijd door met je vrouw en daarom is het 
iuel handig als het leuk is als je bij elkaar bent. Praten is daarvoor niet echt noodzakelijk, 
vinden sommigen: Je kunt het ook goed naar je zin hebben zonder met elkaar te praten / Ik hoef 
echt niet als ik thuiskom, met mijn vrouw over aandelen te praten. Anderen zoeken wel degelijk 
een partner met wie ze kunnen praten: Het praten datje elkaar kunt begrijpen, verduidelijkt 
er een. Ze zouden een vrouw willen bij wie ze hun ei kwijt kunnen, met wie ze 
problemen kunnen bespreken. In de Turkse groep wordt in dit verband een spreek
woord aangehaald, dat vertaald zou luiden: Verstandhouding ontstaat door praten. 

De opleiding van een vrouw is in de ogen van veel jongens niet per se een aanwijzing 
voor de kwaliteit van de verstandhouding: Ik weet niet of dat met elkaar samenhangt 
eigenlijk: opschieten en opleiding. Een enkele hoogopgeleide jongen vermoedt wel datje 
gemakkelijker praat met iemand van hetzelfde opleidingsniveau, maar voegt daaraan 
toe: Ze moet zelf kiezen of ze dat wil. je moet wel op dezelfde hoogte zitten is de algemene 
tendens, maar een gelijke opleiding is daarvoor geen vereiste. 
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Voor jongens lopen de kwaliteiten van een vrouw als partner, als moeder en als toege
voegd lid van zijn familie door elkaar heen. Als de ideeën over opvoeding uiteenlopen, 
dan is het opbouwen van een goede relatie in de ogen van meerderen kansloos. En: Als 
je urouuj niet met je ouders kan opschieten, dan loopje constant ruzie te maken, dat is niet goed 
voor de relatie, verklaart een ander. Uit de woorden van de jongens valt op te maken, 
dat er in hun ogen pas echt sprake is van liefde als een vrouw niet alleen van jou 
houdt, maar ook een goede moeder kan zijn voor je kinderen en past bij je familie. 

Of een vrouw hieraan voldoet, leiden ze in hoge mate af uit de godsdienstige en 
culturele achtergrond. Een gelijke godsdienstige opvatting is een van de garanties, in 
de ogen van de jongens, voor een goede opvoeding van de eventuele kinderen enerzijds 
en een goede relatie met de familie anderzijds. Gelijke etnische herkomst is volgens 
de een mooi meegenomen, volgens de ander een vereiste om in de familie geen buiten
beentje te worden. De reputatie van de vrouw en haar familie speelt eveneens een 
belangrijke rol. Zo zegt er een: Het loopt gewoon niet lekker als jij met je urouu; rondloopt en 
je hoort achter je allemaal schuine opmerkingen, en een ander geeft aan dat zowel de relatie 
als de familie te lijden heeft van een slechte reputatie van een vrouw: Het gaat om een 
aoede naam. Als je in Nederland een meisje hebt aeuonden, dat op school door iedereen is aeneukt, 
wat denkt je omgeving daar dan uan?/ En je familie! Maagdelijkheid achten de jongens 
daarom een van de belangrijkste voorwaarden voor een huwelijk. De reputatie strekt 
zich voor velen verder uit dan de maagdelijkheid van het meisje. O/je het nu leuk uindt 
of niet, zegt een jongen, ook de rest uan haar/amilie moet aoed bekend staan. 

Een enkeling is gecharmeerd van, zoals iemand het uitdrukt, stadse vrouwen, vrouwen 
die een beetje modern zijn en geen kluizenaar. In de meeste gesprekken met jongens echter 
is het modern zijn als selectiecriterium niet ter sprake gekomen. Tenzij in negatieve 
zin: Modern, dat hoeft een toekomstiae vrouw niet te zijn. Je herkent ze volgens een aantal 
aan hun rookgedrag: Roken is te modern / Een Marokkaans meisje dat rookt, is op het slechte pad. 
Een goed ontwikkelde vrouw, dat vinden veel jongens wel belangrijk, want dat duidt 
erop dat ze denkt aan de toekomst. Opleiding, bedoelen ze, heeft vooral betekenis 
voor de rol van de vrouw als opvoeder. 

De idealen van meisjes uersus die van joncjens 
Het algemene beeld is dat meisjes meer dan jongens gespitst zijn op relationele aspecten 
bij de selectie van een partner. De jongens zijn, meer dan de meisjes, tegelijkertijd op 
zoek naar een partner, een moeder voor hun kinderen en een schoondochter voor hun 
ouders. Het gaat hier zeker niet om absolute sekseverschillen, er is de nodige overlap. 
Wel lijkt het zo te zijn dat de jongens die extreem veel waarde hechten aan het passen 
in de familie en geen belangstelling tonen voor het opbouwen van een affectieve relatie, 
weinig gelijkgezinden treffen onder de meisjes. 

De wens een moderne relatie op te bouwen is alleen te horen geweest in de meisjes-
groep. Modern, verklaart een jongen, dat is aanaepast aan Nederland, niet modern zijn wij. 
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Hoewel dat laatste niet voor alle jongens opgaat, lijkt zich wel degelijk een kloof af te 
tekenen tussen het verlangen van een deel van de meisjes naar een moderne relatie en 
de bereidheid van de jongens hierin mee te gaan. De meisjes zien zich dan ook regel
matig geconfronteerd met jongens die te kennen geven dat meisjes wel erg hoge eisen 
stellen, onwerkelijke eisen zelfs. Een van de meisjes is desondanks hoopvol gestemd: Je kan 
een man irinden om zijn karakter, modern kun je hem zelf wel maken. Afgaande op de reacties 
van haar groepsgenoten is dit tamelijk optimistisch gedacht. Meisjes maken juist in 
de praktijk mee dat jongens er voor hun huwelijk moderne gedachten en gedrag op 
na houden, maar eenmaal getrouwd kunnen omslaan als een blad aan een boom. Je 
deelt heel ueel en als het serieus wordt, kan er niet ueel meer / Turkse jongens denken dan: past ze 
wel in mijn jamilie? En: Nu kan ze niet meer alleen op stap. Jongens herkennen zich wel in 
dit beeld en zeggen zelf ook dat ze goed de schijn kunnen ophouden dat ze modern 
zijn, maar als het erop aankomt, dan zijn we het niet. 

De idealen van de ouders 
De wensen van de ouders ten aanzien van een schoonzoon of schoondochter zijn 
volgens enkele jongeren heel anders dan die van henzelf. Volgens de meesten komen 
de kernpunten redelijk overeen. Anders is in ieder geval dat veel ouders waarde hechten 
aan de streek van herkomst en de jongeren zelf niet. Gemeenschappelijk hebben 
ouders en jongeren dat ze letten op religie, herkomst en reputatie. Accentverschillen 
komen vooral voort uit de wens van ouders om aansluiting te krijgen bij de schoon-
kinderen. Zo leggen zij meer nadruk op de taal omdat ze het Nederlands vaak niet 
goed beheersen, en op respect omdat ze dat verlangen in hun relatie met hun kinderen 
en schoonkinderen. Het grote verschil komt voort uit het feit dat de jongeren deze 
traditionele criteria hebben aangevuld met nieuwe, zoals een gelijkwaardige en intense 
omgang tussen partners, overeenkomstige affiniteiten en een goed opleidingsniveau. 
Omdat de ouders, in de overtuiging van de jongeren, het geluk van hun kinderen voorop 
stellen, hoeft dit geen problemen op te leveren. Zo zegt een meisje: Wegens de taal zullen 
mijn ouders een niet-Turk niet snel accepteren. Verder willen ze het liefst een hoogopgeleide partner 
uoor mij, omdat hij met mij moet kunnen omgaan. Ze laten de keuze aan mij. Ze willen dat ik 
gelukkig ben. 

Niet alle ouders zullen zich zo meegaand opstellen. Conflicten komen zeker wel 
voor. De realiteit is dat jongeren goed aanvoelen waar de grenzen van de ouders liggen 
en daarop anticiperen in hun keuze. Soms testen ze vooraf de hardheid van de criteria 
door hypothetische gevallen voor te leggen. Dan blijken de grenzen van ouders vaak 
rekbaarder dan ze hadden verwacht. Uiteindelijk hebben de meeste ouders en kinderen 
een gemeenschappelijk doel: een gelukkig huwelijk sluiten met behoud van de goede 
banden binnen de familie. 

idealen en de kans op een bepaalde partner 
De verwachtingen van het huwelijk die de ondervraagde jongeren koesteren, stemmen 
nauwelijks overeen met die van hun autochtone leeftijdgenoten. Vooral de Turkse en 
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Marokkaanse jongens wensen een partner die past bij en zelfs onderdeel wordt van 
de familie, en ze hebben bovendien een sterke voorkeur voor een strikt seksespecifieke 
rolverdeling met hun partner. Het is niet uit te sluiten dat een autochtone kandidaat 
in het plaatje past, maar erg voor de hand ligt het niet. Al is het alleen maar omdat de 
jongeren beseffen op hoeveel weerstand dat bij hun ouders zou stuiten. 

Degenen voor wie na het huwelijk de familierelatie zwaarder telt dan de partnerrelatie 
(voornamelijk jongens en de relatief laag opgeleide meisjes), kunnen meteen partner 
uit het land van herkomst, meestal een familielid of streekgenoot, goed uit de voeten. 

Voor een huwelijk met een herkomstgenoot uit Nederland is een heikel punt dat 
jongens en meisjes verschillen in het type relatie dat zij wensen op te bouwen. Terwijl 
voor de meisjes een goede communicatie voorop staat, wordt dat aspect bij de jongens 
overschaduwd door de rol van hun toekomstige vrouw als toegevoegd lid van de familie 
en opvoedster van de kinderen. De kloof lijkt het grootst voor relatief hoog opgeleiden. 

Zo is op een indirecte manier bepaald wat de kans is dat de jongeren zullen gaan kiezen 
voor een partner uit een bepaalde groep. Dit completeert het beeld dat is ontstaan uit 
de andere hoofdstukken. In de focusgroepgesprekken hebben de jongeren ook zelf 
uitgebreid gesproken over hun eigen inschatting van de kansen dat zij in de toekomst 
trouwen met een partner van een andere of van de eigen herkomst in Nederland of 
met iemand die nu nog woont in het herkomstland. Dat zal nu worden beschreven. 

7.2 Jongeren ouer gemengd huwm 

In de verhalen van de jongeren kwam een onderscheid naar voren tussen het sluiten 
van een etnisch gemengd huwelijk in algemene zin (met een partner uit een andere -
maar meestal autochtone - herkomstgroep) en een religieus gemengd huwelijk (met 
een partner van andere herkomst en andere religieuze overtuiging). 

Gemengd huwen algemeen 
Een jongen vat de vele reacties op de vraag: 'Kan dat, een gemengd huwelijk?' kernachtig 
samen met het antwoord: Theoretisch wel, [maar in de] praktijk niet. Voor sommigen 
behoort een gemengd huwelijk echt niet tot de reële opties, ofwel omdat ze het zelf niet 
aantrekkelijk vinden, ofwel omdat ze weten hoe hun ouders daarop zouden reageren: 
Ze trappen je meteen de deur uit / Mijnfamilie zou absoluut geen Nederlandse man accepteren / Ik 
zou in het ziekenhuis belanden! Behalve deze expliciete afwijzingen zijn er ook mildere 
reacties. Deze komen erop neer dat een gemengd huwelijk onder bepaalde voorwaarden 
wel zou kunnen. De belangrijkste voorwaarde is: aanpassing. De volgende uitspraken 
illustreren dit: Als ze moslim uril tuorden en in onze cultuur wü passen, zegt mijn moeder, dan 
wel j Ze [ouders] willen graag datje dezelfde afkomst hebt, hetzelfde geloof. Maar als je een ander 
meisje neemt dat zich geheel zal aanpassen, nou dat ook wel. Als ze zich maar aanpast, is er geen 
probleem. Maar juist omdat aanpassing vereist is voor een gemengd huwelijk, wijzen 
sommigen het af. Een van de twee moet dan te veel opofferen en dat is gewoon heel 
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gemeen] Het lijkt overigens een uitgemaakte zaak dat niet zozeer zijzelf, maar vooral de 
partners geacht worden iets van zichzelf op te geven. In de volgende paragraaf zal duidelijk 
worden dat religie de belangrijkste component is van de gevraagde aanpassing. 

De jongeren voeren verschillende redenen aan voor hun twijfel over een gemengd 
huwelijk. Onbetwist bovenaan op het lijstje van bezwaren staat de negatieve reactie van 
de ouders. In alle verhalen klinkt het besef van de jongeren door dat ze op zijn minst 
een stevige discussie met hun ouders zouden moeten aangaan, hen zeer waarschijnlijk 
verdriet zouden doen en in het ergste geval op uitsluiting kunnen rekenen. Dit laatste 
is niet onwaarschijnlijk, getuige de diverse voorbeelden die de jongeren aandragen van 
gemengde huwelijken, waarbij de familie de partner niet accepteert. Een van de Marok
kaanse jongens is er dan ook van overtuigt datje wel met 'r om [kunt] gaan, maar [dat] 
ze niet thuis mag komen. Volgens een van de jongens maakt het opleidingsniveau wel 
verschil. Hij is van mening dat een hoogopgeleide vrouw van andere herkomst 
gemakkelijker geaccepteerd wordt. 

Wat ook voorkomt, is dat niet zozeer de ouders zelf negatief staan tegenover een 
gemengd huwelijk, maar wel de omgeving waarin zij verkeren. Een Turkse jongen zou 
om die reden niet kiezen voor een Nederlands meisje, want: Ik wil niet dat ze gaan praten 
ouer mijn vader. 

De jongeren hebben het er meestal niet voor over problemen met de familie te 
krijgen, temeer omdat ze na hun huwelijk ook nog intensief contact met hun ouders 
willen houden. Een jongen verklaart: Je kunt wel heel blij zijn met je buitenlandse vrouw, 
maar als je ouders dan ieder weekend gaan zeuren, ben je toch niet gelukkig. 

Een deel van de argumenten tegen een gemengd huwelijk heeft betrekking op de 
partnerrelatie zelf. Velen geloven niet in het succes van een gemengde relatie. De 
verhalen over mislukte gemengde huwelijken zijn legio. Slechts een enkeling zegt te 
betwijfelen dat de problemen in deze verbintenissen toe te schrijven zijn aan cultuur
verschillen. De meesten gaan er wel vanuit dat de verschillende herkomst van de 
partners rechtstreeks leidt tot relatieproblemen. Sommigen zeggen dat het beter gaat 
als de man op relatief volwassen leeftijd uit een grote stad uit het land van herkomst 
komt, als een jongen met een Nederlandse partner trouwt en anderen menen dat de 
kans op succes juist groter is juist als een meisje dat doet. 

Hier en daar wordt duidelijk welke relationele aspecten minder aantrekkelijk 
worden gevonden als de partner een andere herkomst heeft. Een deel van de jongens, 
bijvoorbeeld, is niet gecharmeerd van de westerse manier van doen van vrouwen. Ze 
[autochtone Nederlandse meisjes] zijn losbandiger en vrijgeviger, de vrouw mag meer doen 
van de man en meer omgaan met anderen. Ze hebben de hele tijd de emancipatie in het hoofd. Ze 
overschrijden grenzen wat betreft onze cultuur. Daar is de volgende jongen het mee eens: 
[Een] Nederlandse vrouw wil meer vrijheid en dat soort dingen en daarom, zegt hij, heeft een 
gemengd huwelijk minder kans van slagen. 
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Behalve uit afkeer van een 'westerse' relatie, kan de voorkeur voor een niet-gemengd 
huwelijk ook voortkomen uit de speciale band die twee partners van gelijke herkomst 
met elkaar hebben. Zo geeft een jongen aan dat een gemengd huwelijk hem niet aan
trekt omdat herkomstgenotes hem nu eenmaal beter aanvoelen. Een aantal Turkse 
meisjes zouden de Turkse taal missen met een niet-Turkse partner, niet alleen om met 
elkaar te kunnen praten trouwens: En bijvoorbeeld Turks zingen mis ik dan heel erg. 

Een bezwaar dat sterk samenhangt met de verwachte relationele problemen, is dat het 
gemengd zijn van een huwelijk de opvoeding van de kinderen te zijner tijd bemoeilijkt: 
Kind wordt bijvoorbeeld heel anders opgevoed dan in een andere cultuur. Een ander meisjes 
vult haar aan: Turkse cultuur isgeiuoon strenge regels. ... uan een Nederlander mag een kind van 
18 uan alles doen. En in dezelfde lijn valt de volgende opmerking van een jongen te 
plaatsen: Belangrijkste uan alles, de opvoeding, je laatje normen en waarden achter. Daarom 
concludeert een Marokkaans meisje, dat eerst nog dacht dat het haar niets uit zou 
maken: Maar nu dank ik God op mijn blote knieën als het een Marokkaan zou zijn. Zij verwoordt 
ten slotte de simpele conclusie die uit het bovenstaande valt af te leiden: een huwelijk 
met een herkomstgenoot: Het is ueel makkelijker. 

Religieus gemengd huiuen 
Een van de meest opvallende resultaten van de groepsgesprekken is, dat jongeren het 
belangrijker vinden dat hun toekomstige partner islamitisch is, dan van gelijke her
komst. De uitspraak: Islamitisch is het belangrijkst, niet de nationaliteit, is exemplarisch 
voor de talrijke opmerkingen die in deze richting zijn geplaatst. In dit opzicht lijken 
ze voor te lopen op de voorkeuren van veel ouders, die toch wel graag zien dat hun 
schoondochter of-zoon van dezelfde herkomst is. Maar ook voor hen geldt, volgens 
de jongeren, dat het geloof voorop staat: Het is erger datje trouwt met iemand uan een 
andere godsdienst dan datje trouujt met iemand uan een ander land. Dat betekent dat velen 
een huwelijk met een niet-herkomstgenoot pas zouden overwegen als deze al islamiet 
is of bereid is islamiet te worden. Sommigen voegen daar nog aan toe dat het wel de 
bedoeling is dat de partner uit zichzelf moslim wil worden: Als hij uoor mij en hem moslim 
tuil luorden, dan is het luel de man uoor mij. 

En waarom is die godsdienst dan zo belangrijk? Onder andere omdat ouders iemand 
met een andere godsdienstige achtergrond niet zouden accepteren. Een enkeling vindt 
dat tamelijk hypocriet: Een islamiet die alles doet tuat God uerboden heeft, is en blijft goed, 
terunjl een Nederlandse man die zogoed kan zijn, nooit tuordtgeaccepteerd. De meesten lijken 
zich hier echter wel mee te kunnen verenigen, deels omdat je het sowieso niet kunt 
maken om met iemand van een andere godsdienst te trouwen, bijvoorbeeld omdat de 
islam dat nu eenmaal voorschrijft, omdat het zo hoort, of omdat het zoveel betekent 
voor de inrichting van je dagelijkse leven. Daarnaast geven de jongeren aan dat twee 
religies botsingen veroorzaken tussen de partners, vooral over de opvoedingvan de 
kinderen: Ik bedoel dat gaat geiuoon niet goed, je krijgt later kinderen, welke godsdienst ga je 
dan nemen? 
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De jongeren staan duidelijk open voor een gemengd huwelijk binnen de islamitische 
context. Hun ouders echter veel minder. Daarom en gezien de twijfels die de jongeren 
uiten over huwelijken tussen twee culturen, is het de vraag of er door hen veel etnisch 
gemengde, religieus homogame huwelijken gesloten zullen worden. De jongen die zegt: 
De combinatie [herkomst en religie] zou misschien ideaal zijn, is naar alle waarschijnlijkheid 
geen uitzondering. 

7.3 Jongeren over een huwelijksmigrant versus een herkomstgenoot uit Nederland 

Gemengd huwen beschouwen de meeste jongeren dus als iets volstrekt hypothetisch. 
Ze zien hun keuzen beperkt tot enerzijds een partner uit het herkomstland en ander
zijds een partner van de eigen herkomst in Nederland. Deze twee keuzen wegen zij 
tegen elkaar af. De voors en tegens die ze de revue laten passeren, zijn terug te brengen 
tot een aantal thema's: het cultuurverschil, het aanbod, de ontmoetingsplekken en de 
familie. De overwegingen van de jongens en de meisjes zijn deels dezelfde en deels 
verschillend. 

Cultuurverschil 
Als de optie van een partner uit het land van herkomst aan de orde komt, dan spitst 
de discussie zich voor een groot deel toe op de mogelijke integratieproblemen. Meisjes 
zien vooral het feit dat een man uit het land van herkomst in Nederland niets kan als een 
obstakel. Niet alleen voor hem, maar ook voor het ontwikkelen van een evenwichtige 
relatie. Trouwen met iemand uit het herkomstland is, zoals een Marokkaans meisje 
zegt, een heel grote verantwoordelijkheid. Zelfs als de partner uit het herkomstland een 
hoog opleidingsniveau heeft, zijn er integratieproblemen te verwachten. Aan een der
gelijke opleiding wordt in Nederland soms weinig betekenis gehecht, zodat een jongen 
die in Turkije heeft gestudeerd, hier helemaal opnieuw [moet] beginnen. Een ander punt dat 
wordt aangeroerd, is dat goedopgeleide mannen het veel beter hebben in het land 
van herkomst dan in Nederland en dat juist zij daarom hier in een gat zullen vallen. 

De aantrekkingskracht van partners uit Nederland (van dezelfde herkomst) is gelegen 
in de gemeenschappelijke ervaringen. Je hebt hier dezelfde achtergrond, je kunt met elkaar 
praten, zoals een Marokkaans meisje zegt. Ook een van de Marokkaanse jongens wil 
een partner uit Nederland, want: Zij is ingeburgerd en kan oueral over meepraten. Het geeft 
aan dat de jongeren zich in elk geval deels identificeren met het land waarin zij zijn 
opgegroeid, of zoals een Turks meisje zegt: Ik wil wel graag met iemand uan m'n achter
grond kunnen delen, zowel het Nederlandse als het Turkse. Het Nederlandse deel van de 
gemeenschappelijke achtergrond ontbreekt bij een relatie met een partner die is 
opgegroeid in het herkomstland. Ze omschrijven dit wel als een cultuurverschil, dat 
aanleiding kan geven tot relatieproblemen. 

Integratie is overigens niet altijd positief. Een en ander kan doorschieten naar de 
verkeerde kant, vinden sommigen. Een aantal Turkse jongens geeft aan dat het ook 
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nadelen kan hebben als een partner weet wat ze kan doen en wat ze niet kan doen in dit land. 
Turkse meisjes gaan in Nederland in hun ogen net over de grens. Daarom is een meisje 
uit Turkije makkelijker. 

Overigens is niet iedereen overtuigd van de verschillen tussen een partner van hier en 
een partner van daar, zeker niet binnenshuis, maar ook meer in het algemeen, omdat 
de landen van herkomst sterk aan het veranderen zijn. Met name de stedelijke jongeren 
zouden niet veel verschillen van die in Nederland. 

Aanbod 
Als jongeren praten over partnerkeuze, komt altijd aan de orde hoe gewild zij als 
huwelijkspartner zijn in het land van herkomst. Het aanbod aan kandidaten is zo groot, 
dat je, in de woorden van een Marokkaanse deelneemster, niet eens hoejt te zoeken, maar 
ze zelf naar je toekomen. Meisjes lijken die grote belangstelling niet altijd serieus te 
nemen: Ik heb er ook uaak zo om gelachen. Ze kijken er met verbazing en ook lichtelijk 
geïrriteerd naar. Soms schakelen ze hun ouders in om al te opdringerige mannen van 
zich af te houden. De situatie voor jongens is anders. Het aanbod is wellicht net zo 
groot, maar de sfeer is minder dwingend. Zij reageren er dan ook lang niet zo negatief 
op. Relativerende geluiden over de grootte van het aanbod zijn overigens ook te horen. 
De keuze in het land van herkomst is niet zo groot, als je alleen degenen meerekent 
die je daar ook echt kent. 

Over het aanbod in Nederland zijn jongens en meisjes het eens: daarmee is het erg 
slecht gesteld, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het is moeilijk, het zal niet aemakkelijk 
zijn om iemand te uinden, is de algemene teneur in alle groepen als het over herkomst-
genoten in Nederland gaat. De meeste deelnemers zijn desondanks optimistisch 
gestemd en denken dat iemand die een partner in Nederland wil, daarin uiteindelijk 
wel slaagt. De indruk bestaat dat de schaarste in Nederland vooral bepaalde groepen 
naar het land van herkomst drijft. Genoemd worden relatief hoog opgeleide meisjes 
die de gemiddelde huwelijksleeftijd al zijn gepasseerd. 

Het ruime aanbod in het land van herkomst brengen de meisjes vooral in verband 
met de druk om te migreren. Ze realiseren zich dat men er in het land van herkomst 
veel voor over heeft om naar Nederland te komen, vanwege de economische situatie. 
Dit brengt grote twijfel met zich mee over de daadwerkelijke beweegredenen van een 
huwelijkskandidaat daar. De meesten passen ervoor om alleen gebruikt te worden als 
uliegend paspoort. Hun ideaal is een huwelijk gebaseerd op liefde en dat is altijd de vraag 
bij migratiehuwelijken. Ze hebben in hun omgeving maar al te vaak gezien dat deze 
huwelijken te kampen krijgen met grote problemen. 

Hoewel vooral meisjes bevreesd zijn voor 'paspoorthuwelijken', geldt dit soms ook 
voor jongens. Opvallender is dat jongens veel afwijzender staan tegenover de puur 
rationele beweegredenen van mannelijke huwelijksmigranten: Maakt niet uit of ze blind 
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is, of ze loopt mank, of ze heeft één been, dan tegenover die van vrouwelijke. Zo blijkt uit de 
woorden van een Marokkaanse jongen, dat hij beseft dat een vrouw uit het land van 
herkomst vooral hier wil komen om het beter te krijgen. Dit ziet hij echter niet als 
obstakel voor een huwelijk, integendeel. Het biedt juist mogelijkheden voor een goede 
ruil: Je kunt ook naar Marokko gaan en dan heb je een gratis huwelijk, dan trouw je haar om haar 
een goed leven tegeuen, zij heeft het daar niet denderend. Een andere Marokkaanse jongen 
lijkt het ook vooral logisch (en niet storend) te vinden dat die meisjes zo graag willen 
komen, en beschouwt een migratiehuwelijk als een goede daad: Je doet haar een gunst, 
een plezier. 

De meeste jongeren zijn zich sterk bewust van de voorwaarden die de migratiewetgeving 
aan hen stelt als zij een partner uit het land van herkomst willen laten overkomen. 
Sommigen staan daar ook niet negatief tegenover. De mees ten accepteren het gewoon 
als een feit waar ze rekening mee moeten houden. De jongeren realiseren zich dat zij 
een baan moeten hebben als ze een partner willen laten overkomen. Een van de 
studerende meisjes noemt deze eis als reden om niet te kiezen voor een migratie-
huwelijk. Dat zij haar studie zou moeten afbreken voor een dergelijk huwelijk, ziet zij 
als een te zware consequentie. Een van de jongens is van mening dat de eisen geen 
obstakel vormen, omdat er altijd wel een oplossing voor te vinden is. 

Ontmoetingsplekken 
In alle groepen is gesproken over de mogelijke plekken voor de ontmoeting van de 
toekomstige partner en af en toe hebben de deelnemers ook uit de doeken gedaan 
hoe zijzelf hun vriend of verloofde hebben ontmoet of hoe een hen bekend stel elkaar 
ontmoet heeft. In sommige gevallen is de ontmoetingsplek direct in verband gebracht 
ofte brengen met de keuze voor een huwelijksmigrant dan wel voor een in Nederland 
wonende partner. 

Het land van herkomst tijdens de vakantie is de ontmoetingsplek bij uitstek, zo valt 
in alle groepen te beluisteren. Dit is meteen ook de meest voor de hand liggende 
gelegenheid voor de jongeren om een eventuele partner uit het land van herkomst te 
treffen. Uit de verhalen blijkt dat er tijdens vakanties inderdaad migratiehuwelijken 
tot stand kunnen komen. Door een toevallige ontmoeting, als welbewust doel van de 
vakantie of door tussenkomst van bemiddelaars. Anderen betwijfelen of er veel 
huwelijken met leden van de plaatselijke bevolking ontstaan tijdens hun bezoeken 
aan het herkomstland. Ze verblijven namelijk een groot deel van de tijd in toeristische 
oorden en gaan daar hoofdzakelijk om met medemigranten. Wat wel eens voorkomt, 
zijn ontmoetingen met andere Europese migranten, wat ook kan uitlopen op een 
migratiehuwelijk. 

Vaker komt ter sprake dat er tijdens vakanties relaties opbloeien tussen twee 
migranten uit Nederland. Dit hangt onder andere af van de actieve bemoeienis van 
ouders met het keuzeproces. Afgaande op de woorden van twee Marokkaanse jongens, 
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zien de ouders maar al te graag dat hun kinderen tegen een partner aanlopen in hun 
geboorteland. Sommige ouders zullen het niet kunnen laten het toeval een handje te 
helpen. 

Uiteindelijk ligt het volgens sommigen veel meer voor de hand een parmer in Nederland 
te ontmoeten, want: Je denkt hier, je leeft hier, en dan moetje haar daar in een maand vinden? 
Of het lukt om in Nederland iemand tegen te komen, is erg afhankelijk van het sociale 
leven van de jongeren. Een eerste voorwaarde is dat het sociale netwerk personen 
bevat met de juiste kwalificaties en ten tweede is het noodzakelijk dat er daadwerkelijk 
contact kan worden gelegd met iemand van de andere sekse. Dit is niet altijd het 
geval (zie hoofdstuk 6). Sommigen maken zich dan ook zorgen over de kansen op 
een ontmoeting binnen hun eigen netwerk in Nederland. Anderen maken zich min
der druk want: Als je haar niet 'op straat' vindt, ga je naar je moeder toe. 

Een voortdurend in de gesprekken opduikende gelegenheid om iemand te ontmoeten 
is een bruiloft. De uitdrukking 'van een bruiloft komt een bruiloft' is zeer van toepassing 
op de kringen van de jongeren. Hoewel het vaak moeilijk is op traditionele bruiloften 
in contact te komen met het andere geslacht, zien de jongeren deze toch als goede 
gelegenheden om ze te scannen, zoals een jongen het uitdrukt. Omdat veel bruiloften 
in het land van herkomst plaatsvinden, bieden ze in principe ook de mogelijkheid voor 
het ontstaan van een migratiehuwelijk. Dat gebeurt ook wel eens, getuige het relaas 
van een jongen over zijn broer, die overmand door de romantische sfeer op een bruiloft 
in Marokko spontaan een daar wonende vrouw ten huwelijk vroeg. Maar even zo goed 
komt het voor dat twee migranten elkaar ontmoeten op een bruiloft. 

Familie 
Uit de woorden van de jonge Turken en Marokkanen blijkt dat de keuze voor of tegen 
een huwelijksmigrant kan samenhangen met de betrokkenheid van ouders (of verdere 
familie) bij het partnerkeuzeproces. Nogal wat ouders spreiden een voorkeur ten toon 
voor een schoonzoon of schoondochter uit het land van herkomst. Dit heeft volgens 
de jongeren verschillende achtergronden. Wat meespeelt, is dat ouders die zich een 
belangrijke rol toedichten in de zoektocht, in het land van herkomst veel keuze hebben. 
Ook kan het gaan om een traditie van familiehuwelijken die tot voordeel strekken van 
beide families. Het is duidelijk dat migratie een extra dimensie kan geven aan deze 
traditie. Een andere reden waarom de voorkeur van ouders kan uitgaan naar een 
migratiehuwelijk, is dat zij hun kinderen graag zien trouwen met iemand die vertrouwd 
is. Een van de deelnemers zegt in dit verband: Je ouders ivillen je iemand uit hun omcjevina 
vinden, en als Turkse of Marokkaanse jongere heb je nu eenmaal veel familie daar. Ten 
slotte noemen de meisjes nog de reden dat ouders geporteerd zijn van een schoon
dochter die de zorgrol op zich wil nemen. Op dit punt worden in Nederland opgevoede 
meisjes gewantrouwd. 
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Of de wensen van ouders ook daadwerkelijk doorklinken in de definitieve partnerkeuze, 
is sterk afhankelijk van de invloed die zij hebben op de besluitvorming. De uitspraak: 
Als bij ons iemand om onze hand komt vragen, en wij zeggen nee, dan moeten ze ook opdonderen 
van m'n ouders, die moeten niet binnenkomen, laat zien dat er in ieder geval ook ouders zijn 
die de wens van hun dochters laten prevaleren. Op dat moment kunnen zij zelfs 
succesvol worden ingezet om aanzoeken van potentiële huwelijksmigranten terzijde 
te schuiven. 

Tot dusver zijn hier de overwegingen van de jongeren om een migratiehuwelijk te sluiten 
of met een partner van eigen herkomst uit Nederland door het leven te gaan, besproken 
zonder onderscheid te maken tussen jongens en meisjes. Over deze zaken brachten de 
jongens en meisjes geen duidelijk verschillende standpunten naar voren. Op andere 
punten zijn er wel degelijk sekseverschillen. 

Meisjes: jongens in het land van herkomst uersus jongens in Nederland 
Meisjes, en dat geldt vooral voor Turkse meisjes, zijn zeer enthousiast over een bepaald 
type mannen in het land van herkomst. Het gaat om die mannen die geestelijk ont
wikkeld zijn, diepzinnig kunnen praten en het leven doorhebben. Mannen aan wie je kunt 
merken dat ze een levensschool doorlopen hebben, wat onder andere tot uitdrukking 
komt in hun manieren en omgangsvormen, onder andere met vrouwen. Naar buiten toe 
zijn deze mannen opener, oprechter en rustiger, dan jongens in Nederland. In dit opzicht 
staan de meisjes op een lijn met sommige ouders, die vinden dat jongens [uit het 
herkomstland] vriendelijker zijn. 

Tegenover deze positieve kenmerken van de houding van mannen die zijn opgevoed 
in het land van herkomst, plaatsen de meisjes veel negatieve opmerkingen over hun 
gedrag als partner. Dergelijke mannen zijn echt streng en heel jaloers en niet gewend dat 
een vrouw bijvoorbeeld even de stad in gaat. Een van de Marokkaanse meisjes gelooft dan 
ook dat het vooral streng opgevoede meisjes zijn, die zich aangetrokken voelen tot 
mannen in het land van herkomst, omdat die ook zo zijn. 

In de verhalen van de meisjes over de jongens in hun dagelijkse omgeving valt vooral 
op hoe negatief zij hun houding en manier van presenteren waarderen. Ze hebben 
inhoudelijk weinig te betekenen, zijn achtergebleven en onbetrouwbaar - Ze trouwen en scheiden 
na een paar maanden -, en hebben een conservatieve houding. Een Marokkaans meisje 
vat het als volgt samen: In onze ogen 'doen' Marokkaanse jongens hier het ook niet zo goed. 

Tegenover deze negatieve kwalificaties staan de betere perspectieven op een relatie 
op hetzelfde niveau, waarin je dezelfde achtergrond deelt en je daarom beter met elkaar 
kunt praten. Niet iedereen is het hier overigens mee eens. Volgens een Turks meisje zijn 
de jongens hier als ze eenmaal zijn getrouwd, strenger dan jongens uit het herkomst
land. Dit zou voortkomen uit het feit dat de jongens in Nederland alles al een keer gedaan 
hebben wat niet mag en dat ook ... meisjes zien doen. 
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Hoewel lang niet alle meisjes dezelfde wensen hebben, lijkt het volgende ideaal te 
construeren: ofwel een man uit (een stad in) het land van herkomst, die zich inspant 
om een evenwichtige, communicatieve relatie op te bouwen, ofwel een man van 
dezelfde herkomst uit Nederland meteen goede naam en goede omgangsmanieren. 

Jongens: meisjes in het land van herkomst versus meisjes in Nederland 
Aantrekkelijk aan vrouwen uit het land van herkomst, zo geven jongens aan, is hun 
toewijding aan het gezin en het huishouden. Volgens een Turkse jongen gaan her-
komstgenoten vooral in zee met een vrouw uit Turkije om te koken en voor het huishouden. 
Een Turks meisje is eenzelfde soort mening toegedaan en zegt wat cynisch: Ze ver
wachten een slaafje. Of ze dit krijgen, is de vraag volgens een Turkse jongen. Hij stelt 
dat vrouwen die voor een huwelijk migreren, in zo'n moeilijke positie terechtkomen, 
dat ze hun taak als zorgzame echtgenote juist niet meer goed kunnen vervullen. 

Zijn dit observaties van jongeren die zelf deze keuze niet zouden maken, ook jongens 
die een migratiehuwelijk prefereren, zeggen: Meisjes daar hebben meer voor je over, en ze 
stellen goedkeurend vast dat de meisjes in het land van herkomst tenminste wél streng 
worden opgevoed (in tegenstelling tot de meisjes hier). Ook is het gemakkelijker een 
vrouw uit het land van herkomst tevreden te stellen: Die van hier zijn venuend. Die daar 
zijn al tevreden als hun primaire behoeftes zijn bevredigd. 

Een kwaliteit van vrouwen uit het land van herkomst, die minder op de relatie is 
gericht en meer op de levenshouding betrekking heeft, en die positief wordt gevonden, 
is volgens de jongens dat zij meer leven volgens het boekje. Een voordeel is bovendien 
dat de goede naam van een vrouw die van ver komt, niet door roddel en achterklap 
bezoedeld is. Een aantal Marokkaanse jongens is overigens juist vanwege de erg 
strenge leefregels aldaar wat minder geïnteresseerd in vrouwen uit het herkomstland. 

De beeldvorming van jongens over de meisjes van de eigen herkomst in Nederland is 
niet positief. De meisjes zijn zich hiervan bewust: Ze [de jongens hier] vinden ons vaak 
te vrij opgevoed. Ze vermoeden ook dat de jongens vinden dat de meisjes die hier ivonen, te 
zelfstandig zijn, hun eigen mening hebben en daar voor uitkomen. De jongens zelf zeggen dat 
de meisjes hier vervjend zijn en te modern. Hoewel het in het algemeen niet helemaal 
duidelijk is waarom de jongens problemen hebben met deze eigenschappen, lijkt dit 
van doen te hebben met het type relatie waar dergelijke meisjes - in hun ogen - om 
vragen. Meisjes hier zouden meer eisen stellen aan de relatie en meer een Nederlands-soortige 
relatie ivilien of zelfs de baas ivillen spelen over de man. 

Volgens een Turkse jongen bezorgt het gedrag van veel meisjes hun een slechte naam 
en een ander vult aan, dat ze inderdaad net over de grens gaan, net een beetje. Er zijn tegen
geluiden te horen van mannen die juist de meisjes in Nederland waarderen vanwege 
hun ruimdenkendheid en zelfstandigheid. Al eerder was te zien dat het Nederlands 
aandoende gedrag van ingeburgerde meisjes die overal over mee kunnen praten, ook 
gezien wordt als een positieve eigenschap, althans onder de voorwaarde dat ze zich 
wel een beetje rustig gedragen. 
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Globaal zijn er twee typen jongens te onderscheiden: jongens die een traditionele relatie 
wensen en in die zin hun ideaalbeeld wel terugzien bij vrouwen in het herkomstland 
en niet bij vrouwen in Nederland, en jongens die gecharmeerd zijn van de denkbeelden 
en de ontwikkelingen van vrouwen uit hun eigen herkomstgroep in Nederland, maar 
er nog wel over twijfelen of zijzelf de rol van 'moderne' echtgenoot kunnen en willen 
spelen. De laatsten staan ambivalent zowel tegenover een huwelijk met een partner 
uit de eigen herkomstgroep in Nederland als tegenover een huwelijk met een partner 
uit het herkomstland. 

7.4 Conclusie: welk type van partner past bij de persoonlijke voorkeuren van 
jongeren 

Als laatste onderdeel van de analyse van de gesprekken met de jongeren zijn hun idealen 
voor en denkbeelden over een toekomstige partner aan bod gekomen. Hoewel uit 
voorgaande hoofdstukken een beeld ontstaan is van sterk sturende krachten, die veelal 
buiten de machtvan de huwende in kwestie liggen, is het uiteindelijk in de meeste 
gevallen zo dat de jongeren binnen deze grenzen nog de nodige keuze hebben en 
grotendeels zelf uitmaken met wie ze trouwen. De jongeren blijken duidelijke ideeën 
te hebben over hetgeen zij verwachten van hun toekomstige relatie en toekomstige 
partner. 

De meisjes zoeken iemand met wie ze op hetzelfde niveau kunnen communiceren. 
Met elkaar praten, vinden zij, is goed voor de relatie, maar ook voor de opvoeding van 
de kinderen. Ze verwachten dat een man met een gelijke religieuze, culturele en intel
lectuele achtergrond het meest aan deze wens zal voldoen. Ze staan wat de eerste twee 
kenmerken betreft, op een lijn met hun ouders, die daar echter wel meer waarde aan 
hechten dan de jongeren zelf. De zoektocht naar een intellectueel gelijkwaardige 
partner is nieuw voor hun generatie. 

Een vertrouwelijke band tussen partners spreekt ook de jongens aan. Zij zoeken 
echter tegelijkertijd een vrouw die een goede moeder zal zijn en zal passen bij de familie. 
De criteria godsdienst, herkomst en reputatie spelen voor de laatste twee rollen een 
doorslaggevende rol. Daar lijken jongens dan ook meer waarde aan te hechten dan 
aan de communicatie tussen de partners. 

In dit hoofdstuk zijn niet alleen de algemene idealen aan de orde geweest die jongeren 
koesteren ten aanzien van een huwelijkspartner, maar ook hun ideeën en gevoelens 
over een huwelijk met een partner van een andere herkomst, van de eigen herkomst 
uit het land van origine en van de eigen herkomst uit Nederland. 

De vraag hier is in hoeverre deze ideeën een huwelijk met een partner in het land 
van herkomst juist belemmeren of stimuleren (vraag 4, hoofdstuk 1). 
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Een niet-herkomstgenoot 
Omdat de jongeren zoveel waarde hechten aan religieuze en etnische gelijksoortigheid 
van hun toekomstige partner, en vooral ook omdat hun ouders dat doen, ligt de keuze 
voor een niet-herkomstgenoot niet erg voor de hand. Alleen (hoger opgeleide) meisjes 
lijken een tendens te vertonen dat ze gewicht toekennen aan intellectuele gelijkwaardig
heid. Ze verlangen die echter niet in plaats van de eerstgenoemde kenmerken, maar 
hopen op een partner die aan alle drie criteria voldoet. Jongens blijven veel waarde 
hechten aan eigenschappen (zoals een goede reputatie) die zeer specifiek voor hun 
herkomstgroep zijn. De kans op een huwelijk met een niet-herkomstgenoot lijkt vooral 
voor hen uiterst gering. 

De jongeren kijken uitgesproken negatief aan tegen het trouwen met een partner 
van andere religieuze herkomst en iets minder negatief tegen een huwelijk met iemand 
van gelijke religieuze maar andere etnische herkomst. Voor velen is een gemengd 
huwelijk alleen te overwegen als de huwelijkskandidaat bereid is zich aan te passen 
aan de religie en aan allerlei normen en waarden van hun eigen familie. Zonder deze 
aanpassingen, zouden de verschillen binnen het huwelijk en die tussen henzelf en hun 
familie te groot worden. 

Een partner uit het herkomstland 
Trouwen met iemand die woont in het land van herkomst, wordt door de meerderheid 
niet als ideaal gezien, maar ook niet bij voorbaat afgewezen als mogelijkheid. De 
voorkeur gaat uit naar een herkomstgenoot uit Nederland, maar er kunnen redenen 
zijn om uiteindelijk te trouwen met iemand uit het herkomstland. Het nadeel hiervan 
is dat zo iemand niet geïntegreerd is in Nederland. Volgens een klein deel pleit het 
juist voor huwelijksmigranten dat ze niet 'te modern' zijn. Het grote voordeel van de 
huwelijksmarkt in het land van herkomst is dat de kandidaten zich in groten getale 
aandienen en dat ze er veel voor over hebben om te trouwen met een partner in Neder
land. Dit brengt een nadeel met zich mee dat vooral bij meisjes tot grote afkeer van 
een migratiehuwelijk leidt. De wens om te migreren via een huwelijk heeft tot gevolg 
dat je nooit zeker weet met welke intenties iemand in het huwelijksbootje wil stappen. 
Trouwen op grond van rationele overwegingen alleen wijzen de jongeren en vooral de 
meisjes in hoge mate af. Een ander voordeel van een partner uit het land van herkomst 
is, dat hij of zij bekend is bij en goed zal passen in de familie. Ook dit voordeel heeft 
een keerzijde, namelijk de druk die uitgeoefend wordt op de familie om akkoord te 
gaan met een dergelijk aanzoek. Het land van herkomst biedt bovendien het voordeel 
dat de kans om toevallig iemand te ontmoeten daar in de praktijk relatief groot is 
vanwege de vele feesten en de vakantie-uitstapjes naar toeristische plaatsen. Dit is vooral 
een voordeel voor die jongeren die zich in Nederland vrij beperkt kunnen bewegen. 

Een deel van de meisjes roemt de levenswijsheid van (stedelijke) jongens in het land 
van herkomst en staat uiterst kritisch tegenover het gedrag en de houding van de 
gemiddelde herkomstgenoot uit Nederland. Een deel van de jongens is zeer te spreken 
over het teruggetrokken gedrag van de vrouwen aldaar en hun acceptatie van het 
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gezag van hun echtgenoot. Zij hebben weinig waardering voor de ontwikkelingen 
naar grotere vrijheid die hun herkomstgenoten van het andere geslacht in Nederland 
doormaken. Anderen staan wel positief tegenover de moderne meisjes in Nederland, 
maar twijfelen of ze wel kunnen en willen voldoen aan de eisen die deze meisjes stellen 
aan een relatie. Een huwelijk met een partner in het land van herkomst is ook voor 
deze groep zeker niet uitgesloten. 

Een herkomstgenoot in Nederland 
De verwachtingen van jongens en meisjes ten aanzien van een toekomstig huwelijk 
overlappen voor een groot deel. Dit geldt vooral als de meisjes niet een al te 'moderne' 
(gelijkwaardige, communicatieve) relatie wensen en als jongens er wat minder sterk 
op gericht zijn een vrouw te vinden die past in de familie. De grote middenmoot, met 
andere woorden, heeft wel degelijk kans op het vinden van een partner in de eigen 
herkomstgroep in Nederland. Over het algemeen hebben ze echter geen erg positief 
beeld van elkaar. Een deel van de meisjes heeft wel voorkeur voor een herkomstgenoot 
in Nederland, omdat zij met een man van hier een meer gelijkwaardige relatie denken 
op te kunnen bouwen, terwijl in hun ervaring huwelijksmigranten moeite hebben met 
vrijheden van vrouwen. Een deel van de jongens is enthousiast over de zelfstandigheid 
die meisjes in Nederland uitstralen. 
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8 Liefde op het tweede gezicht 

Turken en Marokkanen maken nu enige decennia een vast onderdeel uit van de 
Nederlandse samenleving. Ze wonen, volgen onderwijs, werken en vormen relaties 
en gezinnen. In onderzoek wordt erg veel aandacht besteed aan de mate waarin en de 
wijze waarop allochtonen zich in Nederland ontwikkelen in de drie eerstgenoemde, 
min of meer openbare domeinen, maar is er veel minder aandacht voor ontwikkelingen 
binnen het privé-domein. In dit onderzoek stond een van de meest persoonlijke 
onderdelen van het leven centraal: de keuze voor een levenspartner. 

Uit eerdere onderzoeken kwam een sterk vermoeden naar voren dat niet alleen de 
eerste generatie Turken en Marokkanen in Nederland geneigd was de levenspartner 
te zoeken in het land van herkomst, maar ook de volgende generaties (Esveldt et al. 
1995; Boeker 1994b; Hooghiemstra 1995). Dat in Nederland opgegroeide Turken en 
Marokkanen bleven kiezen voor een partner uit het herkomstland van hun ouders 
verbaasde, intrigeerde en alarmeerde mij. Het was verbazend omdat dit feit moeilijk te 
rijmen viel met de ontwikkeling die de tussen- en tweede generatie ten opzichte van 
hun ouders inmiddels had doorgemaakt. Het was intrigerend omdat het onduidelijk 
was hoe een dergelijke keuze dan begrepen moest worden. Het was alarmerend, ener
zijds omdat deze specifieke partnerkeuze jaarlijks een grote groep nieuwe migranten 
naar Nederland bracht met mogelijk negatieve maatschappelijke gevolgen en anderzijds 
omdat zij leek te duiden op een gebrekkige gerichtheid op Nederland. 

Mijn onderzoek had twee hoofddoelstellingen. Allereerst wilde ik de partnerkeuzen 
van de Turken en Marokkanen die in Nederland waren toen ze hun huwelijk sloten, 
zodanig onderzoeken dat de verschillen tussen de generaties en de periodieke ont
wikkelingen in kaart konden worden gebracht. Ten tweede wilde ik het proces van 
partnerkeuze zo onderzoeken dat er meer inzicht zou komen in de achtergronden van 
het kiezen van een partner uit het land van herkomst. Voor de eerste doelstelling heb 
ik gebruikgemaakt van gegevens afkomstig uit de gemeentelijke basisadministraties 
persoonsgegevens van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS). 

Om greep te krijgen op de mogelijke achtergronden heb ik een verkenning uitgevoerd 
naar inzichten uit de algemene partnerkeuzeliteratuur en uit de literatuur over (isla
mitische) migranten. Deze verkenning heeft een zogenoemd heuristisch model 
opgeleverd met mogelijke factoren die een rol spelen bij de keuze voor een partner 
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die nog woont in het herkomstland. Het model functioneert als een leidraad voor het 
onderzoek naar mogelijke achtergronden van de partnerkeuze van Turken en Marok
kanen in Nederland. In het empirische deel van het onderzoek heb ik onderdelen van 
het heuristische model aan een nadere analyse onderworpen om meer inzicht te ver
werven in het totstandkomen van een huwelijk tussen een in Nederland wonende 
Turk of Marokkaan met een partner in het land van herkomst. Ik heb dit deel van het 
onderzoek uitgevoerd door een analyse van secundair onderzoeksmateriaal, maar 
vooral op basis van speciaal hiervoor opgezette groepsgesprekken (volgens de focus-
groepmethode) met jonge, nog niet gehuwde Turken en Marokkanen. In paragraaf 
8.1 zullen de belangrijkste bevindingen van de hoofdstukken samen worden gevat. 

In dit hoofdstuk vat ik niet alleen de belangrijkste bevindingen uit de verschillende 
voorgaande hoofdstukken samen, maar beschrijf ik ook een aantal patronen die nog 
niet eerder aan de orde zijn geweest. In paragraaf 8.2 laat ik zien dat telkens wisselende 
invloeden vanuit de wijdere omgeving van huwenden hun partnerkeuzen hebben 
gestuurd in de richting van het land van herkomst. In paragraaf 8.3 zal ik proberen te 
illustreren dat de specifieke combinatie van verandering en behoud, die kenmerkend 
is voor de sociale omgeving van de jongeren die ik heb onderzocht, het sluiten van 
een huwelijk met een partner in het herkomstland stimuleert. In paragraaf 8.4 wil ik 
aantonen dat de uiteenlopende voorkeurspatronen van jongens en meisjes van gelijke 
herkomst eveneens bijdragen aan de keuze voor een partner die nog woont in het 
land van herkomst. 

Verder koppel ik in dit hoofdstuk een aantal bevindingen terug naar de literatuur 
die ik tijdens de verkenning op het spoor ben gekomen (in § 8.5). Omdat er in algemene 
partnerkeuzeliteratuur weinig aandacht is voor aan migratie gelieerde verschijnselen 
en in integratieonderzoek weinig oog is voor partnerkeuze, levert mijn onderzoek 
waarin partnerkeuze en migratie samenkomen, een aantal nieuwe inzichten op. 

Ik ben de inleiding van dit hoofdstuk begonnen met te zeggen dat de dominante keuze 
voor een partner die nog woont in het land van herkomst, ook alarmeerde. De moge
lijke maatschappelijke gevolgen van een aanzienlijke stroom nieuwe immigranten heeft 
de laatste jaren ook de politiek wakker geschud. Het thema is nog niet eerder zo actueel 
geweest. Mede daarom heb ik in paragraaf 8.6 een aantal veronderstellingen die in de 
jongste beleidsdiscussie naar voren zijn gekomen ten aanzien van de partnerkeuze, 
geconfronteerd met mijn bevindingen. 

Keuzen tijdens het onderzoek 
In het onderzoek heb ik gebruikgemaakt van de term 'migratiehuwelijk' als het gaat 
om een huwelijk tussen een ten tijde van de huwelijkssluiting in Nederland gevestigde 
Turk of Marokkaan met een ten tijde van de huwelijkssluiting buiten Nederland ver
blijvende partner van dezelfde herkomst, die na het huwelijk naar Nederland is gemi
greerd. De migratie van de partner heb ik aangeduid aan als 'huwelijksmigratie'. Het 
mag wat verwarrend zijn dat in het Nederlandse toelatingsbeleid een andere term wordt 
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gebruikt (gezinsvorming), maar huwelijksmigratie is in mijn ogen een betere aan
duiding van het verschijnsel waar het mij hier om gaat. Verder heb ik onderscheid 
gemaakt tussen de eerste generatie en de nakomelingen van de eerste generatie. Tot 
de 'nakomelingen' reken ik de groep die in Nederland is geboren, en degenen die als 
kind, jonger dan 18 jaar, naar Nederland zijn gemigreerd. 

Het zal de lezer opvallen dat er in het onderzoek en dus ook in dit samenvattende en 
concluderende hoofdstuk bijzonder weinig gerefereerd wordt aan verschillen tussen 
de twee bevolkingsgroepen die ik heb onderzocht. Ik heb beide groepen onderzocht 
omdat hun migratieproces en ook een aantal aspecten van hun culturele achtergrond 
(bv. hun - grotendeels - islamitische achtergrond) zeer vergelijkbaar zijn. Tegelijkertijd 
leek de vergelijking mij erg interessant omdat de groepen in vele andere opzichten juist 
van elkaar verschillen. Daarom heb ik de twee groepen voortdurend apart van elkaar 
onderzocht. Alles overziend blijkt het partnerkeuzeproces, zoals ik dat heb waar
genomen, opvallend weinig verschillen te vertonen tussen de twee groepen. Dat 
betekent natuurlijk niet dat er geen verschillen tussen Turken en Marokkanen in Neder
land zijn, maar wel dat de patronen van partnerkeuze grotendeels met elkaar over
eenstemmen. 

Iets anders dat zal opvallen, is dat er relatief weinig aandacht is besteed aan verkla
ringen voor gemengd huwen. De achtergrond hiervan is dat in Nederland wonende 
Turken en Marokkanen eenvoudigweg te weinig trouwen met een niet-herkomst-
genoot- meestal een autochtoon - om hier specifiek aandacht aan te besteden. De 
jongeren die zijn ondervraagd, spreken er wel in hypothetische zin over en daarover 
is dan ook gerapporteerd. 

Ten slotte is er in het onderzoek sprake van een tweedeling in het empirische onder
zoek, die enige toelichting behoeft. Het onderzoek naar de contextuele achtergronden 
(of: de wijdere omgeving) van de partnerkeuze (hoofdstuk 4) is analoog aan de analyse 
van trends gericht op alle generaties van Turkse en Marokkaanse reeds gehuwden in 
Nederland. Daarentegen heeft het onderzoek naar de sociale omgeving (hoofdstuk 5 
en 6) en de persoonlijke voorkeuren (hoofdstuk 7) alleen betrekking op de jongste, 
aankomende generatie van gehuwden. De gedachte daarachter is dat contextuele 
invloeden het best kunnen worden waargenomen in historisch perspectief en sociale 
en persoonlijke achtergronden juist beter te onderzoeken zijn bij degenen die zich 
midden in het proces bevinden. De verschillende onderdelen van het onderzoek sluiten 
dus niet naadloos op elkaar aan, maar belichten ieder een onderdeel van het complex 
aan factoren, dat een rol kan spelen bij partnerkeuze in de twee groepen. 
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8.i Beknopte samenvatting van de resultaten 

Partnerkeuze op de kaart 
Bij aanvang van het onderzoek was er nog weinig zicht op de recente ontwikkelingen 
in de partnerkeuze van in Nederland wonende Turken en Marokkanen. Kant-en-klare 
databronnen bestonden niet en de laatste onderzoeken die ernaar waren verricht, waren 
alweer enigszins gedateerd. Als eerste is daarom in het onderzoek gezocht naar een 
manier om partnerkeuze in kaart te brengen. 

Nadere bestudering van bevolkingscijfers anno 2000 afkomstig uit de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (Structuurtelling 1 januari 2000 van het CBS), 
in hoofdstuk 2, heeft aan het licht gebracht dat huwelijken met autochtonen relatief 
weinig voorkomen (gemiddeld 4%). Ongeveer 18% is gehuwd met een partner van 
eigen herkomst die ook al in Nederland woonde. De meeste Turken en Marokkanen 
die in Nederland waren gevestigd toen zij besloten te trouwen, hebben hun partner 
gevonden in het land van herkomst. Het gaat om driekwart, wat onmiskenbaar een 
hoog aandeel is. Wel moet men daarbij in gedachte houden dat het cijfer betrekking 
heeft op de totale (in Nederland) gehuwde populatie. Deze bestaat zowel uit Turken 
en Marokkanen die in de jaren zestig naar Nederland kwamen en kort daarop in het 
huwelijk traden, als uit hun nakomelingen die soms de bruiloft nog maar net achter 
de rug hebben. Wanneer men de huwelijken gesloten in achtereenvolgende perioden 
van vijfjaar en door de opeenvolgende generaties met elkaar vergelijkt, dan lijkt er 
sprake van een toenemende gerichtheid op Nederland bij het zoeken van een partner. 
Echter nog steeds, ook in de jaren negentig, is het grootste deel van de Turken en 
Marokkanen in het huwelijk getreden met een partner die voorafgaande aan het 
huwelijk nog woonde in het land van herkomst. Het aandeel verschilt per sekse en 
herkomstgroep en varieert tussen de 61% en 70% voor de tweede helft van de jaren 
negentig. De huwelijken van de tweede generatie zijn voor 56% tot 71% met een parmer 
uit het herkomstland gesloten. 

De cijfers hebben laten zien dat zich binnen de groep van nakomelingen verschillen 
aftekenen tussen de twee herkomstgroepen. Turkse mannen en vrouwen die in Neder
land zijn geboren of op minderjarige leeftijd zijn gemigreerd, hebben vaker een 
migratiehuwelijk gesloten dan hun Marokkaanse seksegenoten. De verschillen tussen 
mannen en vrouwen van gelijke herkomst zijn niet erg groot. Het is dus niet zo dat 
er (veel) meer mannen in het kader van een huwelijk naar Nederland migreren dan 
vrouwen. Beide seksen hebben kennelijk hun redenen om een huwelijk te sluiten met 
een partner die nog woont in het land van herkomst. 

Mogelijke verklaringen voor partnerkeuze 
Wat zouden de redenen kunnen zijn van Turken en Marokkanen die wonen in Neder
land, om te kiezen voor een partner in het land van herkomst? Analoog aan gezins-
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sociologische benaderingen van het partnerkeuzevraagstuk, heb ik een onderscheid 
gemaakt naar factoren die een rol spelen op het structurele (wat ik noem: de wijdere 
omgeving), het sociaal-culturele (de directe omgeving) en het persoonlijke niveau 
(hoofdstuk 3). Ik ben, anders gezegd, vertrokken vanuit de gedachte dat de uiteindelijke 
keuze voor een levenspartner het resultaat is van een persoonlijk afwegingsproces 
dat ook invloed ondervindt van kenmerken van de directe en de wijdere omgeving. 
Migranten onderscheiden zich in dit opzicht niet van anderen die een partner zoeken. 
Wel bevinden migranten zich deels in bijzondere omstandigheden die ook invloed 
kunnen uitoefenen op de keuze die zij uiteindelijk maken. In het heuristische model 
dat ik als kapstok heb gebruikt voor het empirische onderzoek, zijn zowel factoren 
opgenomen die voortvloeien uit de algemene partnerkeuzeliteratuur als factoren 
afkomstig uit specifieke literatuur over migrantengroepen. Er is aandacht besteed aan 
de compositie van de groep, het partnerkeuzesysteem, de functie en de samenstelling 
van het sociale netwerk, en een aantal mogelijke persoonlijke voorkeuren, en ook aan 
de positie van migranten als minderheidsgroep en het stadium van hun integratie, de 
situatie in het land van herkomst, het toelatingsbeleid en het transnationale netwerk. 

Achtergronden van het trouwen ouer de grens 
In hoofdstuk 4 is de partnerkeuze van Turken en Marokkanen geplaatst in de historische 
context waarbinnen deze plaatsvindt. 

Daartoe is een aantal kenmerken van de zogenoemde wijdere omgeving van Turkse 
en Marokkaanse huwenden in spe aan een nadere analyse onderworpen: de fase waarin 
de migratie verkeert, de regelgeving, de migratiedruk in het land van herkomst en de 
compositie van de huwelijksmarkt. 

Allereerst lijkt een geringe beschikbaarheid van (geschikte) kandidaten uit de eigen groep 
in Nederland het sluiten van een migratiehuwelijk te stimuleren. Dat er te weinig 
kandidaten zijn in Nederland, is in de beginperiode van de migratie het gevolg geweest 
van het feit dat dit proces seksespecifiek is verlopen, in casu van de oververtegen
woordiging van mannelijke migranten. Er zijn aanwijzingen dat er in een latere periode 
een tekort aan bepaalde kandidaten is ontstaan door een seksespecifiek integratie
proces, in casu door de oververtegenwoordiging van goedontwikkelde meisjes. Wat 
verder een rol kan spelen bij de totstandkoming van huwelijken over de grens, is het 
bestaan en de aard van transnationale banden. Hoe sterker deze banden zijn, hoe groter de 
kans is dat de huwelijksmarkt een grensoverschrijdend karakter heeft. Bovendien is de 
situatie in het herkomstland van invloed. Hoe slechter de economische omstandigheden 
daar zijn, hoe sterker de behoefte aldaar is om de banden te behouden en hoe verant-
woordelijker de migranten zich voelen om een helpende hand toe te steken. Dit leidt 
vooral tot migratiehuwelijken als de regelgeving nauwelijks andere juridische mogelijk
heden over laat om te migreren dan via een huwelijk. 
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In hoofdstuk 5 respectievelijk hoofdstuk 6 is aandacht besteed aan de invloed van 
essentiële aspecten van de sociale en culturele omgeving van huwenden in spe. Op 
welke wijze kunnen zij een partner zoeken, hoe kan nadere kennismaking plaatsvinden 
en hoe krijgt de uiteindelijke selectie van een partner gestalte, kortom, hoe verloopt 
het partnerkeuzetraject? En vervolgens is de positie van een huwende in spe in de 
groepen waar hij of zij deel van uitmaakt, ofwel in het sociale netwerk, aan de orde 
gekomen. In hoofdstuk 7 is beschreven welke criteria jongeren zelf hanteren bij de 
keuze van een partner. 

Om zicht te krijgen op het proces van het kiezen van een partner heb ik acht focus-
groepgesprekken gevoerd met een kleine honderd nog niet gehuwde Turken en Marok
kanen in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar. Deze jongeren bevonden zich midden in 
het proces van nadenken over hun toekomstige relatie. Het is duidelijk geworden dat 
stimulansen voor het sluiten van een migratiehuwelijk rechtstreeks te maken hebben 
met belemmeringen voor het aangaan van een relatie binnen de migrantenpopulaties 
in Nederland. 

De mogelijkheid uoor jongeren om euenruele huwelijkskandidaten in Nederland te Ieren kennen is 
uiteraard van cruciaal belang. Deze mogelijkheid is niet alleen afhankelijk van de 
kwantitatieve situatie, maar ook van de culturele omgangsregels. De Turkse en Marokkaanse 
gemeenschappen in Nederland beoordelen de omgang met het andere geslacht al 
gauw als te intiem en dat komt vooral meisjes duur te staan. Als een meisje eenmaal 
de naam heeft dat ze omgangsregels heeft geschonden, dan heeft dat effect op de 
reputatie van haar familie en op haar eigen kansen op een huwelijk. Hierdoor zijn de 
mogelijkheden zelf een levenspartner in Nederland te Ieren kennen, relatief gering, 
hetgeen de betekenis van bemiddelende familieleden versterkt. Daarmee komt de rol uan 
de Jamilie in de partnerkeuze in beeld. Hoe groter haar invloed is, hoe groter de kans 
is dat een partner afkomstig is uit haar sociale netwerk. Deze invloed hangt op haar 
beurt weer samen met de aard en de mate van/amiliebinding. Turkse en Marokkaanse 
jongeren voelen zich sterk verbonden met hun familie en vinden een intensieve omgang 
ermee vanzelfsprekend. Idealiter zouden ze dan ook een partner vinden die past in de 
familie. Als er nog veel contact bestaat met/amilies in het land uan herkomst, zoals bij Turken 
en Marokkanen in Nederland vaak het geval is, dan blijft de deur naar een partner in 
het land van herkomst openstaan. 

De aansluiting tussen de jongens en de meisjes is eveneens van belang. Als de meisjes en 
de jongens eikaars gedrag negatief waarderen - en dat is nogal eens het geval -, dan 
is de kans op een huwelijk met een partner van buiten de eigen migranten-groep in 
Nederland relatief groot. De stap naar een huwelijk met een autochtoon of een andere 
allochtoon wordt als er groot ervaren. Het meest voor de hand ligt de keuze voor een 
partner in het land van herkomst. Ten slotte is de beoordeling uan de veranderingen die 
zich uoordoen binnen de migrantengroep als gevolg van de migratie en integratie van invloed. 
Hoe negatiever de jongeren tegenover aanpassing staan, hoe sterker zij geneigd zijn 
een partner te zoeken in het land van herkomst. 
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Uit hoofdstuk 7 over de persoonlijke motieven van de jongeren is naar voren 
gekomen dat er maar weinig een voorkeur hebben voor een partner afkomstig uit het 
land van herkomst, maar dat ze deze keuze ook niet bij voorbaat willen uitsluiten. Het 
zijn in hun ogen vaak omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat ze uiteindelijk 
wel kiezen voor een huwelijk met iemand die tot dat moment woont in het land van 
herkomst. 

8.2 Wisselende krachten: partnerkeuze nader beschouwd in het perspectief van 
de wijdere omgeving 

De uiteindelijke keuze voor een partner staat niet los van een aantal kenmerken van 
de wijdere omgeving. In hoofdstuk 4 en in de samenvatting hiervan in de voorgaande 
paragraaf is beschreven welke kenmerken de keuze onder Turken en Marokkanen lij
ken te sturen in de richting van een partner in het land van herkomst. Hier zal ik nog 
eens drie perioden beschrijven, die in een aantal opzichten sterk van elkaar verschil
len. Ik zal nagaan in hoeverre dat wordt gereflecteerd in het partnerkeuzegedrag. 

Tot 1975 
Het hoge aandeel van de mannen, dat in de vroegste migratieperiode (tot 1975) is 
getrouwd met een vrouw die woonde in het land van herkomst, is vooral toe te schrijven 
aan het gebrek aan vrouwen uit de eigen herkomstgroep in Nederland; dit alternatief 
ontbrak eenvoudigweg. De mannen waren bovendien sterk gericht op hun land van 
oorsprong. De huwelijkspartners besloten in deze pioniersperiode over het algemeen 
pas na vele jaren zich gezamenlijk te vestigen in Nederland. Het huwelijk werd dan 
ook niet gesloten met migratie van de vrouw als oogmerk. Integendeel, de verwachting 
was aanvankelijk dat de man op den duur zou terugkeren naar het land van herkomst. 

1975-1990 
In de daaropvolgende periode (1975-1990) vond gezinshereniging in Nederland in 
toenemende mate plaats. Dit leidde tot een langzame stijging van het aantal hier 
opgegroeide huwelijkskandidaten en tot steeds meer numeriek evenwicht tussen de 
seksen onder de huwbaren. Op grond hiervan zou men kunnen verwachten dat Turken 
en Marokkanen steeds vaker een partner van gelijke herkomst in Nederland zouden 
vinden. Dat dit niet gebeurde is aan andere omstandigheden te wijten. De permanentie 
van het verblijf in Nederland ging niet gepaard met vermindering van het contact met 
het land van herkomst. Integendeel, de band kon beter dan voorheen in stand blijven 
door de toegenomen communicatiemogelijkheden. Bovendien speelden de slechte 
economische omstandigheden in het land van herkomst een rol. Om die reden bleven 
achterblijvers erbij gebaat het contact in stand te houden en waren ze sterk geïnteres
seerd in migratie. Langzaam maar zeker is huwelijksmigratie een van de weinige over
gebleven kanalen geworden om nog legaal naar een West-Europees land te migreren. 
Het gevolg is een groot aanbod van gegadigden in het land van herkomst voor een 
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huwelijk. De slechte economische ontwikkeling in de landen van herkomst en de 
beperking van de migratiemogelijkheden hebben de belangstelling voor huwelijks
migratie mede aangewakkerd. 

1990-heden 
In de meest recente periode (1990-heden) is binnen de twee groepen het kwantitatieve 
sekse-evenwicht onder de ongehuwden in Nederland goeddeels totstandgekomen. 
Bovendien kennen de Turken en Marokkanen die recentelijk zijn getrouwd, hun land 
van herkomst vrijwel alleen uit verhalen en van vakanties. Het ligt dan ook voor de hand 
een daling van het aandeel gesloten migratiehuwelijken te verwachten. Vergeleken met 
de voorgaande periode is er inderdaad een daling opgetreden maar deze is niet groot. 

Dat de huwenden bij de keuze van een partner toch nog zo sterk gericht zijn op de 
landen van herkomst, heeft zeker te maken met de ongewijzigd hoge migratiedruk 
aldaar en de overeind gebleven transnationale banden tussen de leden van de eerste 
generatie en hun herkomstland. Een derde factor is de toegenomen diversiteit- naar 
bijvoorbeeld opleidingsniveau en traditionaliteit - binnen de herkomstgroep in Neder
land, niet alleen omdat differentiatie op zichzelf al een verkleining met zich meebrengt 
van de kans op een juiste match binnen de eigen groep, maar ook omdat de integratie 
van de Turkse en Marokkaanse jongens en meisjes zich in verschillend tempo en in 
verschillende richtingen lijkt voor te doen (zie ook § 8.5). Dat de beide seksen om 
verschillende redenen gebruikmaken van specifiek aanbod van huwelijkskandidaten in 
het land van herkomst, blijkt uit de literatuur en eigen analyses op een surveybestand 
(zie § 3.3). De keuze van mannen voor een huwelijksmigrant hangt samen met een 
zekere mate van traditionaliteit, die van vrouwen eerder met een zekere mate van 
moderniteit. Een belangrijke conclusie is dan ook dat in de jaren negentig onder meer 
de kwalitatieve onbalans tussen de seksen binnen de herkomstgroepen in Nederland 
de belangstelling voor herkomstgenoten buiten de Nederlandse grenzen bij beide 
seksen in stand houdt. 

In de periode 1975-2000 heeft de wereld waarin de Turkse en Marokkaanse migranten 
leven, niet stilgestaan. De regels voor de migratie van een partner zijn aangescherpt, 
de economische situatie in de landen van herkomst is verslechterd, de mogelijkheden 
om in het kader van arbeid te migreren zijn geminimaliseerd. De groepen zelf zijn sterk 
van karakter veranderd. Ze hebben zich meer permanent in Nederland gevestigd, er 
is een numeriek sekse-evenwicht ontstaan en de huwenden behoren inmiddels groten
deels tot de tussen- en tweede generatie en hebben een duidelijk hoger onderwijsniveau 
bereikt. Tegelijkertijd onderscheiden de drie beschreven perioden zich nauwelijks van 
elkaar in de mate waarin Turken en Marokkanen kozen voor een partner in het land 
van herkomst; het was telkens weer veruit de meest voorkomende keuze. Toch betekent 
dit niet dat deze zich niet door de genoemde omstandigheden laat beïnvloeden. 
Bestudering van de perioden geeft eerder voeding aan de gedachte dat de keuze voor 
een partner in het land van herkomst in elke periode weer door (een combinatie van) 
andere omstandigheden is gestimuleerd. Eerst was het de tijdelijkheid van het voor-

154 Liefde op het tweede gezicht 



genomen verblijf en het overschot aan mannen. Daarna duurde huwelijksmigratie voort 
door de combinatie van migratiedruk in het herkomstland, het gebrek aan andere 
mogelijkheden om te migreren en de toegenomen communicatie tussen migranten-
groepen en herkomstlanden. Ten slotte is de belangstelling voor een partner in het 
land van herkomst in stand gebleven door de blijvende migratiedruk en de sekse
specifieke ontwikkeling in de integratie. De aandrijvers wisselden, maar de koers -
richting een partner in het land van herkomst- bleef gelijk. Achter een ogenschijnlijk 
stabiele ontwikkeling kan kennelijk een grote dynamiek van elkaar afwisselende 
sturende krachten schuilgaan. 

8.3 Sociale dynamiek: partnerkeuze nader beschouwd in het perspectief uan 
de directe omcjeuincj 

Eerder in dit hoofdstuk zijn de kenmerken van de directe omgeving, die de partner
keuze van jonge Turken en Marokkanen beïnvloeden, samengevat. Op deze plaats zal 
ik die kenmerken in hun onderlinge samenhang nader beschouwen. Jonge Turken en 
Marokkanen hechten erg aan een aantal basiselementen van hun eigen cultuur, maar 
zijn tegelijkertijd op zoek zijn naar nieuwe wegen om hun toekomstige leven vorm te 
geven. Dit levert op dit moment een spel op tussen de ouders en hun kinderen, tussen 
de gemeenschap en de gezinnen, tussen de jongens en de meisjes met nog onbekende 
uitkomst. Vooralsnog leidt de combinatie van verandering en behoud eerder tot een 
huwelijk met een partner in het land van herkomst dan in Nederland. Dat zal ik hier
onder illustreren. 

Zelf zoeken uersus beperkte omgang tussen de seksen 
De ouders van de jongeren zijn vrijwel zonder uitzondering uitgehuwelijkt. De Turkse 
en Marokkaanse jongeren die zich nu in de vooravond van hun huwelijk bevinden, 
behoren tot de eersten in hun herkomstgroep van wie het geaccepteerd is dat zij zelf 
hun partner zoeken. Toch leidt deze veranderde houding niet direct tot een situatie 
waarin de jongeren de uiteindelijke selectie inderdaad zelf ter hand nemen. Dit komt 
doordat een partnerkeuzesysteem dat is gebaseerd op eigen keuze, een zekere vrijheid 
vereist om mogelijke kandidaten te leren kennen. En dat is nu juist een van die onder
delen van het sociale leven in de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen, die aan 
weinig verandering onderhevig zijn. Er rust een zwaar taboe, onder andere voort
vloeiend uit het islamitische geloof, op openlijke omgang tussen de seksen in het 
openbare leven. Dit plaatst jongeren dikwijls voor dilemma's. Ze willen graag zelf een 
keuze maken, maar zijn bijna gedwongen om vooral af te gaan op secundaire infor
matie. Ze willen een weloverwogen keuze maken, maar kunnen om iemand wat beter 
te leren kennen, alleen in het geheim afspraakjes maken. Nemen ze het risico en gaan 
ze min of meer openlijk een relatie met iemand aan, dan kunnen ze bijna niet anders 
dan - binnen een kort tijdsbestek- met die persoon trouwen. Ze zien om zich heen 
dat huwelijken vaak mislukken omdat de partners elkaar vooraf niet goed genoeg leren 
kennen. Anderzijds wijzen ze de autochtone praktijk van partnerwisselingen en 
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ongehuwd samenwonen af. Ondertussen hebben ze evenwel nog geen goed alternatief 
kunnen vinden. De combinatie van de wens zelf te kiezen en de beperkte ontmoetings-
vrijheid maakt dat de jongeren de deur naar het land van herkomst openhouden. Het 
vergroot eenvoudigweg de kans op het vinden van een gewenste match. 

Vrijheid in partnerkeuze uersus binding aan Jamilie 
Tegelijk met een groeiende behoefte aan vrijheid in de partnerkeuze, spreiden de 
jongeren een sterke binding aan de familie en de herkomstgroep ten toon. Zij vinden 
het vanzelfsprekend dat de belangen van hun ouders een rol spelen in de besluit
vorming en zij willen niets liever dan de band met hun familie goed houden. Het komt 
met name bij jongens voor dat zij het gezinsleven waarin zij zijn opgegroeid, voort 
wensen te zetten als zij eenmaal zijn getrouwd. Hoezeer hun eigen leven buitenshuis 
ook vervlochten is met de Nederlandse samenleving, in de thuissituatie zijn ze niet 
erg gericht op verandering. Zij zoeken een partner die daar goed bij past en dus ook 
goed bij de ouders past. Hoewel meisjes doorgaans veranderingen wat meer nastreven, 
in bijvoorbeeld de toekomstige rolverdeling binnen het gezin, en er ook jongens zijn 
die dit voorstaan, zijn ook zij er tegelijkertijd zeer op gebrand een keuze te maken waar 
hun ouders achter staan. Niet alleen uit respect, maar ook omdat ze in de toekomst 
veel tijd willen doorbrengen in de familie. Dit illustreert dat een grotere vrijheid van 
partnerkeuze niet per definitie hoeft samen te gaan met een keuze die losser staat van 
de familie. En dit betekent ook dat de selectie van een partner door de Turkse en Marok
kaanse jongeren nog steeds voor een aanzienlijk deel gestuurd wordt door de wensen 
van de eerste generatie, ondanks het feit dat zijzelf daar meer over te zeggen hebben. 

Onderwijs meisjes uersus traditionele relatieuormingspatronen 
Het volgen van onderwijs is een belangrijk onderdeel van de jeugdfase van Turken en 
Marokkanen in Nederland geworden. Dat is vooral voor meisjes een grote verandering 
vergeleken bij de jeugd van hun ouders. Terwijl hun moeders voor zij trouwden, vooral 
werden voorbereid op het huwelijkse leven, besteden de meisjes nu het grootste deel 
van hun tijd aan hun opleiding. Voor degenen die hoger onderwijs volgen, brengt dat 
met zich mee dat zij begin twintig of ouder zijn voordat hun opleiding is afgerond. 
Daar komt bij dat deze meisjes intussen ambities ontwikkelen om in de toekomst hun 
opleiding op de arbeidsmarkt te gelde te maken. Beide zaken staan op gespannen voet 
met de tradities ten aanzien van het moment waarop een huwelijk zou moeten plaats
vinden, en de rolverdeling van de seksen binnen het huwelijk. Het komt erop neer dat 
meisjes die een hogere opleiding volgen, de ideale leeftijd overschrijden waarop een 
huwelijk zou moeten plaatsvinden, en de traditionele rolverdeling in hun toekomstige 
relatie ter discussie willen stellen. Hoewel de ouders de onderwijsactiviteiten van hun 
dochters ondersteunen, houden zij in veel gevallen tegelijkertijd vast aan de ideale 
huwelijksleeftijd. Veel meisjes zien zich dan ook gedurende hun opleiding geconfron
teerd met huwelijksaanzoeken. Het kost ze heel wat doorzettingsvermogen om daar 
samen met de ouders uit te komen. Soms lukt dat niet en breken ze vanwege een 
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huwelijk de opleiding af. Maar vaak lukt het meisjes die goed presteren op school, wel 
de ouders tot andere gedachten te brengen. Ondertussen veranderen de normen in de 
gemeenschap ten aanzien van de ideale huwelijksleeftijd voor meisjes en de rolverdeling 
binnen het huwelijk enigszins maar dat gaat langzaam. Het gevolg is dat de meisjes 

die het sterkst veranderen, zeer beperkt zijn in hun keuze van een partner als ze eenmaal 
aan het huwelijk toe zijn. Dit brengt hen ertoe om ook de ogen open te houden in het 
land van herkomst, zij het dat ze alleen geïnteresseerd zijn in een specifiek deel van 
het aanbod aldaar. 

Verandering en behoud 
Bepaalde onderdelen van het sociale en culturele leven - zoals de vrijheid in de partner
keuze en de opleiding van meisjes - veranderen sterk binnen de Turkse en Marokkaanse 
groepen in Nederland; bepaalde subgroepen, bijvoorbeeld de relatief hoog opgeleide 
meisjes, lopen daarbij voor op de andere. De jongeren moeten straks kiezen voor een 
partner. Er zijn allerlei redenen om te veronderstellen dat de huwelijken van deze 
jongeren ondanks de veranderingen ook weer in hoge mate zullen worden gesloten 
met een partner over de grens. Dat de ontwikkelingen nauwelijks leiden tot een toe
nemende kans op het sluiten van een huwelijk met een herkomstgenoot in Nederland 
is onder andere het gevolg van het feit dat andere tradities - de omgangsnormen, de 
ideale huwelijksleeftijd, de rolverdeling in het huishouden - grotendeels of bij belang
rijke groepen wel in stand blijven en het feit dat in een aantal groepen - relatief laag 
opgeleiden en jongens - weinig dynamiek is te bespeuren. Het ruime aanbod in het 
land van herkomst biedt dan uitkomst zowel voor degenen die de tradities hoog in het 
vaandel dragen en weinig waardering hebben voor verandering, als voor degenen die 
zo veranderen dat hun kansen op een huwelijk in Nederland alleen maar kleiner zijn 
geworden. De conclusie moet luiden dat er achter de praktijk van het trouwen met een 
partner in het land van herkomst zowel traditionele factoren als veranderingsprocessen 
schuilgaan. 

8.4 Man zoekt urouu; - urouu; zoekt man: partnerkeuze nader beschouwd in 
het perspectief uan de persoonlijke uoorkeuren 

De kloof tussen de seksen binnen de migrantengroep in Nederland is regelmatig aan 
de orde geweest in het onderzoek en het is de moeite waard daar wat dieper op in te 
gaan. Ik stel mij dan niet meer de vraag waarom de jonge Turken en Marokkanen 
trouwen met een partner in het land van herkomst, maar de vraag waarom de jongeren 
in Nederland zo weinig met elkaar trouwen. 

Twee werelden 
Er zijn grote verschillen tussen de invulling van het sociale leven van jongens en van 
meisjes. Jongens besteden het grootste deel van hun tijd buitenshuis en zijn daar niet 
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erg gebonden aan gedragsregels. Ze gaan met leeftijdgenoten, meest van gelijke 
herkomst, om en knopen ook vaak relaties met autochtone meisjes aan. Meisjes 
worden geacht zich in het openbaar aan allerlei regels te houden. De indruk is dat de 
meesten dat ook doen en hun tijd vooral thuis besteden aan hun opleiding en familiale 
activiteiten. Een deel probeert samen met de ouders tot herdefiniëring van de 
omgangsnormen in het openbaar te komen en verkeert veel buitenshuis. Dat zijn dan 
vooral relatief hoog opgeleiden. De werelden van de jongens en de meisjes ontmoeten 
elkaar op school en op familiefeesten of andere gelegenheden voor de eigen herkomst
groep. 

Met uitzondering van een deel van de studenten trekken de jongens en meisjes niet 
intensief met elkaar op in hun vrije tijd. Als ze dat wel doen, dan zoeken ze manieren 
om dat in het geheim te doen. Meisjes zijn daarbij voortdurend op hun hoede, omdat 
ze zich bewust zijn van de negatieve gevolgen van het overschrijden van grenzen voor 
hun reputatie. In ieder geval is een ontspannen manier van het andere geslacht leren 
kennen er niet bij voor de meesten. Dit heeft niet alleen consequenties voor de kans 
op het ontmoeten van een levenspartner binnen de eigen groep. Jongens en meisjes 
groeien zo apart van elkaar op, dat dit ook een proces van naar elkaar toe groeien in 
de weg staat. 

Een ander verschil tussen de wereld van de jongens en de meisjes is de betekenis 
van de jeugdfase. Voor jongens is het een periode waarin zij vrij zijn in hun doen en 
laten en hun wilde haren kunnen kwijtraken. Voor meisjes is het nog in hoge mate een 
periode die in het teken staat van de voorbereiding op het huwelijk, waarin ze geleidelijk 
overgaan van het ene serieuze leven (met onderwijs of zorg voor het ouderlijk huis
houden als hoofdtaak en ingetogen gedrag in het openbaar) naar het andere serieuze 
leven (de zorg voor het eigen gezin). Voor jongens betekent trouwen afscheid nemen 
van het vrije leven en het begin van volwassenheid. In de ogen van sommige meisjes 
markeert het huwelijk een overgang van afhankelijkheid naar zelfstandigheid; voor 
andere, vaak hoger opgeleide is het eerder een overgang van relatieve vrijheid naar 
gebondenheid. Meisjes onderscheiden zich voorts van jongens, omdat zij zich als enigen 
in de praktijk strikt aan de maagdelijkheidsnorm dienen te houden en het huwelijk 
voor hen dan ook echt de enige aanvaarde manier is om een seksuele relatie vorm te 
geven. 

Vooral de meisjes zijn niet tevreden met de verschillen tussen de seksen in hun eigen 
groep. Ze hebben kritiek op het onvolwassen gedrag van jongens en wensen voor 
zichzelf meer bewegingsvrijheid. Als de jongens en meisjes van elkaar afhankelijk 
waren voor hun partnerkeuze, zou een dergelijke kritische houding eerder tot veran
dering leiden dan in een situatie waarin ze, zoals nu het geval is, ook hun toevlucht 
kunnen nemen tot partners die ver weg wonen. 
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Ideale partner 
Zowel de jongens als de meisjes willen in ieder geval trouwen met iemand van hun 
eigen geloof en het liefst ook van gelijke herkomst. Dit is in hun ogen goed voor de 
verstandhouding tussen elkaar, met de ouders en vooral ook gunstig voor de opvoeding 
van de kinderen. 

Opvallend is dat hoogopgeleiden niet primair zijn gericht op het vinden van een hoog
opgeleide partner. Meisjes willen wel graag een ontwikkelde echtgenoot, maar dat 
hoeft niet per se samen te gaan met een hoog opleidingsniveau. Jongens vinden het 
opleidingsniveau van hun partner niet zo heel erg belangrijk. Iets vergelijkbaars kon 
ook al eerder afgeleid worden uit de analyses die verricht zijn op een surveybestand. 
Hieruit bleek dat opleidingsniveau bij mannen geen relatie had met de keuze tussen 
een partner uit Nederland of uit het land van herkomst. Bij meisjes was er een lichte 
samenhang tussen de keuze voor een partner in het land van herkomst en een hoger 
opleidingsniveau van deze partner (zie § 3.3). 

Behalve deze overeenkomsten vertonen de criteria die jongens en meisjes hanteren 
bij hun partnerkeuze, ook een aantal verschillen. Meisjes zijn veel meer gericht op 
relationele aspecten (bv. een goede communicatie), jongens zijn ook op zoek naar 
een goede moeder voor hun kinderen en een goede schoondochter voor hun eigen 
moeder. Voor de jongens is verder de reputatie van een meisje van cruciaal belang. 

De wensen van de jongens en de meisjes van gelijke herkomst in Nederland hoeven 
niet in tegenspraak te zijn met elkaar, maar de jongeren zelf hebben de indruk dat dat 
vaak wel zo is. De jongens gaan ervan uit dat de meisjes modernere partners zoeken 
dan zij zijn of willen worden. De meisjes hebben de ervaring dat de jongens niet erg 
veel vertrouwen hebben in hun zorgkwaliteiten en ook dat hun goede naam vaak (en 
veelal ten onrechte in hun ogen) ter discussie staat. De aanwezigheid van een potentieel 
aan huwelijkskandidaten in het land van herkomst, waarvan alle categorieën jongeren 
in Nederland vanwege de afstand naar hartelust hun eigen ideaalbeeld creëren, lijkt 
bij te dragen aan het instandhouden van de negatieve beeldvorming over elkaar als 
mogelijke huwelijkskandidaten. 

Ideale toekomst 
Jongens en meisjes van Turkse en Marokkaanse herkomst in Nederland zijn het over 
een aantal zaken met betrekking tot hun toekomst roerend met elkaar eens. Dat ze 
zullen trouwen en kinderen zullen krijgen, staat vast. Familie is een onlosmakelijk deel 
van hun leven, ook als ze straks zijn getrouwd. Verder is hun geloof en hun herkomst 
erg belangrijk voor de vormgeving van hun leven. Ze staan om al deze redenen negatief 
of op zijn minst sceptisch tegenover gemengde relaties, met name als het gaat om 
religieus gemengde relaties. Een huwelijk met een partner in het land van herkomst 
zien ze niet zonder meer als ideaal. De bezwaren die zij uiten tegen een huwelijks
migrant, hebben te maken met de moeizame integratie die hun partner te wachten 
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zou staan, het cultuurverschil en de onzekerheid over de werkelijke motieven om te 
trouwen van een dergelijke partner. 

Behalve overeenkomsten doen zich ook veel verschillen voor. Veel meisjes, vooral 
de hoger opgeleide, ontwikkelen mede als gevolg van hun gerichtheid op hun studie, 
een moderner ideaal voor hun toekomstige partnerrelatie, dan jongens. Ze hebben 
voorkeur voor een gelijkwaardige partner met wie ze samen beslissingen nemen. Een 
deel van de meisjes (vooral hoger opgeleide) wil het liefst ook een betaalde baan. Dat 
neemt niet weg dat ze hun partner doorgaans wel de hoofdkostwinnersrol toedichten 
en zichzelf als de hoofdverantwoordelijke voor de zorg voor huishouden en kinderen 
beschouwen. Tegelijkertijd zien ze dat de jongens uit hun groep in Nederland zich 
weliswaar voor het huwelijk allerlei vrijheden veroorloven maar na het huwelijk hun 
traditionele rol op zich nemen. De jongens houden veel meer vast aan de traditionele 
gezinsverhoudingen. Ze staan niet bij voorbaat negatief tegenover een baan voor hun 
toekomstige vrouw, maar ze juichen die ook niet erg toe, zeker niet als er kinderen zijn. 

De combinatie van angst over de mogelijkheden voor de verwezenlijking van hun 
toekomstidealen met een partner uit de eigen groep in Nederland en hoop dat een 
partner die vanwege een huwelijk kan migreren, meer bereid is te voldoen aan hun 
wensen, draagt eraan bij dat de jongens en meisjes hun ogen ook open houden in het 
land van herkomst. 

De verschillende ontwikkelingen die jongens en meisjes van Turkse en Marokkaanse 
herkomst doormaken in Nederland, drijven een wig tussen mogelijke huwelijkspartners 
die - gezien hun gemeenschappelijke migratiegeschiedenis - het beste bij elkaar passen. 
De aanwezigheid van een potentieel aan huwelijkskandidaten in het land van herkomst 
draagt bij aan de instandhouding van de kloof. Ondanks alle overeenkomsten in hun 
verleden (herkomst, geloof, kind zijn van de eerste generatie) en hun gehechtheid 
aan een aantal basiselementen van hun cultuur, denken ze uiteindelijk vrij negatief 
over elkaar als toekomstige huwelijkspartner. Die beeldvorming wordt niet bijgesteld 
omdat ze weinig met elkaar optrekken en vooralsnog voor hun partnerkeuze weinig 
afhankelijk zijn van elkaar. Ze kunnen het zich permitteren de herkomstgenoten in 
Nederland af te wijzen als huwelijkspartner omdat er een alternatief voorhanden is: 
kandidaten in het land van herkomst. Veel jongeren koesteren de hoop dat het grote 
aanbod daar hun de mogelijkheid biedt een goede keuze te maken. Tegelijkertijd zijn 
ze realistisch genoeg om te beseffen hoe problematisch een migratiehuwelijk kan zijn. 
Hoe negatiever ze gaan denken over de optie van een huwelijk met een partner in het 
land van herkomst of hoe moeilijker het ze wordt gemaakt daarvoor te kiezen, hoe 
noodzakelijker het zal zijn om de huidige kloof tussen de seksen binnen de herkomst
groepen in Nederland te overbruggen. 
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8.5 Partnerkeuze van Turkse en Marokkaanse migranten als bijzondere casus 

In hoofdstuk 3 is een aantal belangrijke inzichten uit de partnerkeuzeliteratuur 
beschreven. Ik heb ze gebruikt om op het spoor te komen van de juiste invalshoeken 
voor mijn onderzoek naar de partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland. 
Op zijn beurt kan deze specifieke casus weer gebruikt worden om terug te kijken op de 
literatuur. De resultaten van mijn onderzoek geven aanleiding tot enkele aanvullingen 
op de theorieën en tot discussie over een aantal veronderstellingen. 

Het onderzoek heeft niet alleen inzicht gegeven in de achtergronden van de partner
keuze, maar het schildert ook een beeld van een inpassingsproces in de Nederlandse 
samenleving. Ik zal hierna ook bezien in hoeverre de focus op partnerkeuze een nieuw 
licht werpt op hetgeen tot nu toe bekend is over het inpassingsproces na migratie. 

Een nadere blik op partnerkeuze: Turkse en Marokkaanse migranten als casus 
De casus van de partnerkeuze van Turken en Marokkanen die in Nederland gevestigd 
zijn als zij tot een huwelijk besluiten, laat zien dat aanvulling en verbijzondering in 
de theorieën over het partnerkeuzeproces op hun plaats zijn, en wel om de volgende 
redenen. 

- Ontwikkelingen als modernisering en integratie verlopen niet simultaan. 
Veel Turken en Marokkanen in Nederland zijn gemigreerd van een traditionele 
naar een moderne samenleving. Deze overgang gaat volgens een aantal stratificatie
sociologen gepaard met veranderingen in de criteria bij partnerkeuze in de richting 
van meer nadruk op zelfverworven kenmerken en minder nadruk op kenmerken 
die door geboorte zijn verkregen (zie bv. Kalmijn 1994). De bestudering van de 
partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland heeft laten zien dat zich na 
migratie wel enige verandering voordoet in de aandacht voor het opleidingsniveau, 
maar dat dit vooralsnog een seksespecifiek proces is (alleen bij een deel van de 
vrouwen) en dat dit zich in eerste instantie voltrekt binnen de traditionele kaders, 
dus zonder dat de criteria herkomst of geloof in belang afnemen. Men zou kunnen 
tegenwerpen dat het wellicht gaat om groepen met een geringe maatschappelijke 
participatie en daarmee met weinig binding met de moderne samenleving. Dit 
argument gaat echter maar deels op. De relatief hoog opgeleide leden van de tussen-
en de tweede generatie blijken weliswaar wat meer waarde te hechten aan hetzelfde 
intellectuele niveau bij een partner, maar net als alle andere vooral nadruk te leggen 
op het vinden van een partner van gelijk geloof en herkomst. 
De casus laat zien dat inpassing in een moderne samenleving niet per se hoeft 
samen te gaan met veranderingen in de criteria voor partnerkeuze. Hij illustreert 
de complexiteit (heteropraxis, Lesthaege 1997) van het integratieproces (zie ook 
Engbersen en Gabriels 1995). 
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- Huwelijksmarkten kunnen zich over grenzen heen bewegen. 
Turken en Marokkanen trekken zich weinig aan van nationale grenzen als zij op 
zoek gaan naar een partner. De zogenoemde compositietheorieën gaan impliciet 
uit van een nationale begrenzing van huwelijksmarkten. Het uitgangspunt is dat 
de (relatieve) omvang van een groep ten opzichte van andere groepen binnen de 
nationale context evenals de sekseverhouding in de groep bepalend is voor de kans 
op een huwelijk binnen die eigen groep (bv. Blau en Schwartz 1984). De systema
tische keuze van Turken en Marokkanen in Nederland voor een herkomstgenoot 
in het land van origine laat zien dat de samenstelling van de herkomstgroep in het 
land van vestiging geen goede voorspeller is van de kans op een huwelijk binnen 
de herkomstgroep of van de kans op een gemengd huwelijk (zie ook De Valk et al. 
2001). 

- Ontmoetingskansen tussen mogelijke partners zijn afhankelijk van de culturele 
omgangsregels binnen een groep. 
In theorieën over ontmoetingskansen van de leden van een groep speelt vooral de 
numerieke kans een rol van betekenis. Die kans stijgt bij groei van de groepsomvang. 
Dit onderzoek heeft laten zien dat de toegenomen omvang van de groep huwbare 
Turken en Marokkanen in Nederland nauwelijks heeft geleid tot een gestegen aantal 
huwelijken tussen groepsleden. Een belangrijke reden daarvoor is dat de daad
werkelijke kans dat twee personen elkaar ontmoeten in hoge mate bepaald wordt 
door de normen en waarden ten aanzien van de omgang tussen de seksen en de 
mate waarin derden zich met de selectie van een partner bemoeien. 

- Een stapsgewijze totstandkoming van een duurzame relatie is cultureel bepaald. 
Veel sociaal-psychologische partnerkeuzetheorieën vertrekken vanuit de gedachte 
dat het traject naar de finale selectie van een partner bestaat uit een aantal fasen. Als 
twee personen elkaar hebben ontmoet, dan zou de relatie zich volgens een bepaald 
stramien ontwikkelen waarin in elke fase een ander aspect van de partner of de 
partnerrelatie beoordeeld wordt (Murstein 1994). Mijn casus toont aan dat er 
partnerkeuzesystemen zijn waarin de selectie van een partner slechts zeer gedeeltelijk 
is gebaseerd op een nauwkeurige bestudering van persoonlijke en relationele ken
merken door de huwenden in spe zelf. Turken en Marokkanen in Nederland krijgen 
doorgaans niet de kans elkaar uitgebreid te leren kennen. Het resultaat is dat toe
komstige partners allerlei secundaire informatie gebruiken om elkaar te beoordelen. 
Ze hebben maar beperkte mogelijkheden om aan de hand van verschillende criteria 
gaandeweg te toetsen of ze als persoon goed bij elkaar passen. De collectieve 
belangen leggen bij een dergelijk systeem groot gewicht in de schaal. 

Een nadere blik op het inpassincjsproces na migratie: partnerkeuze als casus 
Met behulp van de focusgroepen is een beeld geschetst van de leefsituatie van jonge 
Turken en Marokkanen die in Nederland naar school zijn geweest en soms al hun 

162 Liefde op het tweede gezicht 



hele leven in Nederland wonen. Deze jongeren hebben een geheel andere jeugd gehad 
dan hun ouders. Een aantal elementen van hun herkomstcultuur blijken evenwel in 
stand te zijn gebleven. Welke dat zijn, valt af te leiden uit het onderscheid dat zij zien 
tussen hun eigen groep en autochtonen. Als de jongeren hun eigen groep beschrijven, 
leggen zij de nadruk op de sterke familiebanden, de grenzen in de omgang tussen 
vrouwen en mannen en de gehechtheid aan hun geloof. Niet toevallig klinken dezelf
de elementen door in de criteria die zij hanteren bij het kiezen van een partner. 

Om te illustreren wat er met dergelijke kernelementen van de cultuur gebeurt na 
migratie, beschrijf ik de achtergronden van de instandhouding ervan en ga ik in op 
de transformaties die zich na migratie hebben voorgedaan. 

- Familiebanden 
Een sterke familieband is een kenmerk van de gemeenschappen waaruit de Turken 
en Marokkanen zijn vertrokken, maar moet ook geplaatst worden in de migratie
geschiedenis. De ouders van de jongeren hebben een bewogen geschiedenis. Ze 
zijn ooit vertrokken uit hun vertrouwde omgeving, meestal ergens op het platteland, 
om in een hun volkomen vreemd land te gaan werken. Dit alles met de bedoeling 
hun (toekomstige) gezin een betere toekomst te bieden. Dat gezin heeft zich uit
eindelijk, soms na een lange periode van scheiding, in Nederland gevestigd. Veel 
jongeren spreken met bewondering over de grote stap die hun ouders hebben 
moeten zetten. Het besef dat hun ouders zoveel moeite hebben gedaan om een 
toekomst voor de kinderen veilig te stellen, heeft het respect voor de ouders 
misschien nog wel verdiept en verder bijgedragen aan de waardering van de 
gezinsbanden. 
De verbondenheid aan de familie en vooral het gezin is in het partnerkeuzeproces 
zichtbaar in de vanzelfsprekende acceptatie door de jongeren van enige inbreng van 
de ouders in de keuze van een parmer. In sommige gevallen komt die verbondenheid 
tot uitdrukking in een angst om van de ouders verwijderd te raken vanwege een 
bepaalde partnerkeuze. Opvallend is ook de behoefte van de jongeren om met hun 
partnerkeuze tegemoet te komen aan de wensen van hun ouders. 

Transformatie doet zich ook voor. De jongeren hebben duidelijk minder boodschap 
aan de banden met de wijdere familie dan hun ouders. Zeker in de groep van hoger 
opgeleiden is er sprake van een neiging de aandacht te verleggen van de wijdere 
familie naar de band binnen het kerngezin. Soms ook, en dat blijkt vooral uit 
andere literatuur (Yerden 2001; Buijs 1992), heeft het hele migratieproces geleid 
tot een verwijdering tussen de gezinsleden en een verlies aan respectvoor elkaar. 
Juist omdat er zoveel waarde wordt gehecht aan de familiebanden, gaat dit vaak 
gepaard met extreme reacties als verstoting of weglopen. Beide transformaties 
kunnen zich uiteindelijk vertalen in een minder sterke band met familie die nog 
woont in het land van herkomst, en een verminderde kans daardoor op een huwelijk 
met een partner die daar nog woont. 
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Een interessant bij-effect van het behoud van sterke familiebanden wil ik niet 
onbenoemd laten. Het betreft de vermoedelijk verhoogde kans dat een migratie-
huwelijk een familiehuwelijk is (Esveldt et al. 1994; Lievens 1997a). Traditioneel 
bestaat er vooral op het Turkse platteland een voorkeur voor huwelijken tussen 
neven en nichten van vaderszijde (zie bv. Eldering 2002). Deze traditie wordt in 
zekere zin instandgehouden door huwelijksmigratie. Na de migratie heeft het 
sluiten van een familiehuwelijk een aantal additionele voordelen. Allereerst, en dat 
geldt vooral voor de eerste generatie, kennen de partners elkaar vaak al van jongs 
af aan. Verder beperkt een huwelijk binnen de familie het risico dat een huwelijks
kandidaat zich alleen aanbiedt vanwege het verkrijgen van een verblijfsvergunning 
(Boeker 1994). En ten slotte kan een familiehuwelijk een brugfunctie vervullen 
binnen een transnationaal familieverband (Van Amersfoort 2001). 

- Omgangsnormen tussen de seksen 
De nadruk op bepaalde grenzen in de omgang tussen mannen en vrouwen is 
duidelijk ook een van de erfenissen uit het land van herkomst. Echter, het wonen 
in Nederland heeft het accent dat erop ligt, verscherpt. Als er iets is dat Turkse en 
Marokkaanse tieners onderscheidt van autochtone tieners, dan is het wel de wijze 
waarop ze met het andere geslacht (van de eigen herkomst) omgaan. De meeste 
ouders waren nauwelijks voorbereid op het feit dat hun kinderen in zo'n 'vrijge
vochten' omgeving zouden opgroeien. De angst dat dit hun kinderen te zeer zou 
beïnvloeden, betreft vooral hun dochters, van oudsher de hoedsters van de eer. In 
Nederland worden de meisjes extra goed in de gaten gehouden, door de ouders, 
de broers en andere mannelijke familieleden, maar ook door de gemeenschap (zie 
ook De Vries 1987). Zoals eerder gezegd, heeft dit de ontwikkeling in de richting 
van het zelf zoeken en leren kennen van een partner vertraagd. 
Ondertussen werden de ouders ook geconfronteerd met de verplichting de kinderen 
tot hun 16e jaar onderwijs te laten volgen. Veel ouders waren aanvankelijk niet echt 
gecharmeerd van het idee dat hun dochters zoveel uit huis waren en hun huwelijk 
steeds meer voor zich uit schoven. Gaandeweg hebben velen van hen echter het 
onderwijs aangegrepen als middel om hun dochters te behoeden voor de verlok
kingen van het openbare leven. Door steeds te laten zien dat ze de naam van hun 
familie niet beschamen, hebben de hoger opgeleide meisjes steun gekweekt bij 
hun ouders voor hun ambities om een hogere opleiding te volgen (zie ook Coenen 
2000). Het eindresultaat is dat de ouders ontzettend trots zijn op de prestaties van 
hun dochters en hen stimuleren zoveel mogelijk te bereiken. Vooral de moeders 
spelen in deze ontwikkeling een belangrijke rol. De combinatie van de wens van 
de ouders om de normen ten aanzien van gepast gedrag in ieder geval voor hun 
dochters te handhaven en de onontkoombaarheid van het volgen van onderwijs, 
heeft ertoe geleid dat meisjes zich vooral hebben toegelegd op hun opleiding. Dit 
heeft tot gevolg dat meisjes op hogere leeftijd dan gebruikelijk klaar zijn voor een 
huwelijk, dat zij andere verwachtingen van het huwelijk ontwikkelen dan de tradi-
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tionele, en dat zij beter presteren in het onderwijs dan jongens hetgeen de waardering 
voor hun eigen jongens geen goed doet. Door het handhaven van de omgangs
normen in Nederland via het stimuleren van onderwijs voor hun dochters hebben 
de ouders zonder dat ze het wisten, de deur opengezet voor veranderingen in het 
tempo van relatievorming en de criteria die daarbij een rol spelen bij hun dochters. 

Transformaties doen zich in de traditionele omgangsregels tussen vrouwen en 
mannen zeker ook voor. Allereerst al bij de ouders die hun hoogopgeleide dochters 
steeds meer vrijheden toestaan. Maar zeker ook bij de jongeren zelf. Vooral meisjes 
hebben last van de sociale controle en het geroddel, en zowel jongens als meisjes 
ontwikkelen een sterke behoefte een eventuele parmer daadwerkelijk te leren kennen. 
De jongeren zijn er niet op uit de bestaande normen omver te werpen en zich te 
conformeren aan het Nederlandse gedrag. Integendeel, ze staan over het algemeen 
niet erg positief tegenover dit aspect van de Nederlandse cultuur. Sommigen laten 
zich er uitgesproken negatief over uit, anderen neutraal. Vooral het gemak waarmee 
Nederlanders seksuele relaties met elkaar aangaan, kan rekenen op de nodige 
afkeurende reacties bij de jongeren. Dit geldt ook voor de jongens die in zekere zin 
profiteren van de lossere omgangsstijl van Nederlanders door met Nederlandse 
meisjes relaties aan te gaan. De jongeren zijn op zoek naar nieuwe definities van 
bestaande normen. Hoger opgeleiden zijn er duidelijk al in geslaagd meer ruimte 
voor zichzelf te creëren om met het andere geslacht om te gaan. Ze doen dit op het 
moment vooral door aan de opleiding gelieerde activiteiten en het organiseren van 
feesten en andere bijeenkomsten voor de eigen herkomstgroep. Zij zijn wellicht de 
wegbereiders voor nieuwe omgangsvormen tussen jongens en meisjes, zonder de 
maagdelijkheidsnorm aan te tasten. Dit kan op termijn een belangrijke stimulans 
zijn om de huwelijkspartner te vinden in de eigen herkomstgroep in Nederland. 

- Geloof 
Het geloof is de kern van de identiteit van de Turken en Marokkanen in Nederland 
gebleven. Het is niet onwaarschijnlijk dat de nadruk op het geloof door het leven 
in Nederland is versterkt (Phalet et al. 2000). In het land van herkomst was het niet 
nodig om te wijzen op het geloof als achtergrond voor bepaalde keuzen, in Neder
land wel. En dat doen de jongeren dan ook regelmatig. Hoewel zij zich allen moslim 
noemen, klinkt uit de gesprekken wel een grote diversiteit door in de van het geloof 
afgeleide leefregels. De een hanteert het geloof meer als richtinggevend voor allerlei 
keuzen dan de ander. Consensus lijkt er te bestaan over het verbod op voorhuwelijks 
seksueel contact en dus op ongehuwd samenwonen. De meningen verschillen 
vooral als het gaat om al dan niet toelaatbaar gedrag van ongehuwde meisjes in het 
openbaar. 
Vrij algemeen geldt dat de ouders maar ook de jongeren zelf een huwelijk met een 
autochtoon afwijzen. Niet alleen omdat huwen met een niet-moslim nauwelijks 
wordt geaccepteerd, zeker niet bij vrouwen, maar ook omdat een persoon die niet 
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bekend is met de islamitische leefregels, in hun ogen nooit kan begrijpen hoe een 
moslim leeft. Een ander belangrijk struikelblok vormt de opvoeding van toekomstige 
kinderen. De jongeren geloven niet dat daar een goede oplossing voor bestaat als 
een van de ouders niet-islamitisch is. 
Transformaties zijn er ook. Sommige jongeren rapporteren dat hun ouders en 
soms ook zijzelf meer waarde zijn gaan hechten aan het geloof in de loop van de 
tijd. Bij anderen is er sprake van 'modernisering' van de geloofsbeleving (zie ook 
Phalet et al. 2000). Vast staat dat voor veel jongeren het geloof inmiddels een 
belangrijker criterium is geworden bij de partnerkeuze dan de herkomst. Dit is een 
groot verschil met hun ouders, die erg veel moeite hebben meteen niet-herkomst-
genoot, ook al is het een islamiet. Dit zou een teken kunnen zijn dat jongeren in de 
toekomst bereid zijn de grenzen van de huwelijksmarkt uit te breiden van herkomst-
genoten tot alle personen met een islamitische achtergrond. 

8.6 Persoonlijke keuze, maatschappelijke gevolgen 

De keuze uoor een partner in het land uan herkomst als politieke kwestie 
In 2001 zijn er zo'n 6.500 Turken en Marokkanen in het kader van een huwelijk naar 
Nederland gemigreerd. Huwelijksmigratie is al enige jaren de omvangrijkste vorm van 
migratie uit Turkije en Marokko naar Nederland. Binnen de Turkse en Marokkaanse 
gemeenschap in Nederland speelt het migratiehuwelijk een belangrijke rol, niet alleen 
omdat de meeste gehuwden er persoonlijk mee te maken hebben (omdat ze getrouwd 
zijn met een huwelijksmigrant of omdat ze huwelijksmigrant zijn), maar ook omdat 
het zeer bepalend is voor de opbouwvan de groepen. Zo bestaat de leeftijdsgroep tot 
25 jaar hoofdzakelijk uit personen die in Nederland zijn opgegroeid, maar de groep 
van 25 tot 35 jaar voor ruim een derde uit personen die in het land van herkomst zijn 
opgegroeid. Dit is louter en alleen toe te schrijven aan huwelijksmigratie. Ook de 
volgende generaties ondervinden de gevolgen. Verreweg het grootste deel van de 
kinderen van de tweede en de tussengeneratie heeft een ouder die niet in Nederland 
is opgegroeid. Door huwelijksmigratie blijft de Turkse en Marokkaanse groep voor 
een groot deel bestaan uit migranten van de eerste generatie en wordt de groei van 
een derde generatie (met twee in Nederland geboren ouders) vertraagd. Het is duidelijk 
dat de persoonlijke keuze voor een huwelijkspartner belangrijke maatschappelijke 
gevolgen kan hebben. 

Vanwege de maatschappelijke gevolgen probeert de overheid sinds enige tijd greep te 
krijgen op de persoonlijke keuze. Strikt genomen is het sluiten van een huwelijk met 
een partner van buiten Nederland niet aan banden gelegd, maar wel het migreren van 
deze partner. De politieke verwachting is thans dat in de toekomst de regels worden 
aangescherpt, waardoor het vrijwel onmogelijk zal zijn voor bepaalde subgroepen een 
partner uit het land van herkomst naar Nederland te laten komen. Uit het recentelijk 
verschenen Strategisch akkoord van het kabinet Balkenende (TK 200i/2002b) kan 
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worden opgemaakt dat de inkomenseisen die gelden voor een in Nederland wonende 
persoon die opteert voor het laten overkomen van de partner, zullen worden opge
schroefd en dat daarnaast de minimumleeftijd van de migrerende partner zal worden 
verhoogd. 

De wetgever legt bij de eisen gesteld aan de aanvrager van gezinsvorming de nadruk 
op inkomen. Het beoogde effect van de aanscherping van de regels is tweeërlei: 
beperken van de immigratie enerzijds en indammen van de negatieve effecten op de 
integratie anderzijds. Men wil feitelijk voorkomen dat er opnieuw een groep migreert 
met weinig perspectief op integratie. Het zijn vooral de zeer laag opgeleide immigranten 
die weinig kans hebben op een succesvol integratieproces, niet alleen omdat de taal
verwerving deels afhankelijk is van opleidingsniveau, maar ook omdat de Nederlandse 
economie nauwelijks behoefte meer heeft aan laagopgeleide arbeidskrachten. De 
vooronderstelling is dat personen met een laag inkomen, in casu lager opgeleiden, 
met name ontvankelijk zijn voor de keuze van een partner in het land van herkomst, 
en vermoedelijk ook dat het opleidingsniveau van de aanvrager bepalend is voor dat 
van de migrerende partner. 

In hoeverre komen deze veronderstellingen overeen met mijn onderzoeksresultaten? 
Allereerst blijkt noch uit het kwantitatieve onderzoek noch uit de gesprekken met de 
jongeren dat relatief laag opgeleiden duidelijk vaker kiezen voor een partner in het land 
van herkomst dan hun groepsgenoten. Beiden hebben hun redenen om te kiezen voor 
een partner in het land van herkomst. Evenmin is gebleken dat hoger opgeleiden altijd 
kiezen voor een hoger opgeleide partner. Zeker hoogopgeleide jongens lijken dat 
nauwelijks als criterium te hanteren. Alleen bij de erg hoog opgeleide Turkse en Marok
kaanse meisjes is een zekere neiging te bespeuren om belang te hechten aan opleidings
niveau bij de keuze van een partner. Vooralsnog gaat het hier om een kleine categorie. 
Zij hopen op een stedelijke partner uit het land van herkomst met goede toekomst
perspectieven in Nederland. Alleen zij voldoen min of meer aan de veronderstelling 
dat het opleidingsniveau van de aanvrager medebepalend is voor dat van de partner, 
maar zelfs voor hen is het niet het belangrijkste criterium. Uit het kwantitatieve 
onderzoek bleek ook dat de voorkeur voor een hoger opgeleide partner niet exclusief 
is voorbehouden aan hoger opgeleide Turken en Marokkanen in Nederland. Feitelijk 
waren alle vrouwen erop uit om een zo hoog mogelijk opgeleide persoon te trouwen 
als ze kozen voor een partner in het land van herkomst. De resultaten uit mijn onder
zoek laten dus zien dat een (opgeschroefde) inkomenseis vooral de hoger opgeleiden 
in hun keuzevrijheid bevoordeelt boven de lager opgeleiden en niet als instrument 
kan dienen voor de selectie van het type huwelijksmigrant dat naar Nederland komt. 

Mijn onderzoek laat ook iets zien over de mogelijke wel- en niet-bedoelde effecten van 
de voorgestelde maatregelen. Een deel van degenen die niet aan de eisen kunnen vol
doen, zal de blik richten op de huwelijksmarkt in Nederland en er ook in slagen een 
huwelijk te sluiten. Dat is het beoogde effect. Het beperkt de immigratie en is in de 
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meeste gevallen gunstig voor de ontwikkeling van de kinderen die uit deze huwelijken 
worden geboren. 

In de gesprekken met de meisjes kwam ook een ander positief aspect van het stellen 
van regels aan de orde. De regels zijn in hun ogen goed te gebruiken tegen ongewenste 
migratiedruk, van de ouders of vanuit het herkomstland. 

Voorts zal een deel van de huwenden in spe zich kosten noch moeite besparen om 
het vereiste inkomensniveau te bereiken. Dit kan op zichzelf een positieve invloed 
uitoefenen op de beoogde integratie. Het kan er echter ook toe leiden dat sommigen 
hun opleiding afbreken om te gaan werken. In de gesprekken werden gevallen gerap
porteerd waarbij dit was gebeurd. Op welke schaal zich dit voordoet, is niet bekend. 

Een deel van de jongeren maakt door de aangescherpte regels weinig kans op een 
huwelijk. Dit zal zich vooral voordoen onder jongens. Meisjes zijn steeds minder 
geïnteresseerd in een jongen van de eigen herkomst in Nederland met afgebroken 
opleidingen en onduidelijke activiteiten en bronnen van inkomsten. Liever wagen zij 
het erop te kiezen voor een jongen van goede naam en met een redelijke opleiding in 
het land van herkomst. Het gevolg is dat jongens met de minste perspectieven in 
Nederland overblijven. Sekseratio's hebben laten zien dat zich onder de 25-35-jarigen 
nu al een fors overschot aan jongens bevindt. In de gesprekken is naar voren gekomen 
dat op dit moment de jongens met onduidelijke activiteiten bijna per definitie hun 
partner uit het land van herkomst halen. Jongens zeggen ook zelf dat trouwen voor 
vele van hen de enige manier is om op het rechte pad te blijven. 

Ten slotte kunnen de voorgestelde maatregelen ook nog een ander bij-effect sorteren 
en dat is uitstel van de migratie. In het verleden is dat het belangrijkste effect geweest 
van verscherping van de eisen aan de aanvrager van gezinsvorming. Op korte termijn 
brachten de maatregelen een vermindering van het aantal aanvragen met zich mee, 
maar op langere termijn werd deze weer geheel tenietgedaan door een inhaalslag na 
een aantal jaren. Er is eigenlijk geen goede reden te bedenken waarom eenzelfde effect 
nu niet zou optreden, zeker als ook de leeftijdsgrens voor migratie van de partner 
wordt verhoogd. Uitstel brengt een aantal negatieve gevolgen met zich mee. Allereerst 
natuurlijk voor de personen in kwestie, die een relatie met elkaar hebben maar niet 
bij elkaar kunnen wonen. Daarnaast ook voor de eventuele in de tussentijd geboren 
kinderen en vooral als de kinderen wonen in het land van herkomst (in het geval van 
vrouwelijke huwelijksmigranten in spe). De kans op een goed integratieproces neemt 
af naarmate een kind op hogere leeftijd migreert. In zo'n geval is ook de kans op 
integratie van de moeder gering. 

Samenvattend geeft dit onderzoek, hoewel niet zo bedoeld, een aantal aanknopings
punten voor het beleid ten aanzien van gezinsvorming. Het belangrijkste is misschien 
wel dat trouwen over de grens zeker niet voor honderd procent stuurbaar is door 
politieke maatregelen. Partnerkeuze is en blijft een proces waarin persoonlijke en 
sociale factoren een zeer belangrijke rol spelen. 
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Summary and discussion 

Contrary to expectations, immigration from Turkey and Morocco did not come to an 
end once the majority of families had been reunited in the Netherlands. Around the 
turn of the last century it became clear that a new group of immigrants were settling 
in the Netherlands, namely partners of the offspring of the first generation of 
Turkish and Moroccan immigrants. 

The fact that Turks and Moroccans who have grown up in the Netherlands still choose 
a partner from their parents' country of origin is difficult to reconcile with the 
development that this generation has gone through in the period since their parents 
came to die Netherlands. In this dissertation I have tried to determine how this choice 
should be understood. First, however, I have mapped out the developments in the 
partner choice of both groups. 

Summary 

Partner choice on the map 
In order to study these developments I used data on all Turks and Moroccans who 
were settled in the Netherlands when they married and who were still living in the 
Netherlands as married partners in 2000. This gave a study population of around 
81,000 persons. These data were drawn from the municipal personal records database 
for the year 2000 as administered by Statistics Netherlands (CBS). The study revealed 
that marriages with indigenous partners are relatively rare in this group (4% of the 
total). Around 18% of the study population are married to a partner of the same ethnic 
origin who was already residing in the Netherlands. However, no fewer than three-
quarters of all Turks and Moroccans found their partner in die country of origin. While 
this is undoubtedly a high proportion, it must be remembered that the figure relates 
to the total married population in the Netherlands. It thus consists both of Turks and 
Moroccans who came to the Netherlands in the 1960s and later married, and of their 
offspring who had sometimes only just married at the time of the study. 

If we compare the marriages that have taken place at different periods since the 1960s, 
mere seems to be a growing tendency to look for a partner in the Netherlands. However, 
even in the 1990s it was still the case that die majority of Turks and Moroccan married 
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a partner who was still living in the country of origin prior to the marriage. There are 
only a few small differences between the two ethnic groups and the two sexes here. 
The proportion who married a partner from the country of origin in the second half 
of the 1990s varies between 61% and 70%. If we compare the marriages concluded by 
the second generation (born in or emigrated to the Netherlands at a young age) with 
the marriages of the first generation (people who emigrated to the Netherlands at age 
18 or older), we also see a gradual reduction in interest in a partner from across the 
border. Between 56% and 71% of the marriages of the second generation are with a 
partner from the country of origin. There is a difference between the two ethnic groups 
within the second generation; Turkish men and women of this generation have more 
often found their partner outside the Netherlands than Moroccan immigrants. There 
are few differences between the sexes within an ethnic group; it is therefore not the 
case that (many) more men than women emigrate to the Netherlands in order to marry. 

Possible explanations 
The study of the background to people's choice of a partner from outside the 
Netherlands was centred around family sociological approaches to the partner choice 
issue. A distinction was made between factors that play a role at the structural level 
(the wider environment), the socio-cultural level (the immediate environment) and the 
personal level. The idea was that the choice of a life partner is the result of a personal 
judgments which is influenced by factors in the wider and immediate environment. 
Migrants are no different in this respect from other people choosing a partner, although 
they are to some extent in special circumstances which can also have an influence on 
the choices they make. The study devoted attention both to the general processes that 
play a role in partner choice and the specific circumstances of migrants. 

Backgrounds to cross-border marriages: the wider environment 
In order to gain an insight into the influence of the wider environment on partner 
choice, three periods were compared. The circumstances of migrants have changed 
greatly, and yet there is virtually no difference in the three periods as regards the degree 
to which Turks and Moroccans choose a partner from the country of origin. In every 
period this choice is made more likely by a combination of (other) circumstances. 

In the period up to 1975 the high proportion of men who married a partner from the 
country of origin can be attributed mainly to the lack of women from their own ethnic 
groups in the Netherlands: this alternative was simply not available. Moreover, these 
men were strongly focused on the country of origin. Although the women eventually 
migrated to the Netherlands, the marriages were generally not entered into with a 
view to migration; on the contrary, the initial expectation was that the man would 
return to the country of origin. 
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In the subsequent period (1975-1990) there was a good deal of family reunification. 
This led to an increased focus on a future in the Netherlands and helped to restore the 
gender balance within the Turkish and Moroccan marital groups in the Netherlands. 
Nonetheless, the proportion of marriages within these groups hardly increased. This 
must be attributed to a combination of three trends which characterised this period: 
a) improved communication between migrants and the country of origin; b) a further 
deterioration in the economic conditions in the countries of origin; and c) limited 
opportunities for migration other than via marriage. 

In the most recent period (1990 to the present), a gender balance between the two 
groups has largely been achieved. At die same time, the distance between die marrying 
couples and the country of origin has increased compared with earlier periods. It 
therefore seems reasonable to expect a fall in the proportion of'migration marriages'. 
A fall has indeed occurred compared with the earlier periods, but it is not large. The 
fact that so many people still marry a partner from outside the Netherlands has to do 
with a number of factors which apply specifically for this period: a) the continuing high 
migratory pressure; b) the maintenance of the transnational ties; and c) the increasing 
qualitative imbalance between the sexes within these ethnic groups in the Netherlands. 
This latter aspect is a result of the fact that the integration of second-generation Turkish 
and Moroccan boys and girls is taking place at different rates and in different directions. 

Backgrounds to cross-border marriages: the immediate enuironment 
The study of the relationship between social setting and partner choice concentrated 
on the second and intermediate generation of Turks and Moroccans. The focus group 
method was used for this. This revealed that the structure of and mechanisms operating 
within the social setting of which young people form part display elements of both 
change and of stability when compared witii the social setting of their parents. Precisely 
this combination of change and stability leads to the possibility of marrying someone 
from outside the Netherlands being kept open. 

One important change is that it is becoming more and more accepted for people to 
choose their own marriage partner. At the same time, however, there is still a heavy 
taboo on extensive contacts with the other sex. This combination of increased 
acceptance of individual freedom of choice and limited opportunities to meet members 
of the opposite sex leads young people to keep open the door to the country of origin; 
quite simply, it increases the chance of finding a suitable match. 

Another important observation is that, while there may be a trend towards more 
individual partner choice, this is not accompanied by declining importance of family 
input. Young people show strong family loyalty and regard choosing a partner as a 
joint undertaking. The strong ties which exist between the first generation and the 
country of origin mean that this family loyalty smoothes the path towards choosing a 
partner from that country of origin. 
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One change that mainly affects girls is that education is now an important element in 
their youth. This has major consequences for their later lives; in the first place, it leads 
them to marry later; secondly, it causes girls to develop a different perspective of their 
future. At the same time, the ideals cherished by parents, potential marriage partners 
and the community with regard to the ideal marrying age of women, and the ideal role 
division within the marriage, are hardly changing at all. The girls who are changing 
most - those with a higher education - consequently have a very limited choice of 
partner when they are ready to marry. This leads them to keep an eye turned to the 
country of origin - though they are only interested in specific categories of potential 
marriage partner there. 

Backgrounds to cross-border marriages: personal preferences 
The focus group discussions with young Turks and Moroccans concentrated mainly 
on their views on marriage and partner choice. They revealed a gap between the sexes 
within the two groups. This proved to be one of the main reasons why there are so 
few marriages between them and why so many marriages take place with a partner 
from outside the Netherlands. 

In the first place, there are wide differences in the way that boys and girls spend their 
time, boys spend most of their time outside the home, where they are not very strongly 
bound by behavioural rules. Girls spend much more time inside the home and are 
expected to conform to all manner of rules in public. These two worlds develop 
separately from each other. In general, young people are not greatly in favour of the 
developments they see happening with the other sex. The two sexes tend to grow 
apart during the teenage period rather than towards each other, with the result that 
when the time comes to choose a partner they have too little in common to find each 
other interesting. There is an impression that it is precisely the availability of potential 
partners in the country of origin that stands in the way of a rapprochement. 

When these young people are asked about the most important criteria when choosing 
a future partner, it initially seems as if there is a high degree of correspondence 
between the sexes. For example, an Islamic background, and usually also similar 
backgrounds, are at the top of the list for both sexes. However, there are also a number 
of clear differences. For example, girls are much more interested in relational aspects, 
whereas boys place the emphasis on characteristics which (in their eyes) are favourable 
for the role of their future wife as a mother and as a daughter-in-law. The girl's 
reputation is also of crucial importance for the boys. These differing wishes on the 
part of boys and girls need not of themselves be an obstacle to marriage. However, the 
young people interviewed have the impression that this is the case. The boys assume 
that the girls are seeking more modern partners than they themselves are or wish to 
be; the girls, for their part, find that the boys do not have very much confidence in 
their qualities as carers and also that doubt is cast (in their eyes usually wrongly) on 
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their good name. The presence of a potential of marriage candidates in which all 
categories of young people eagerly construct an ideal image on account of the great 
distance between them, appears to help sustain their negative image of each other as 
potential marriage candidates. 

Finally, the discussions revealed a gap between the sexes when it comes to their ideal 
view of future married life. Once again, boys and girls were found to share a number 
of ideals. The majority are in no doubt tiiat they will one day marry and have children. 
They are also agreed that family will continue to be an inextricable part of their life, 
including after their marriage. Moreover, they assign an important role to their religion 
and culture in the structuring of their future. For all these reasons they have a negative 
or at best sceptical attitude towards mixed marriages. Both sexes, incidentally, are 
unconvinced that migration marriages are ideal in all cases. 

Notwithstanding these overlaps between the future ideals of the two sexes, there are 
also a number of differences. Many girls, especially those with a higher education 
background, develop a preference for a partner relationship that is based on equality 
and discussion. Some girls also wish to continue working after marriage, as a reflection 
of all the efforts they have made to complete their education. At the same time, the girls 
say that most of the males from their ethnic group in the Netherlands permit themselves 
all manner of freedoms, but assume their traditional roles after marriage. The boys 
themselves admit that they attach great value to traditional family relationships. They 
are not all negative towards the idea of their future wife having paid employment, but 
are in general not exactly thrilled by the idea. The combination of fear about the ability 
to realise their future ideals with a partner from their own group in the Netherlands, 
and the hope that a partner who is able to migrate to the Netherlands because of a 
marriage will be more likely to meet their wishes, are among the reasons that both 
boys and girls do not reject the idea of a migration marriage out of hand. 

Discussion 

Personal choice, wider social consequences 
This research has shown that the majority of Turks and Moroccans who marry choose 
a partner from the country of origin. This results in a particular profile of the migrant 
population. Thus the age group up to 25 mostly consists of Turks and Moroccans who 
grew up in the Netherlands. By contrast, more than a third of those in the 25-35 a § e 

group spent their youth in the country of origin. The children of these marriages (i.e. 
the vast majority of the next generation) will be brought up by a parent who only got 
to know the Netherlands during adulthood. This shows how such a personal question 
as choosing a partner can have important social consequences. 
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In 2001 approximately 6,500 Turks and Moroccans came to the Netherlands to marry. 
Marriage migration has for some years been the largest source of immigration to the 
Netherlands from Turkey and Morocco. In recent years the government has sought to 
take a firm grip of this form of immigration. The rules for allowing partners to migrate 
to the Netherlands have been tightened up time and time again and the expectation now 
is that in the near future it will become all but impossible for Turks and Moroccans 
living in the Netherlands to marry a partner who still lives in the country of origin. In 
formulating the requirements to be met by applicants wishing to bring over a marriage 
partner, the Dutch legislator has placed the emphasis on income (and also age).The 
envisaged effect is twofold: on the one hand to limit the volume of immigration, and 
on the other hand to stem the negative consequences of integration. The assumption 
is a) that the income requirement will mainly affect those who are interested in a partner 
outside the Netherlands; and b) that the income requirement will limit immigration by 
those with the least potential to integrate, i.e. those with a very low level of education. 

It can be concluded from my study that the envisaged effects are likely to be achieved 
only partially. Some of those who are unable to meet the requirements will turn their 
focus to the marriage market in the Netherlands. This is the envisaged effect; it limits 
immigration and in most cases is favourable for the development of children born to 
these marriages. It remains to be seen, however, whether the income requirement will 
lead to the envisaged selection. After all, it is mostly those with a higher education level 
who are able to meet the income requirement. My study shows that the next generation 
which is inclined to marry a partner from the country of origin, contrary to expectations, 
consists of people with both low and higher education levels. In addition, the study 
does nothing to suggest that people with a higher education level tend to be more 
interested in partners with a higher education level than in other potential partners; 
boys in particular hardly seem to take this into account at all. The main effect of the 
income requirement will therefore be that people with a high education level are 
given precedence over those with a low education level, with the possible side-effect 
that those with a lower education level who are unable to meet the income requirement 
will have few chances of getting married at all. The measures will have little direct 
influence on the characteristics of the influx. 

What the study also shows in particular is that marriage migration can never be 
controlled completely. Partner choice is a process that is very closely related to social 
and personal factors. 
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METHODISCHE BIJLAGEN 

In deze bijlagen is achtergrondinformatie verwerkt over de gebruikte bronnen en de 
methoden van onderzoek. 
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Bijlage Bi Structuurtelling 

(behorend bij hoofdstuk 2) 

Bestand 
De Structuurtelling 2000 is opgebouwd uit de gegevens uit de gemeentelijke basis
administratie persoonsgegevens (GBA) van 1 januari 2000. Het gaat om een integrale 
telling van alle personen die op 1 januari 2000 bij een Nederlandse gemeente inge
schreven stonden, in zijn totaliteit dus om een bestand van zo'n 16 miljoen personen. 
Van hen is een aantal demografische basisgegevens bekend, waaronder leeftijd, 
huwelijksdatum, datum van immigratie, geboorteland, geboorteland ouders. De 
gegevens zijn beschikbaar op huishoudensniveau, hetgeen betekent dat ze niet alleen 
informatie geven over de persoon in kwestie, maar ook over zijn of haar partner. 

Methode 
Uit de Structuurtelling 2000 zijn allereerst de Turken en Marokkanen - herkend op 
grond van het geboorteland van ten minste een van de ouders - geselecteerd die op dat 
moment gehuwd samenwoonden met hun partner en die ten tijde van de huwelijks
sluiting in Nederland waren gevestigd. Het laatste is noodzakelijk omdat het er tenslotte 
in dit onderzoek om gaat te achterhalen hoe het partnerkeuzeproces zich ontwikkelt 
na migratie. 

Er is vanuit gegaan dat alle gehuwden van de tweede en de tussengeneratie - Turken 
en Marokkanen die in Nederland zijn geboren of voor hun 18e jaar migreerden - al 
enige tijd in Nederland verbleven voordat zij trouwden. Echter, voor de gehuwden 
van de eerste generatie - hier wordt bedoeld: de migranten die op volwassen leeftijd 
naar Nederland kwamen - hoeft dat niet zo te zijn. Een deel van hen was voor de 
migratie al gehuwd. Een ander deel kwam speciaal voor het huwelijk naar Nederland. 
Beide hadden geen keus meer in Nederland, zij hadden in het land van herkomst al 
gekozen voor een partner. De bevolkingsgegevens geven geen uitsluitsel over de 
burgerlijk staat op het moment van migratie en ook niet over de reden van migratie. 
Daarom waren er criteria nodig om de groep die al was gehuwd bij migratie, die niet 
interessant is voor het onderzoek, te onderscheiden van de groep die in Nederland 
pas tot een huwelijk besloot, die wel interessant is voor het onderzoek. Vergelijking 
van de migratiedatum en de huwelijksdatum bood uitkomst. Degenen die eerder 
gehuwd dan gemigreerd waren, vielen af. Onzekerheid bestond over de groep die 
kort na de migratiedatum in het huwelijk zijn getreden. Het is niet onwaarschijnlijk 
dat er (zeker in het verleden) aanstaande bruiden en bruidegoms naar Nederland zijn 
gekomen, die pas enige tijd na de migratie daadwerkelijk in het huwelijk zijn getreden. 
Veelal hebben zij in het land van herkomst dan al een niet-burgerlijk huwelijk gesloten 
(dit kan bv. worden opgemaakt uit onderzoek van Boeker (1994)). Testanalyses 
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wezen uit dat velen die binnen twee jaar na migratie trouwden, een huwelijk hadden 
gesloten met een partner die al enige tijd in Nederland verbleef. Dit alles bevestigde 
dat degenen die kort na de migratie waren gehuwd, gerekend moesten worden tot de 
huwelijksmigranten. Zij werden daarom uitgesloten van de analyses om de partner
keuze van in Nederland gevestigde Turken en Marokkanen in kaart te brengen. 

Dit alles gaf aanleiding om de analyse te beperken tot de partnerkeuze van degenen die 
in Nederland zijn geboren, die voor het 18e levensjaar in Nederland waren aangekomen, 
of die op het moment van migratie 18 jaar of ouder waren en minimaal twee jaar in 
Nederland waren gevestigd voordat zij hun huwelijk sloten. Zie schema BI . I . 

Schema B l . 1 Onderzoeksgroep partnerkeuze in de analyse op de Structuurtelling 2000 

Tot de onderzoeksgroep behoren de personen op wie de volgende punten van toepassing zijn: 

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op 1-1-2000, 
geboorteland van minimaal een van de ouders is Turkije of Marokko, 
burgerlijke staat is gehuwd, 
samenwonend met echtgenoot/echtgenote op een adres, 
ofwel in Nederland geboren, ofwel voor het 18e jaar gemigreerd, ofwel op 18- jarige leeftijd of 
later gemigreerd en minimaal 2 jaar na de migratiedatum in het huwelijk getreden. 

Het doel van de analyses is de partnerkeuze van de onderzoeksgroep Turken en Marok
kanen in kaart te brengen. Bij de operationalisatie van partnerkeuze speelt het land 
van vestiging van de parmer voorafgaande aan de migratie een rol evenals de herkomst 
van de partner. In principe zijn er vijf mogelijke partnerkeuzen. In schema Bi.2 staan 
ze samengevat en wordt ook aangegeven welke terminologie er in de analyses is 
gebruikt om de verschillende groepen aan te duiden. 
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Schema B I . 2 Operationele partnerkeuze in de analyse op de Structuurtelling 2000 

Als er gesproken wordt over: 
het volgende type partner het volgende type huwelijk 
van de onderzoekspersoon van de onderzoekspersoon 

huwelijksmigrant van 
gelijke herkomst 

huwelijksmigrant van 
andere herkomst 

herkomstgenoot uit 
Nederland 

andere allochtoon 
uit Nederland 

autochtoon 

migratiehuwelijk, gelijke 

herkomst 

migratiehuwelijk, andere 
herkomst 

Nederlands huwelijk, 
gelijke herkomst 

gemengd huwelijk, 
andere herkomst 

gemengd huwelijk 

dan voldoet de partner van de onderzoekspersoon 
aan de volgende criteria met betrekking tot: 

huwelijksdatum en 
migratiedatum etnische herkomst 

voor migratie dan wel 
binnen twee jaar na 
migratie gehuwd 

voor migratie dan wel 
binnen twee jaar na 
migratie gehuwd 

dezelfde herkomst 
als onderzoeks
persoon 

andere herkomst 
dan onderzoeks
persoon 

in Nederland geboren, of dezelfde herkomst 
voor het 18e jaar naar als onderzoeks-

Nederland gemigreerd, of persoon 
minimaal 2 jaar na migratie 
gehuwd 

in Nederland geboren, of 
voor het 18e jaar naar 
Nederland gemigreerd, of 
minimaal 2 jaar na 
migratie gehuwd 

(geen criterium) 

andere herkomst 
dan onderzoeks
persoon 

autochtoon 

Voor het in kaart brengen van de partnerkeuze van gehuwde, in Nederland gevestigde 
Turken en Marokkanen is de structuurtelling zeer geschikt. Echter, er zijn ook enkele 
nadelen verbonden aan het gebruik van dit bestand. Omdat het standgegevens zijn, 
ontbreken alle ooit (in Nederland) gehuwden die inmiddels weer zijn gescheiden als
ook alle personen die inmiddels Nederland hebben verlaten. Dit heeft vooral gevolgen 
voor de mogelijkheden om uitspraken te doen over ontwikkelingen. Want hoewel 
bekend is in welk jaar de gehuwden zijn getrouwd, is het niet mogelijk om met zeker
heid te stellen hoeveel Turken en Marokkanen jaarlijks in het huwelijk zijn getreden 
(en hoeveel van hen een bepaalde partner kozen). De ontwikkelingen in de partner
keuze kunnen daarom alleen bij benadering worden geschetst. 

Een ander nadeel van het bestand is dat alleen de bij de burgerlijke stand geregi
streerde datum van migratie bekend is. Over het algemeen is dat de datum waarop de 
persoon legaal toegang kreeg tot Nederland. Deze hoeft niet overeen te stemmen met 
de daadwerkelijke datum van migratie. Uit onderzoek (bv. van Engbersen et al. 1999) 
is bekend dat in Nederland aanwezige illegalen ('toeristen') onder andere hun verblijf 
weten te legaliseren door een huwelijk aan te gaan met een legaal in Nederland ver
blijvend persoon. Najaren van verblijf in Nederland zal deze gelegaliseerde illegaal 
officieel rondom de datum van de huwelijkssluiting worden ingeschreven in het 
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bevolkingsregister en terechtkomen in de hier gebruikte definitie van huwelijksmigrant. 
In werkelijkheid gaat het om iemand die al jaren in Nederland woonde en daarna huwde 
met een andere inwoner in Nederland. Uit hetzelfde onderzoek van Engbersen et al. 
(1999) valt op te maken dat 'toeristen' niet geliefd zijn als huwelijkskandidaat in de 
Turkse gemeenschap. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat deze wijze van legalisering 
zich binnen de Turkse groep op grote schaal voordoet. Of dit ook geldt voor Marok
kanen, is niet bekend. Vooralsnog is het uitgangspunt gekozen dat huwelijken met 
illegalen uitzonderingen zijn, die geen invloed uitoefenen op de algemene patronen. 

Ten slotte moet men beseffen dat huwelijken die al wel zijn gesloten maar waarvan 
de partners niet op één adres in Nederland wonen, niet in de gemaakte selectie voor
komen. In deze gevallen ontbreken namelijk gegevens over de partner. Dit verschijnsel 
blijkt zich op redelijk grote schaal voor te doen en met name in de jongste leeftijdsgroep 
(Garssen et al. 2001). Het heeft zeer waarschijnlijk veel te maken met het feit dat de 
procedure om een gehuwde partner naar Nederland te laten komen, soms jaren in 
beslag kan nemen. Resultaten op basis van dit bestand, die betrekking hebben op 
recentelijk gesloten huwelijken of op groepen die veelal recentelijk zijn gehuwd, geven 
om die reden geen compleet beeld. Omdat redelijk grote aantallen migratiehuwelijken 
niet worden meegeteld, lijkt het aandeel van de recentelijk gehuwden dat is getrouwd 
met een huwelijksmigrant, lager te zijn dan het in werkelijkheid is, en het aandeel 
gemengde huwelijken derhalve hoger. 
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Bijlage B2 Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen 
en autochtonen (SPVA) 

(behorend bij hoofdstuk 3) 

Bestand 
Voor de analyses is gebruikgemaakt van het survey Sociale positie en voorzieningen
gebruik allochtonen en autochtonen (SPVA) van het Instituut voor sociologisch en 
economisch onderzoek (ISEO) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).1 In dit 
survey zijn leden van de vier grootste groepen allochtonen in Nederland (behalve Turken 
en Marokkanen, ook Surinamers en Antillianen) ondervraagd over een groot aantal 
zaken die bepalend zijn voor hun sociale positie. De survey is het meest recentelijk 
gehouden in de jaren 1994 en 1998. De ondervraagde huishoudens vormen een 
representatieve steekproef van de betrokken populaties in die gemeenten in Nederland 
die gezamenlijk ongeveer 80% van alle allochtonen herbergen. Ten behoeve van de 
steekproef zijn hoofden van huishoudens uit de gemeentelijke basisadministraties 
persoonsgegevens gelicht. Vervolgens zijn vragenlijsten voorgelegd aan verschillende 
leden van het huishouden. Juist omdat er informatie beschikbaar is over zowel de vrouw 
als de man als het gaat om een gehuwd paar, is het SPVA-bestand geschikt voor mijn 
onderzoek. 

Er is in het spvA-onderzoek gewerkt met twee typen vragenlijsten, een uitgebreide 
voor het hoofd2 van het huishouden en een minivragenlijst voor alle inwonende gezins
leden van 12 jaar en ouder. Anders dan in 1994 is gedaan, is in 1998 bovendien een 
extra set vragen toegevoegd over culturele integratie en burencontacten. Deze extra 
set is afwisselend voorgelegd aan een van de twee partners. Met uitzondering van de 
extra set zijn de vragenlijsten uit 1994 en 1998 grotendeels vergelijkbaar; een klein 
aantal vragen is anders geformuleerd of komt alleen in een van de twee voor. Terwijl 
de hoofd- en de minivragenlijst nauwelijks verschillen als het gaat over onderwijs, 
arbeid en inkomen, is er in de minilijst aanzienlijk minder informatie gevraagd over 
sociale contacten. Vragen over taalvaardigheid, verblijfsstatus en religie zijn alleen 
gesteld aan hoofden. 

Om redenen van celvulling heb ik voor de analyse het bestand van 1994 samengevoegd 
met dat van 1998. De analyses zelf spitsen zich toe op het persoonsniveau en de ver
gelijking tussen de seksen is een specifiek aandachtspunt. De consequentie daarvan 
is dat alleen variabelen die in beide jaren voorkomen en vooral de minivragenlijsten 
voor gebruik in aanmerking kwamen. In enkele gevallen is informatie van het hoofd 
toegerekend aan de partner. Een en ander betekent dat een groot deel van de vragen 
(met name betrekking hebbende op de sociale omgeving en de waarden en normen) 
niet is gebruikt voor de analyse. 
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Onderzoeksgroep 
De onderzoeksgroep is met behulp van ongeveer dezelfde criteria geselecteerd als die 
voor de analyses van de Structuurtelling 2000 (in bijlage Bi besproken). 

Schema B2.1 Onderzoeksgroep analyses SPVA'94 en '98 

Tot de onderzoeksgroep behoren de personen op wie de volgende punten van toepassing zijn: 

minstens een ouder die ofwel in Turkije ofwel in Marokko is geboren, 
op het moment van ondervragen gehuwd met een Turk/Marokkaan, 
samenwonend met echtgenoot/echtgenote in Nederland, 
ofwel in Nederland geboren, ofwel voor het 17e jaar naar Nederland gemigreerd ofwel minstens 

3 jaar na migratie getrouwd, 
niet eerder dan 1975 in het huwelijk getreden. 

Het een na laatste criterium is iets anders ingevuld dan in schema B1.1 behorend bij 
de analyses van de Structuurtelling 2000, omdat uit testanalyses is gebleken dat onder 
de ondervraagden in het spvA-onderzoek die op 17-jarige leeftijd gemigreerd zijn, 
zich velen bevinden die waarschijnlijk zelf als huwelijksmigrant zijn gekomen. Om 
dezelfde reden is de verblijfsduur in Nederland voor het huwelijk voor degenen die vanaf 
hun 17e migreerden, verruimd tot driejaar. Het laatste criterium bleek noodzakelijk 
omdat zich onder de zeer lang geleden gehuwden heel specifieke gevallen bevinden 
die de resultaten te zeer beïnvloeden. 

Helaas was het niet mogelijk om gemengd gehuwden in de analyses op te nemen. Dit 
is het gevolg van het feit dat bij de steekproefname in de praktijk vrijwel altijd gekeken 
is naar de herkomst van de man om Turkse en Marokkaanse huishoudens te selecteren. 
Het heeft ertoe geleid dat gemengde huwelijken waarbij de vrouw Turks of Marokkaans 
is en haar partner niet, hoegenaamd ontbreken. Daar komt bij dat de groep gemengd 
gehuwden sowieso beperkt van omvang is, zodat het nauwelijks mogelijk is om er 
(bij mannen) uitspraken over te doen. 

In schema B2.2 is de operationalisatie van partnerkeuze ten behoeve van de analyses 
op het si'VA-bestand samengevat. 
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Schema B2.2 Operationalisatie partnerkeuze analyse SPVA'94 en '98 

Als er gesproken wordt over: 
het volgende type partner het volgende type huwelijk 
van de onderzoekspersoon van de onderzoekspersoon 

huwelijksmigrant 

herkomstgenoot uit 
Nederland 

migratiehuwelijk 

Nederlands huwelijk 

dan voldoet de partner van de onderzoekspersoon 
aan de volgende criteria met betrekking tot: 

huwelijksdatum en 
migratiedatum etnische herkomst 

voor migratie gehuwd dan 
wel binnen drie jaar na 
migratie gehuwd 

dezelfde herkomst 
als onderzoeks
persoon 

in Nederland geboren, voor dezelfde herkomst 
het 17e jaar naar Nederland als onderzoeks-
gemigreerd, of minimaal persoon 
3 jaar na migratie gehuwd 

In totaal kwamen 1.891 Turken en Marokkanen in aanmerking voor de analyse. 
Ongeveer een derde van hen is ondervraagd in 1994 en ongeveer twee derde in 1998. 
In tabel B2.1 staat vermeld hoe de verdeling over de seksen en de twee herkomstgroepen 
eruit ziet en waar de partner van gelijke herkomst woonachtig was voordat deze in 
het huwelijk trad. 

Tabel B2.1 Na 1975 gehuwde, in Nederland wonende Turken en Marokkanen naar geslacht 

en het land waar de partner woonde voorafgaande aan het huwelijk, 

1994 en 1998 (in absolute aantallen) 

Turken Marokkanen totaal 

mannen 
gehuwd met herkomstgenote uit 

Nederland 
herkomstland 

subtotaal 

vrouwen 
gehuwd met herkomstgenoot uit 

Nederland 
herkomstland 

subtotaal 

totaal 

157 

483 
640 

155 
323 
478 

1.118 

164 
283 
447 

161 
165 
326 

773 

321 
766 

1.087 

316 
488 
804 

1.891 

Bron: ISEO (SPVA'94); ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking 

Operationalisering uan de/actoren uit het heuristisch model 
In hoofdstuk 3 is het heuristische model geïntroduceerd om de achtergronden van 
partnerkeuze te kunnen onderzoeken. Daarin is onderscheid gemaakt in factoren die 
een rol spelen op het niveau van de wijdere omgeving, op het niveau van de directe 
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omgeving en op het persoonlijke niveau. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 bleek het 
met het SPVA-bestand niet goed mogelijk alle factoren goed te operationaliseren. Slechts 
bij benadering is er iets te zeggen over de samenhang tussen de in het model opge
nomen factoren en de partnerkeuze. 
De volgende variabelen zijn in de analyse opgenomen: 
- als het gaat om de invloed van de wijdere omgeving: de periode waarin het 

huwelijk gesloten is, en de migratiegeneratie; 
- als het gaat om de invloed van de directe omgeving: de huwelijksleeftijd, het 1 

eeftijdverschil, de sociale contacten in Nederland en de binding met het land van 
herkomst; 

- als het gaat om de persoonlijke voorkeuren: de leeftijd, het opleidingsniveau, de 
sociaal-economische status van het huishouden en de verdeling van betaald werk 
in het huishouden. 

Methodische stappen 
Allereerst zijn univariate analyses verricht.? In tabel B2.2 staat samengevat welke 
achtergrondkenmerken bij welke groepen een significante samenhang (Pearson chi2) 
vertonen met het type huwelijk in deze analyses. 

Tabel B2.2 Samenhangen3 tussen partnerkeuze in Nederland gehuwde Turkse en 

Marokkaanse mannen en vrouwen en een aantal kenmerken, naar subgroep 

(resultaten uit univariate analyse) 

periode van huwen 
migratieleeftijd/periode van migratie 

contact met autochtonen 

Turkse 
mannen 

* 
* 

ns 
financiële zorg voor personen in herkomstland ns 

huwelijksleeftijd zelf 
huwelijksleeftijd partner 
leeftijdverschil partners 
opleidingsniveau zelf 
opleidingsniveau partner4 

functieniveau hoofd 
verdeling betaalde arbeid tussen partners 

ns 

* * 
** 
ns 
ns 
ns 

» -

Marokkaanse 
mannen 

* 
* 

ns 
ns 

* 
ns 

* 
ns 

* 
ns 

* 

Turkse 
vrouwen 

ns 

** 

ns 

* 

* -
** 
** 
* 

** 
** 
ns 

Marokkaanse 
vrouwen 

** 
ns 

** 
ns 

** 
ns 
ns 
ns 
ns 

* 
ns 

* = Pearson chi2 < 0,01, 
** = Pearson chi2 < 0,05, 
ns = niet significant. 

Bron: ISEO (SPVA'94): ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking 
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Vervolgens zijn deze variabelen, al dan niet in gecomprimeerde vorm, in eerste instantie 
in een multivariaat model opgenomen voor elk van de vier onderscheiden groepen 
apart (tabel B2.3). We maken gebruik van logistische regressieanalyses waarin de 
keuze voor een huwelijksmigrant versus die van een herkomstgenoot in Nederland 
wordt onderzocht. De in de tabel opgenomen resultaten bestaan alleen uit kenmerken 
die een significante samenhang vertonen met partnerkeuze. 
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Tabel B2.3 Relatieve kansverhouding3 van in Nederland gehuwde Turkse en Marokkaanse 

mannen en vrouwen die zijn gehuwd met een partner uit het het herkomstland 

t.o.v. degenen die zijn gehuwd met een herkomstgenoot uit Nederland 

(resultaten uit logistische regressieanalyse), naar subgroep (in odds ratio's) 

periode van huwen 
voor 1985 
1985-1990 
1990-1998 

migratieleeftijd/periode 
van migratie 
geboren in Nederland of 
voor 18e jaar gemigreerd 
18+ jarige leeftijd gemigreerd 
voor 1980 
18+ jarige leeftijd gemigreerd 
in 1980 of later 

contact met autochtonen 
vaak 
soms 
nooit 

Turkse 
mannen 

odds 

2.14* 
1.61** 

ref 

2.39* 

2.90* 

ref 

financiële verzorging van personen 
in herkomstland 
nee 

ja 

huwelijksleeftijd persoon zelf 
< 20 jaar 
20-24 jaar 
s 25 jaar 
huwelijksleeftijd partner 
< 25 jaar 

25-29 jaar 
> 30 jaar 
leeftijdverschil met partner 
zelf jonger 
ongeveer gelijk 
3-9 jaar ouder 
> 10 jaar 

opleidingsniveau zelf 
max. basisonderwijs 

vbo, mavo 
mbo, havo, vwo 
hbo, wo 
opleidingsniveau partner 
max. basisonderwijs 

vbo, mavo 
mbo+ 

0.18** 
(0.56) 
(0.48) 

ref 

R5 

0.09* 

0.13* 

D.06** 

Marokkaanse 
mannen 
odds R 

0.11* 
2.47* 
0.89* 

ref 

0.20* 

3.07* 

4.84* 

ref 

ref 

0.12* 

(0.81) 
(0.65) 
0.36* 

ref 

Turkse 
vrouwen 

odds R 

0.17* 
0.37* 

0.08** 
4.21* 

3.37** 

ref 

0.08* 
(2.36) 

4.85** 
(1.88) 

ref 
0.14* 

0 .51** 
0.28* 

ref 

Marokkaanse 
vrouwen 

odds R 

.09** 
2.85** 
(0.88) 

ref 

0.11* 
(1-01) 

2.13** 
ref 
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Tabel B2.3 (vervolg) Relatieve kansverhouding3 van in Nederland gehuwde Turkse en 

Marokkaanse mannen en vrouwen die zijn gehuwd met een partner uit het het 

herkomstland t.o.v. degenen die zijn gehuwd met een herkomstgenoot uit 

Nederland (resultaten uit logistische regressieanalyse), naar subgroep 

(in odds ratio's) 

functieniveau hoofd huishou 

werkloos 
elementair 
lager 
middelbaar, hoger 
verdeling betaalde arbeid 
tussen partners 
partner betaalde baan, zelf 
wel of niet 
geen van beiden 
betaalde baan 
zelf betaalde baan, 
partner niet 

Turkse 
mannen 

odds R5 

den 

0.07** 

(0.65) 

(1.36) 

ref 

Marokkaanse 
mannen 
odds R 

0.15* 

0.25* 

0.53** 

ref 

Turkse 
vrouwen 

odds 

3.39* 
3.40* 

2.43** 
ref 

R 

0.12* 

Marokkaanse 
vrouwen 
odds R 

0.12* 
2.42** 

3.51* 
(1.37) 

ref 

a Ref : referentiegroep (odds = 1), 
* = p < 0,05, 

= p<0,01, 
tussen haakjes ( ) = niet significant. 

Bron: ISEO (SPVA'94); ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking 

Databestanden 

Sociale positie en uoorzieninaengebruik allochtonen (SPVA) 

Het onderzoek naar de sociale positie en het voorzieningengebruik van allochtonen 

is opgezet om de positie van de vier grootste minderheidsgroeperingen, Turken, 

Marokkanen, Surinamers en Antillianen, regelmatig in kaart te brengen. Het wordt 

in de eerste plaats gebruikt om te onderzoeken in welke mate personen uit de minder

heden naar evenredigheid participeren in de maatschappelijke kerninstituties onderwijs 

en arbeidsmarkt. 

Doelpopulatie allochtone bevolkingsgroepen in Nederland: Turken, 

Marokkanen, Surinamers en Antillianen 

Soort onderzoek enquête 

Steekproefeenheid huishouden 

Entiteiten huishoudens en personen 

Steekproefkader gemeentelijke bevolkingsregisters 

Steekproefmethode tweetrapssteekproef: gemeenten, huishoudens 
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Verzamelmethode 

Opdrachtgever 

Frequentie 

Berichtgevers 

mondelinge vragenlijst 

Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO); 

vanaf 1998 Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek 

(ISEO) en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 

onregelmatig sinds 1988 

hoofd huishouden voor de algemene vragenlijst; overige leden 

van het huishouden ouder dan twaalf jaar krijgen een verkorte 

vragenlijst 

SPVA'94 
Veldwerkperiode 

Uitvoerder veldwerk 

Aantallen 

Respons 

voorjaar 1994 

Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek (O+S) 

4.096 huishoudens; 8.304 personen 

circa 60% 

SP VA'9 8 
Veldwerkperiode 

Uitvoerder veldwerk 

Aantallen 

Respons 

eerste helft 1998 

Bureau Veldkamp 

7.553 huishoudens; 14.483 personen 

variërend van 48% tot 61% 
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Noten 

i Vanaf de editie van 1998 is het SCP participant, voordien vielen de SPVA-surveys 
volledig onder verantwoordelijkheid van het ISEO. 

2 Dit is in verreweg de meeste gevallen de man geweest, indien aanwezig. De 
instructie die aan de enquêteurs werd meegegeven, luidde in dit verband: 
ondervraag zoveel mogelijk het mannelijk hoofd en alleen als dat niet lukt, het 
vrouwelijke hoofd. 

3 Er zijn veel meer variabelen onderzocht. In de tabel zijn alleen die variabelen 
opgenomen, die bij minstens een van de vier subgroepen een significante 
samenhang vertoont met partnerkeuze. 

4 In eerste instantie is ook de variabele 'verschil in opleidingsniveau tussen de 
partners' opgenomen. Die leidt echter in geen enkele groep tot significante 
univariate samenhang met partnerkeuze. 

5 De R maakt gebruik van de Wald-statistics gebaseerd op een Chi2-verdeling. 
Vergelijking van de R's geeft enig inzicht in het gewicht van de bijdragen van 
verschillende variabelen aan de mate waarin is gehuwd met een huwelijksmigrant. 
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Bijlage B3 Focuscjroepen 

(behorend bij hoofdstuk 5, 6 en 7) 

Het grootste deel van mijn empirische onderzoek bestaat uit de focusgroepgesprekken 
en de analyse daarvan. Het is een memode die sociaal-wetenschappelijke onderzoekers 
in Nederland nog niet veel gebruiken, maar die wel duidelijk in opkomst is. Ik zal hier 
uitgebreid aandacht besteden aan de achtergrond van de methode (B3.1), de wijze 
waarop ik de methode zelf heb toegepast (B3.2) en ten slotte zal ik evalueren wat de 
methode wel en niet heeft opgebracht (B3.3). 

B3.1 Wat zijn Jocusgroepen? 

De focusgroepmethode bestaat uit groepsdiscussies over een specifiek onderwerp. 
Bij een focusgroepdiscussie staat een beter begrip van het gegeven thema centraal. 
Het doel is niet zozeer te meten hoeveel personen een bepaalde reactie vertonen, maar 
het verkrijgen van inzicht in het spectrum van mogelijke reacties en/of de manier 
waarop deze reacties tot stand komen. De groep is gefocust in de zin dat de deelnemers 
zich als collectiviteit richten op een activiteit. Dat kan het bekijken van een video zijn, 
het beoordelen van een reclameboodschap of een verkiezingsspotje, maar ook het 
deelnemen aan een discussie over een bepaald thema. 

De methode is in de jaren dertig van de vorige eeuw ontstaan uit onvrede bij een aantal 
sociale wetenschappers met de resultaten uit individuele vraaggesprekken. De indruk 
bestond dat de belangrijkste informatie bleef liggen als respondenten geen gelegenheid 
kregen die naar voren te brengen (Krueger 1994: 7). Dit bleek vooral het geval te zijn 
als gebruik werd gemaakt van een vaste set vragen en gelimiteerde antwoordmogelijk
heden. Gezocht werd naar alternatieve methoden waarin de rol van de respondent 
actiever en die van de interviewer passiever was dan tot dan toe gebruikelijk. De Jocus 
group method is sindsdien in heel verschillend onderzoek toegepast. Tot de jaren zestig 
was het een veelgebruikt instrument in sociaal-wetenschappelijk onderzoek (Merton 
et al. 1956, in: Krueger 1994). De belangstelling voor kwantitatieve onderzoeks
methoden heeft de focusgroepmethode daarna langdurig in de vergetelheid doen 
belanden. In de tussentijd hebben marktonderzoeksbureaus wel dankbaar gebruik
gemaakt van de door Merton en de zijnen ontwikkelde methode en is deze als markt
onderzoeksinstrument een eigen leven gaan leiden (Krueger 1994) 

Recentelijk hebben sociale wetenschappers de focusgroepmethode herontdekt en 
inmiddels passen zij haar weer veelvuldig toe (Barbour en Kitzinger 1999). Hoewel 
de methode ook zelfstandig kan functioneren, is zij in sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek het meest succesvol toegepast in combinatie met kwantitatieve methoden 
(Krueger 1994: 30), hetzij vooraf om tot een juiste vraagstelling te komen, hetzij 
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achteraf om de resultaten uit de survey beter te begrijpen, aan te vullen of in het 
perspectief van de onderzochten te plaatsen. 

De hernieuwde belangstelling is wederom ontstaan uit het besef dat survey-gegevens 
weliswaar van onschatbare waarde zijn om verschijnselen en gedrag in kaart te brengen, 
maar veelal de diepgang missen om de totstandkoming en de betekenis ervan te ana
lyseren. Kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn geschikt om te voorzien in dergelijke 
lacunes. De focusgroepmethode, een van de vele kwalitatieve methoden, is vooral een 
goede keuze als het gaat om onderzoek naar meningen, behoeften, voorkeuren en 
percepties (Barbour en Kitzinger 1999: 5; Krueger 1994: 8). 

Krueger (1994:10 e.v.) legt uit waarom focusgroepen werken (Why do focus groups work?). 
Een van de redenen die hij noemt, is dat een groepsgesprek dicht aansluit bij het 
dagelijkse leven - "groups are a common experience". In de praktijk, verklaart hij nader, 
worden meningen of percepties immers niet geïsoleerd gevormd maar in interactie met 
anderen. Zo weten wij vaak wel wat we ergens van vinden na het horen van andermans 
mening, terwijl we in een vraaggesprek onze opinie moeilijk in een antwoordcategorie 
kunnen onderbrengen. Een andere reden is dat herinneringen veelal weer boven 
komen drijven, als anderen soortgelijke ervaringen vertellen. Daarnaast zijn mensen 
eerder geneigd hun gelijken deelgenoot te maken van hun percepties en behoeften, 
dan een professionele onderzoeker. Om tot goede resultaten te komen, moet een 
groepsgesprek wel aan bepaalde eisen voldoen. De volgende paragraaf zal ingaan op 
de kenmerken van de toepassing van de focusgroepmethode (FGM). 

Sinds marktonderzoekers zich de methode hebben toegeëigend, bestaan er complete 
gidsen met richtlijnen voor het opzetten van focusgroepgesprekken. Voor sociaal
wetenschappelijk onderzoek zijn deze richtlijnen niet altijd even relevant. Uiteindelijk 
is de wijze van uitvoering erg afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek (Barbour 
en Kitzinger 1999). Een aantal al door Merton en zijn collega's (1956) opgevoerde 
kenmerken vormen echter nog steeds de spil van de FGM, of deze nu in de marktsector 
of in sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt toegepast. 

Zo dient er op de eerste plaats een focus te zijn, dat wil zeggen een collectieve acti
viteit. Bij sociaal-wetenschappelijk onderzoek is dit meestal een groepsdiscussie over 
een gegeven thema. Een tweede voorwaarde is dat de interactie tussen de groepsleden 
centraler staat dan de interactie tussen de gespreksleider en de participanten. Het 
gesprek moet, anders gezegd, een zo natuurlijk mogelijk verloop hebben. Dit vereist 
een bepaalde inzet van de gespreksleider. Hij of zij moet er weliswaar voor waken dat 
de discussie gefocust blijft, maar dient zich verder zo weinig mogelijk sturend op te 
stellen en interactie tussen de deelnemers te stimuleren. Ten slotte gaat het bij alle 
toepassingen van de FGM vooral om het verkrijgen van diepte-informatie (niet het wat, 
maar het hoe en waarom). Deze informatie wordt niet alleen verkregen door de analyse 
van hetgeen gezegd wordt, maar ook door bestudering van de vorm. De interactie 
tussen participanten vormt daarbij een speciaal aandachtspunt. 
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Alle andere kenmerken, zoals de groepsgrootte, de samenstelling van de groepen, het 
aantal groepen, de onderwerpenlij sten, zijn - in sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
-vooral afhankelijk van het onderwerp van onderzoek. Er is wel een aantal randvoor
waarden (zie Delli Carpini en Williams 1994). De groep mag nooit zo groot zijn dat 
participanten zich belemmerd voelen aan het groepsproces deel te nemen. Focus-
groepen tellen daarom zelden meer dan twaalf deelnemers. Over het minimaal aantal 
verschillen de meningen. Marktonderzoekers houden vrij strikte normen aan, namelijk 
tussen de zes en twaalf deelnemers (Krueger 1994: 78). In sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek zijn echter ook voorbeelden van kleinere groepen, wat soms heel functioneel 
blijkt te zijn bij gevoelige onderwerpen (Barbour en Kitzinger 1999). 

De samenstelling van de groepen moet zodanig zijn, dat mensen gestimuleerd worden 
aan de discussie bij te dragen. Dat wil zeggen: homogeen genoeg om een goede en 
open sfeer te creëren en heterogeen genoeg om prikkelende discussies op gang te 
krijgen. In veel gevallen zijn focusgroepen gestratificeerd, bijvoorbeeld naar demo
grafische kenmerken - Sigel (1994) heeft aparte groepen vrouwen en mannen in haar 
onderzoek naar genderrollen; Liebes en Katz (1990) gebruiken aparte etniciteitsgroepen 
in hun onderzoek naar de reactie op cultuurspecifieke tv-programma's - of opleidings
niveau - Press en Cole (1992) in hun onderzoek naar attitudes ten aanzien van abortus. 
Hoewel representativiteit geen vereiste is bij deze methode, moet er wel voor gewaakt 
worden dat de groepen niet te eenzijdig zijn samengesteld. Dit is vooral van belang 
als het de bedoeling is de diversiteit aan meningen over een bepaald onderwerp in 
kaart te brengen. 

Al sinds de eerste toepassingen van de FGM is er discussie geweest over de vraag hoe 
noodzakelijk of nuttig het is dat de deelnemers vreemden van elkaar zijn (Krueger 
1994:18). In verreweg de meeste gevallen wordt er gestreefd naar anonimiteit, die 
zou bijdragen aan een open gesprek en een maximale variatie aan meningen kan 
opleveren. Soms hebben onderzoekers echter redenen om hiervan af te wijken, bij
voorbeeld om inzicht te krijgen in het alledaagse groepsproces of de drempel tot 
deelname te verlagen. Een niet-anonieme groep kan ook een gedwongen keuze zijn, 
bijvoorbeeld bij onderzoeken op buurtniveau. 

In de verschillende toepassingen van de FGM in sociaal-wetenschappelijk onderzoek, 
die Delli Carpini en Williams (1994) de revue laten passeren, is een grote verscheiden
heid te zien in het aantal gevoerde groepsgesprekken. Hier is dan ook geen pasklaar 
recept voor te geven. Idealiter stopt de onderzoeker met het organiseren van gesprekken 
als er voldoende informatie is verzameld over het onderwerp (Krueger 1988). Dat kan 
in principe al na één sessie het geval zijn, hoewel het risico dan wel aanwezig is dat 
de informatie ongewild eenzijdig is. Beperking van het aantal groepen is wel het devies, 
gezien de enorme hoeveelheid informatie die een groepsgesprek oplevert en het werk 
dat de verwerking ervan met zich meebrengt. 
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B3.2 Toepassing van de FGM op het onderzoek naar de partnerkeuze uan Turkse 
en Marokkaanse jongeren in Nederland 

In totaal heb ik acht focusgroepgesprekken georganiseerd met 6 tot 10 deelnemers. 
De deelnemers waren, een enkele uitzondering daargelaten, tussen 18 en 25 jaar oud 
en nog niet gehuwd. Een enkeling bleek wel te zijn verloofd. De jongeren waren alle
maal van Turkse of Marokkaanse herkomst en hadden in ieder geval de helft van hun 
schoolperiode in Nederland doorlopen. Sommigen waren in Nederland geboren, 
anderen op jonge leeftijd naar Nederland gemigreerd. De participanten waren voor 
het merendeel bezig met een opleiding, een aantal was werkzaam en een klein deel 
was werkloos. Elke groep bestond uit personen van gelijk geslacht, dezelfde etnische 
herkomst en vergelijkbaar opleidingsniveau. Zie schema B3.1 voor een overzicht. 

Aan de keuze voor homogeen samengestelde groepen liggen enkele redenen ten 
grondslag. De kwantitatieve analyses geven alle aanleiding om te veronderstellen dat 
partnerkeuzeprocessen verschillen vertonen naar sekse, herkomst en opleidingsniveau. 
Homogene groepen kunnen het groepsspecifieke karaktervan de processen diep-
gravender onderzoeken, dan heterogene. De tweede reden is dat homogeniteit over 
het algemeen een vertrouwelijke sfeer schept. Daar komt bij dat uit onderzoek is 
gebleken dat vooral vrouwen, maar ook mannen, geneigd zijn zich in gemengde 
groepen veel meer te conformeren aan hun seksespecifieke rol (Ashmore en Del Boca 
1986). Dit kan vooral voor informatieverlies zorgen als de verhouding tussen de seksen 
of de perceptie van de andere sekse een rol speelt in het onderzoek, zoals bij partner-
keuzeonderzoek het geval is. De kans dat deelnemers in gemengde groepen werkelijk 
laten zien wat zij daarover denken, is kleiner dan in groepen met alleen vrouwen of 
mannen. 

De deelnemers zijn gerekruteerd in Amsterdam en omgeving en in Rotterdam en 
omgeving. De selectie van de deelnemers is uit handen gegeven aan bureau Veldkamp BV 
te Amsterdam. Dat kreeg de opdracht om binnen de bovengenoemde randvoorwaarden 
ten aanzien van etnische herkomst, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, verblijfsduur 
in Nederland en opleidingsniveau te zoeken naar participanten. Een aanvullende 
voorwaarde was zoveel mogelijk te voorkomen dat de participanten deel uitmaakten 
van één sociaal netwerk. De ruime ervaring van bureau Veldkamp met onderzoek onder 
Turken en Marokkanen had aan het licht gebracht dat de kans op toezeggingen en 
daadwerkelijke participatie het grootst was, als ze per tweetal werden uitgenodigd. 
De groepen bestonden daarom uit tweetallen die elkaar kenden, maar die de andere 
deelnemers niet of slechts bij toeval uit de verte kenden. De meeste deelnemers zijn 
geworven via Turkse en Marokkaanse enquêteurs van bureau Veldkamp. In een aantal 
gevallen waren het directe kennissen van hen, maar meestal kennissen van kennissen. 
De groep middelbaar tot laagopgeleide Turkse meisjes is ook via welzijnsorganisaties 
geworven. Tegenover participatie stond een vergoeding van 60 gulden en de reiskosten 
werden vergoed. 
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De groepsgesprekken zijn georganiseerd op een locatie in Amsterdam en een locatie 
in Rotterdam. De gesprekken duurden gemiddeld twee en een halfuur en vonden in 
de vroege avond plaats. Dit laatste met uitzondering van één gesprek, dat met opzet 
's middags is gevoerd om de groep van laagopgeleide meisjes beter te kunnen bereiken 
(groep TVM, schema B3.1). De voertaal was Nederlands. De gesprekken zijn vrijwel 
letterlijk genotuleerd en op video opgenomen. De leiding was in handen van een 
professionele gespreksleidster, verbonden aan bureau Veldkamp BV. Ik introduceerde 
mezelf en het onderzoek voorafgaande aan ieder gesprek, volgde het gesprek in een 
andere ruimte en kwam na afloop napraten over het gesprek met de deelnemers. 

Schema B3.1 Overzicht focusgroepen, 1999 

aantal 
deel-

codea nemers herkomst geslacht opleidingsniveau 

TVH 10 

TVM 10 

MVH 8 

Turks vrouw studenten wo en hbo 

Turks vrouw studenten mbo, mavo, 3 deelnemers 
mavo afgerond (niet werkzaam) 

Marokkaans vrouw studenten wo en hbo, 1 deelnemer 
hbo afgerond en werkzaam 

MVM 9 Marokkaans vrouw mavo/mbo afgerond en werkzaam, 
studenten mavo/mbo, 1 deelnemer mavo 
afgerond en niet werkzaam 

locatieb 

leeftijd gesprek 

18-25 Rotterdam 

18-20 Amsterdam 

20-25 Rotterdam 

17-25 Amsterdam 

TMH 

TMM 

MMH 

MMM 

9 

8 

10 

6 

Turks 

Turks 

Marokkaans 

Marokkaans 

man 

man 

man 

man 

studenten wo en hbo, 2 havo-scholieren 

studenten mbo, 1 mbo afgebroken 
en werkzaam 

studenten wo en hbo 

studenten vbo/mbo/mavo 

19-25 

17-24 

20-23 

18-20, 
1 is 25 

Amsterdam 

Rotterdam 

Amsterdam 

Amsterdam 

a Staat voor: Turks resp. Marokkaans, Vrouw resp. Man, Hoger resp. Middelbaar tot laag opgeleid. 
b De meerderheid woonde in deze stad, sommigen woonden in de omgeving, en het is ook voorgekomen dat in de 

ene stad geworven deelnemers meededen aan een focusgroep in de andere stad. 

Het gesprek werd gevoerd aan de hand van een gesprekspuntenlijst (schema B3.2). 
Deze lijst bestond uit clusters van factoren die de partnerkeuze mogelijk beïnvloeden, 
zoals die naar voren waren gekomen in het heuristische model. Uiteraard hing het van 
het verloop van het gesprek af of alle punten aan de orde kwamen en of de deelnemers 
zelf nog andere zaken naar voren brachten. In zijn algemeenheid zijn de gesprekken 
vrij gestructureerd verlopen en kwam elk cluster aan de orde. Achteraf gaven de deel
nemers ook aan dat ze het idee hadden dat alles wat op de een of andere manier met 
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hun partnerkeuze te maken had de revue was gepasseerd. Er is afwisselend gewerkt 
met vragen en zogeheten incentives (vragenlijstjes, stellingen, voorlezen van kranten
koppen) 

Schema B3.2 Samenvatting van gesprekspuntenlijst Focusgroepgesprekken 

A Betekenis huwelijk (reden van trouwen, vanzelfsprekendheid, belang dat er aan wordt gehecht, 

positieve/negatieve gevoelens erbij) 
B Verwachtingen ten aanzien van een partner in het algemeen/mening over gemengd huwen, 

interreligieus huwen en huwen over de grens in het bijzonder 
C Huwelijkspatronen (onderwerpen: alleen wonen, ongehuwd samenwonen, huwelijksleeftijd 

vrouwen en mannen, man-vrouw verhouding tijdens huwelijk, leeftijd krijgen van kinderen, 

rolverhouding na krijgen van kinderen) 
D Betekenis ouders en gemeenschap in algemeen en voor keuze partner in het bijzonder 
E Band met herkomstland in algemeen en betekenis voor keuze partner in het bijzonder 
F Wijze van omgang met ander in het algemeen en wijze van ontmoeten van mogelijke kandidaten 

in het bijzonder (in Nederland, in land van herkomst), belang elkaar goed leren kennen 
G Voor- en nadelen van het huwen over de grens 

B3.3 Analyse van de gevoerde focusgroepgesprekken 

De FGM vormt in het onderzoek naar de partnerkeuze van Turken en Marokkanen 
het sluitstuk van de empirische fase. De methode is dus, zoals te doen gebruikelijk, 
gecombineerd toegepast met kwantitatieve analyses en wel nadat deze waren uitge
voerd. De functie van de FGM in dit onderzoek is tweeledig: de gesprekken dienen om 
de gevonden resultaten in de kwantitatieve analyses (beter) te kunnen interpreteren 
en ze voorzien in een aanvulling op de kwantitatieve analyses. Het heuristische model 
en de resultaten van de kwantitatieve analyses vormen dus heel duidelijk de leidraad 
voor de opzet van de gesprekken met de focusgroepen. 

Aan de analyse van het materiaal ligt een bepaalde systematiek ten grondslag. Er is 
gestreefd naar een zo objectief en controleerbaar mogelijke wijze van analyseren. 
Frankland en Bloor (1999, in Barbour en Kitzinger 1999: 145-155) en Morgan (1988) 
hebben hiervoor een aantal aanwijzingen gegeven, die zijn gevolgd. 

Concreet heeft de verwerking van de acht focusgroepgesprekken met de Turkse en 
Marokkaanse jongeren als volgt plaatsgevonden. Het basismateriaal is de letterlijke 
weergave van de gesprekken. De gesprekken zijn uiteengelegd in delen. Elk gesprek 
bestaat feitelijk uit een aantal gespreksfragmenten, die op hun beurt zijn opgebouwd 
uit een vraag of een opmerking van de gespreksleider en de reacties die daarop volgen 
van de deelnemers. 
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Een voorbeeld uit de groep van Marokkaanse hoogopgeleide meisjes: 

Gespreksfragment i 
Vraag 1 van gespreksleider: Willen jullie trouwen? 

Reactie 1: Ja (velen). 
Reactie 2: Nee, nu nog even niet. Uiteindelijk wel. 
Reactie 3: Het is het enige middel in onze cultuur waardoor je je eigen leven op 

kunt bouwen. 
Reactie 4: Heeft ook met het geloof te maken. Wij kunnen niet samenwonen. 
Reactie 5: Ja, of je kiest voor je familie of voor je vriend. 
Reactie 6: Hoewel het wel veel losser wordt bij de tweede generatie. 
Reactie 7: Onze generatie heeft inderdaad al andere denkbeelden dan onze ouders. 

Ik heb nu bijvoorbeeld een vriend en dat is allemaal stiekem. Met mijn 
kinderen wil ik dat niet. 

Gespreksfragment 2 
Vraag 2 van gespreksleider: Kijk je er naar uit? 

Reactie 1: Ja, je gaat er wel over fantaseren. 
Reactie 2: Bij de Marokkanen voed je een dochter op tot ze getrouwd is, daarna 

neemt haar man het over. Heb je een makkelijke man dan heb je het 
getroffen. Anders krijg je het nog moeilijker dan thuis. 

De verschillende reacties zijn stuk voor stuk als afzonderlijke 'data' ingevoerd in een 
databaseprogramma met een verbinding naar de vraag en naar de andere reacties 
volgend op dezelfde vraag. Zo bleef het altijd mogelijk om de gespreksfragmenten als 
geheel te analyseren, dan wel de afzonderlijke reacties in samenhang met de vraag en 
de andere reacties te analyseren. 

Vervolgens is aan alle reacties een of meerdere trefwoorden toegekend. De toe
kenning van trefwoorden heeft in twee rondes plaatsgevonden. In eerste instantie is 
de toekenning zo breed en zo vrij mogelijk geweest. Doordat er in dit stadium nog 
geen rekening werd gehouden met een vooropgesteld indelingsschema, werd de kans 
vergroot dat allerlei zaken die niet verwacht waren, aan het licht kwamen. In tweede 
instantie is gezocht naar overkoepelende termen en in dat stadium is ook gebruik
gemaakt van de literatuur en het daaruit voortgekomen schema met factoren die van 
invloed zouden kunnen zijn op partnerkeuze. 

Dit toekenningssysteem van trefwoorden wordt ook wel indexeren genoemd. Bij het 
indexeren gaat het erom meerdere codes of trefwoorden aan zinnen of zinsdelen toe 
te kennen, die refereren aan analytische onderwerpen (Morgan 1988). De bedoeling 
is ruimte te geven aan een aantal mogelijke interpretaties. De finale interpretatie 
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wordt uitgesteld totdat het laatste item is geïndexeerd. De uiteindelijke analyse vindt 
plaats door de verschillende tekstdelen die onder dezelfde code vallen, met elkaar te 
vergelijken. Hier vloeien veronderstellingen uit voort. De generaliseerbaarheid van 
bepaalde analytische waarnemingen/veronderstellingen wordt nagegaan door te 
focussen op de afwijkende cases. Daarop kunnen de veronderstellingen worden aan
gepast en kan wederom worden gezocht naar afwijkende cases. Het voordeel van deze 
manier van doen is dat een selectieve aanpak voorkomen wordt door alle uitspraken 
die zijn gedaan, systematisch in de analyse te betrekken, en dat er kansen ontstaan om 
vooropgestelde ideeën uit te breiden en ter discussie te stellen. De grote winst van deze 
gestructureerde wijze van werken is ook dat hiermee het risico wordt vermeden dat 
de aandacht te veel uitgaat naar degenen die veel vertellen en die op een mooie manier 
vertellen, en dat vooral de hypothese bevestigende verhalen worden weergegeven 
(Morgan 1988). De uiteindelijke analyse is, zoals Morgan het formuleert, een combi
natie van a priori theorie en post hoc interpretatie. 

Ter illustratie de toekenning van definitieve trefwoorden bij het eerste gespreksfrag-
ment: 

gespreksjragment trefwoord 
Rl: Ja (velen). toekomstbeelden 
R2: Nee, nu nog even niet. patroon relatievorming 

Uiteindelijk wel. 
R3: Het is het enige middel in onze cultuur cultuur 

waardoor je je eigen leven op kunt bouwen. 
R4: Heeft ook met het geloof te maken. geloof 

Wij kunnen niet samenwonen. patroon relatievorming 
R5: Ja, of je kiest voor je familie of voor je vriend. familie 
R6: Hoewel het wel veel losser wordt bij de generatieverschillen 

tweede generatie. 
R7: Onze generatie heeft inderdaad al andere generatieverschillen 

denkbeelden dan onze ouders. 
Ik heb nu bijvoorbeeld een vriend en dat is 
allemaal stiekem kennismaking 
Met mijn kinderen wil ik dat niet. generatieverschillen 

Uit de definitieve toekenning van trefwoorden is de structuur van de hoofdstukken 
voortgevloeid. Elke paragraaf beschrijft in feite alle erbij behorende gespreksdelen. 
In de tekst zijn de reacties van de deelnemers aan de gesprekken dan ook niet als 
illustraties gebruikt bij een vooropgestelde analyse. Het is eerder andersom: de 
gespreksfragmenten vormen het basismateriaal van de analyse. Zo vertellen de jongeren 
als het ware zelf het verhaal. 
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B3.4 Evaluatie van defocusgroevmethode 

Er is om een aantal redenen gekozen voor de FGM om in de lacunes van de kwantitatieve 
analyses te voorzien. Allereerst biedt de FGM als geen andere methode de gelegenheid 
de interactie tussen deelnemers te analyseren. Dat is in dit onderzoek van belang omdat 
verondersteld werd dat de sociale omgeving een belangrijke rol speelt in de selectie van 
een partner. Dit proces kon in twee van de groepen zelfs direct worden geobserveerd. 
In de ene groep kwam een deelnemer gaandeweg de discussie tot de conclusie dat zij, 
na aanvankelijk veel geaarzeld te hebben, toch moest gaan kiezen voor een huwelijk 
met haar huidige vriend. In de andere groep kwam een deelnemer door allerlei 
opmerkingen van anderen juist tot de conclusie dat hij niet langer kon ontkennen dat 
hij het liefst wilde trouwen met een herkomstgenote en dat maar moest opbiechten 
bij zijn autochtone Nederlandse vriendin. 

Een tweede argument is dat deze methode zorgt voor een zekere afstand tussen de 
onderzoeker en de onderzochten. Dit is met name van belang bij gevoelige of erg 
private onderwerpen (Sigel 1994: 30). Het gevaar is groot dat onderzochten in een 
een-op-eengesprek over zoiets persoonlijks als partnerkeuze het achterste van hun 
tong niet laten zien. Of zij dat wel doen in groepsgesprekken, hangt sterk af van de 
samenstelling van de groep. Zeker omdat ik gezorgd heb voor homogeen samen
gestelde groepen, ontstond er een vertrouwelijke sfeer tussen de deelnemers die enorm 
veel stof tot praten hadden over een onderwerp dat hen zichtbaar erg hoog zat. Het 
was tekenend dat de onderzoekers na afloop doorgaans uitgebreid bedankt werden 
voor het leuke gesprek, dat de deelnemers het gesprek nog lang voortzetten nadat wij 
onze vragen hadden gesteld, en dat velen aandrongen op een vervolg. 

De enigszins afstandelijke positie van de onderzoeker in het focusgroepgesprek 
heeft bovendien extra voordelen, wanneer de onderzoeker tot een andere sociale groep 
behoort dan de onderzochten, zoals in het onderhavige onderzoek het geval was. Het 
klassieke probleem van de witte (of autochtone) onderzoeker van zwarte (of allochtone) 
bevolkingsgroepen is het risico dat de vragen en de antwoorden door de onderzoeker 
in een wit (of autochtoon) perspectief worden geplaatst (Lai-Fong Chiu en Knight 1999). 
De FGM biedt maximale mogelijkheden om de onderzoeker op het juiste spoor te 
zetten, doordat de onderzochten zelf relevante onderwerpen kunnen aandragen en 
de groepsdiscussie het perspectief van de onderzochten zichtbaar maakt. Tijdens de 
gevoerde groepsgesprekken werden de vragen van de autochtone vrouwelijke gespreks
leider dan ook meerdere malen door de deelnemers gecorrigeerd in die zin ("U stelt 
de verkeerde vragen"; "Ik zit de hele tijd te luisteren en heb nog niets gehoord over 
religie"). De autochtone afkomst van de gespreksleidster had overigens ook bepaalde 
voordelen. Die werkte bijvoorbeeld in de hand dat de deelnemers steeds maar weer 
wilden verwoorden hoe een en ander bij hen werkte ("Ja, ziet u, wij zijn nu eenmaal 
groepsmensen, dat is anders dan bij Nederlanders."). Deze bereidheid goed uit te 
leggen wat er zich afspeelt in de eigen groep, doet zich waarschijnlijk vooral voor als 
de onderzochten als groep worden onderzocht. In een een-op-eensituatie is de 
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onderzochte of geneigd zich te voegen in het (gepercipieerde) referentiekader van de 
onderzoeker, of geneigd zich daar juist tegen af te zetten; beide gevallen leveren geen 
reëel beeld van de werkelijkheid op (zie bv. Van Heelsum 1997). De verwachting was 
dat het onderwerp partnerkeuze hier met name onder zou lijden, gezien de vele voor
oordelen die daarover bestaan aan autochtone, maar ook aan Turkse/Marokkaanse zijde. 

Ten slotte is gekozen voor de FGM omdat het begrip van het partnerkeuzeproces 
binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap centraal stond en het minder van 
belang was persoonlijke ervaringen te analyseren. Door de ruime mogelijkheden in 
focusgroepen om te associëren naar aanleiding van een verhaal van een ander, is de 
FGM een geschikt instrument om zicht te krijgen op de variaties binnen de groep 
waartoe de deelnemers behoren. Sommige deelnemers spraken ook liever over de 
ervaringen van vrienden of familie dan over die van henzelf. Voor het doel van het 
onderzoek waren deze verhalen minstens zo informatief als de persoonlijke relazen. 
Een bijkomend voordeel van het relatief sterk collectivistische karakter van de Turkse 
en Marokkaanse gemeenschappen is, dat de deelnemers goed wisten wat zich bij 
anderen afspeelde. 

Hoewel de FGM voor dit onderzoek zeer waardevol is geweest en informatie heeft 
opgeleverd die andere methoden waarschijnlijk minder goed hadden opgebracht, is 
er wel een aantal kanttekeningen te maken. Zo is het moeilijk om enige selectiviteit 
van de deelnemers aan de discussie uit te sluiten. De groepen die ik heb ondervraagd, 
waren bijvoorbeeld vergeleken bij de Turkse en Marokkaanse jongeren in Nederland 
gemiddeld hoog opgeleid. Dit kwam enerzijds voort uit de gekozen opzet, waarin lager 
en hoger opgeleiden aparte, maar evengrote groepen vormden (terwijl in werkelijkheid 
de lager opgeleiden domineren). Anderzijds kwam dit voort uit de problemen die het 
onderzoeksbureau ondervond met het recruteren van de laagst opgeleiden. Hierdoor 
kreeg ik de indruk dat de meest teruggetrokken en traditioneel levende jongeren, en 
met name de meisjes onder hen, relatief weinig waren bereikt. Om deze reden is een 
van de meisjesgroepen 's middags samengekomen. Dit bleek erg goed uit te werken. 
Het leverde een groep op die in een aantal opzichten anders was dan de andere. 
Illustratief daarvoor is dat dit de enige groep meisjes was waarin het dragen van een 
hoofddoek overheerste. Omdat de meeste jongeren niet alleen hun eigen verhaal ver
telden, maar ook een beeld schetsten van hetgeen gebruikelijk was in hun omgeving, 
is de 'schade' van de selectiviteit, in mijn ogen, beperkt gebleven. Echter, een volledig 
representatief beeld is met de FGM niet bereikt. Dat is ook niet het belangrijkste doel 
van de methode. De FGM is er veel meer op gericht tot uitspraken te komen over 
mechanismen van een verschijnsel. Dat doel lijkt te zijn bereikt, hoewel het mogelijk 
is, zoals hiervoor aangegeven, dat de mechanismen die geldig zijn binnen de meest 
traditionele subgroepen, onderbelicht zijn gebleven. 

Een andere opmerking bij de toepassing van de FGM in dit onderzoek betreft de 
aansluiting op het cijfermateriaal in hoofdstuk 2, de analyse op basis van het SPVA-
onderzoek in hoofdstuk 3 (§ 3.3) en de resultaten uit hoofdstuk 4, waarin de structurele 
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factoren centraal staan. Anders dan in de genoemde hoofdstukken hebben de focus-
groepgesprekken betrekking op nog niet gehuwden (in plaats van op reeds gesloten 
huwelijken) en betreffen bovendien alleen de situatie aan het einde van de jaren 
negentig (en geen langere periode). 

Tot slot nog een kort woord over het verloop van de gesprekken. Aanvankelijk was ik 
bang dat het onderwerp wellicht te privé was om in groepsverband te bespreken. Dat 
bleek al snel ongegrond te zijn. De tongen kwamen in alle groepen na een aantal 
introductievragen los. Vooral de relatief hoog opgeleide groepen waren zeer spraak
zaam. De jongeren bleken geen angst te hebben om over dit onderwerp met elkaar 
van gedachten te wisselen. Integendeel, het hield hen zo bezig dat ze er veel over te 
vertellen hadden en in sommige gevallen ook duidelijk de behoefte hadden alles eens 
op een rij te zetten. Opvallend was ook het veelvuldige ontstaan van discussies tussen 
voor- en tegenstanders van bepaalde kwesties. Gaandeweg de gesprekken ontstond 
er een vertrouwelijke sfeer tussen de groepsleden, wat regelmatig leidde tot allerlei 
persoonlijke ontboezemingen over twijfels en ervaringen met relaties. Alles bij elkaar 
genomen bleek de keuze voor de FGM een zeer gelukkige te zijn en een enorme rijkdom 
aan informatie op te leveren. 
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Bijlage B4 Tabellen behorend bij jïguren 

Tabel B4.1 Ontwikkeling gezinsvormende immigratie uit Turkije en Marokko, 1977-2001 

(abs. X 1.000) 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
2001 

Bron: CBS (Immigratiestatistieken (1977-1989), Centraal Register Vreemdelingen (1990-2001)) 

(behorend bij figuur 2.1) 

Marokko 
(immigratie) 

0,4 
0,5 
0,6 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,9 

1,2 
1,7 
2,0 

Marokko 
(CRV99) 

1,5 
1,7 
1,5 
1,7 
1,0 
1,2 
2,1 
2,3 
2,8 
3,2 

Turkije 
(immigratie) 

1,0 
1,2 
1,6 
2,3 
1,4 
1,0 
0,7 
0,7 
1,2 
2,0 
2,3 
3,0 
3,2 

Turkije 
(CRV99) 

3,5 
2,8 
2,2 
2,4 

1,4 
1,8 
2,6 

2,9 
2,7 
3,3 
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Tabel B4.2 Partnerkeuze van in Nederland gehuwde Turkse en Marokkaanse mannen en 

vrouwen, naar migratiegeneratie, 1 januari 2000 (in procenten) 

Turken 
tweede tussen- eerste 
generatie generatie generatie 

gehuwd met autochtoon 
herkomstgenoot uit Nederland 
andere allochtoon uit Nederland 
huwelijksmigrant herkomstgenoot 
huwelijksmigrant andere allochtoon 

Marokkanen 
tweede tussen- eerste 
generatie generatie generatie 

5,4 
19,2 
0,9 

71,6 
2,9 

2,3 
12,2 
0,4 

83,7 
1,3 

7,0 
12,2 

1,2 
78,0 

1,6 

14,5 
24,8 

3,5 
55,7 

1,6 

2,7 
22,5 

0,7 
73,1 

1,0 

6,0 
14,5 

1,0 
77,5 

1,0 

vrouwen Turken 
tweede tussen- eerste 
generatie generatie generatie 

gehuwd met autochtoon 4,6 1,3 4,3 
herkomstgenoot uit Nederland 24,2 16,9 24,0 
andere allochtoon uit Nederland 0,9 0,4 1,2 
huwelijksmigrant herkomstgenoot 69,1 80,6 69,2 
huwelijksmigrant andere allochtoon 1,3 0,8 1,2 

Marokkanen 
tweede tussen- eerste 
generatie generatie generatie 

5,1 
30,3 

1,9 
61,6 

1,0 

1,2 
25,9 

0,8 
71,0 

1,0 

5,0 
21,0 
2,9 

68,1 
3,0 

Toelichting: 
Tweede generatie (= in Nederland geboren of voor het zesde levensjaar naar Nederland gemigreerd) 
Tusssengeneratie (= vanaf 6 jaar tot 18 jaar gemigreerd). 
Eerste generatie (= vanaf 18 jaar gemigreerd). 

Bron: CBS (Structuurtellingen 2000) SCP-bewerking 

(behorend bij figuur 2.2) 

Tabel B4.3a In Nederland gehuwde Turkse en Marokkaanse mannen en vrouwen, gehuwd 

met een autochtoon, naar huwelijkssluitingsperiode vanaf 1965, 1 januari 2000 

(in percentage van totaalaantal in Nederland gehuwden per subgroep) 

Turkse mannen 
Marokkaanse mannen 
Turkse vrouwen 
Marokkaanse vrouwen 

1965-
1969 

28,7 
11,6 

1970-
1974 

13,5 
8,4 

1975-
1979 

2,8 
6,3 

1980-
1984 

2,5 
4,6 

1985-
1989 

2,5 
3,2 
1.3 

1,3 

1990-
1994 

3,4 

3,9 
2,5 

2,3 

vanaf 
1995 

6,0 
6,5 
4,7 
4,4 

Bron: CBS (Structuurtellingen 2000) SCP-bewerking 
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Tabel B4.3b In Nederland gehuwde Turkse en Marokkaanse mannen en vrouwen, gehuwd 

met een huwelijksmigrant van eigen herkomst, naar huwelijkssluitingsperiode 

vanaf 1965, 1 januari 2000 (in percentage van totaalaantal in Nederland 

gehuwden per subgroep) 

Turkse mannen 
Marokkaanse mannen 
Turkse vrouwen 
Marokkaanse vrouwen 

1965-
1969 

66,4 

86,2 

1970-
1974 

83,2 
89,0 
92,7 

1975-
1979 

91,5 
88,4 
89,7 
64,7 

1980-
1984 

84,7 
79,0 
71,0 
42,9 

1985-
1989 

84,3 
74,8 
80,4 
72,6 

1990-
1994 

83,0 
77,8 
81,5 
77,8 

vanaf 
1995 

69,0 
63,6 
64,0 
60,6 

Bron: CBS (Structuurtellingen 2000) SCP-bewerking 

Tabel B4.3c Aandeel van de in Nederland gehuwde Turken en Marokkanen gehuwd met 

een herkomstgenoot in Nederland, naar huwelijkssluitingsperiode en 

geslacht, 1 januari 2000 

Turkse mannen 
Marokkaanse mannen 
Turkse vrouwen 
Marokkaanse vrouwen 

1965-
1969 

1970-
1974 

1975-
1979 

4,9 
3,8 
7,9 

31,8 

1980-
1984 

12,1 
14,8 
26,9 
53,9 

1985-
1989 

11,9 
20,5 
17,2 

24,7 

1990-
1994 

10,9 
16,4 
14,3 
17,9 

vanaf 
1995 

21,0 
27,0 
28,7 
30,3 

Bron: CBS (Structuurtellingen 2000) SCP-bewerking 

(behorend bij figuur 2.3) 
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Tabel B4.4 Jaarlijks aantal immigranten met geboorteland Turkije en Marokko, 1967-2001 

Turkije Marokko 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

1,6 
4,6 
7,7 

9 
10,1 
6,9 
9,9 

10,3 
12,6 
10,1 
10,3 
11,4 
13,8 
17,1 
8,3 
5,1 
3,6 
3,8 
5,6 

8 
9,1 
9,8 

10,3 
12,1 
12,1 
8,8 
7,4 
4,3 
4,7 
6,2 
6,3 
5,5 
4,8 
5,4 

6 

1,3 
2,8 
3,4 

6 
3,9 
2,4 
2,8 
3,5 
7,9 
5,7 
5,8 
7,2 
7,7 

10,4 
8,4 
6,5 
4,9 
4,7 
5,7 
6,6 
7,1 
8,2 
8,5 
9,6 
9,1 
7,4 
6,1 
3,5 
3,2 
4,5 
4,9 
5,5 
4,7 
4,5 
5,2 

Bron: CBS (Immigratiestatistieken) 

(behorend bij figuur 4.1) 
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Tabel B4.5a/B4.5b Jaarlijks aantal Turkse en Marokkaanse gezinsvormende en 

gezinsherenigende immigranten, volgens twee berekeningsmethoden: 

a: schattingen op basis van Immigratiestatistieken (1977-1998) en 

b: registraties van het Centraal Register Vreemdelingen (1990-2001) 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
2001 

gezins
vormers 
(a) 

1,0 
1,2 
1,6 
2,3 
1,4 
1,0 
0,7 
0,7 
1.2 
2,0 
2,3 
3,0 
3,2 

gezins
vormers 
(b) 

3,5 
2,8 
2,2 
2,4 
1,4 
1,8 
2,6 
2,9 
2,7 
3,3 

Turken 
abs. 

gezins-
hereni-
gers (a) 

8,3 
8,9 

10,6 
12,2 

5,7 
3,4 
2,1 
2,3 
3,0 
4,1 
4,7 
4,8 
4,5 

gezins-
hereni-
gers (b) 

5,5 
5,4 
4,2 
2,9 
1,7 
1,9 
2,5 
2,3 
1,6 
1,0 

totaal 
immi
granten 
(geboor
teland) 

10,3 
11,4 
13,8 
17,1 
8,3 
5,1 
3,6 
3,8 
5,6 

8 
9,1 
9,8 

10,3 
12,1 
12,1 
8,8 
7,4 
4,3 
4,7 
6,2 
6,3 
5,5 

gezins
vormers 
(a) 

0,4 
0,5 
0,6 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,9 
1,2 
1,7 
2,0 

Marokkanen 
abs 

gezins
vormers 
(b) 

1,5 
1,7 
1,5 
1,7 
1,0 
1,2 
2,1 
2,3 
2.8 
3,2 

gezins-
hereni-
gers (a) 

4,8 
6,1 
6,4 
8,3 
6,8 
5,2 
3,7 
3,6 
4,4 
4,7 
4,7 
5,1 
4,8 

gezins-
hereni-
gers (b) 

5,1 
4,5 
3,9 
2,9 
1,6 
1,4 
1,8 
1,8 
1.6 
1,2 

totaal 
immi
granten 
(geboor
teland) 

5,8 
7,2 
7,7 

10,4 
8,4 
6,5 
4,9 
4,7 
5,7 
6,6 
7,1 
8,2 
8,5 
9,6 
9,1 
7,4 
6,1 
3,5 
3,2 
4,5 
4,9 
5.5 

Bron: CBS (Immigratiestatistieken en Centraal Register Vreemdelingen) 

(behorend bij figuur 4.2a/4.2b) 
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Tabel B4.6 Aandeel vrouwen onder huwelijksmigranten, naar land van herkomst, naar 

jaar van migratie, 1 januari 200O 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Turken 

38,1 
33,1 
39,7 
45,4 
51,0 
52,8 
53,9 
54,6 
57,5 

Marokkanen 

41,7 
39,1 
45,0 
45,5 
51,4 
47,6 
49,1 
50,4 
50,4 

Bron: CBS (Structuurtelling 2000) SCP-bewerking 

(behorend bij figuur 4.3) 
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2002/12 De werkelijkheid van de Welzijnswet (2002). ISBN 90-377-0116-7 (EUR 15,90) 

2002/15 De vierde sector. Achtergrondstudie quartaire sector. (2002). ISBN 90-377-0093-4 (EUR 34,50) 

Onderzoeksrapporten 2003 
2003/2 Beter voor de dag. Evaluatie van de stimuleringsmaatregel Dagindeling, ISBN 90-377-0124-8 

(EUR 17,50) 

2003/3 Inkomen verdeeld (2003). ISBN 90-377-0074-8 (EUR 32,50) 

Werkdocumenten (rechtstreeks te uerkrijcjen bij het SCP) 
67 De vraag naar kinderopvang (2001) (EUR 6,80) 

68 Trends en determinanten in de sport (2000) (EUR 6,80) 

69 Detoekomst van de AWBZ (2001) (EUR 6,80) 

70 The non-profit sector in the Netherlands (2001) (EUR 6,80) 

71 Oudkomers in beeld (2001) (EUR 6,80) 

72 Het nieuwe consumeren (2001) (EUR 6,80) 

73 Voorstudie onderzoek 0-12-jarigen (2001) (EUR 6,80) 

74 Maten voor gemeenten (2001) (EUR 6,80) 

75 Ontwikkelingen in reïntegratie van uitkeringsontvangers (2001) (EUR 13,60) 

76 Tussenrapport Onderwijs in Allochtone Leven Talen (2001) (EUR 6,80) 

77 Ruime kavel of compacte stad? (2001) (EUR 6,80) 

78 Verslaglegging van de modellering van de ouderenzorg ten behoeve van het ramingsmodei zorg (2001) 

(EUR 6,80) 

79 Sociale cohesie en sociale infrastructuur (2002) (EUR 6,80) 

80 Gemeentelijk ramingsmodel kinderopvang (2002). ISBN 90-377-0108-6 (EUR 6,80) 

81 Modellering van de gehandicaptenzorg (2001) (EUR 6,80) 

82 Verslaglegging van de modellering van de geestelijke gezondheidszorg (2002). ISBN 90-377-0099-3 

(EUR 6,80) 

83 Verslaglegging van de modellering van de gehandicaptenzorg (2002). ISBN 90-377-0100-0 (EUR 6,80) 
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84 Cultuur op het web. Het informatieaanbod op websites van musea en theaters (2002). ISBN 90-377-0101-9 

(EUR 6,80) 

85 Intramurale AWBZ-voorzieningen. Achtergronden bij gebruik en eigen bijdragen (2002). 

ISBN 90-377-OIO2-7 (EUR 6,80) 

86 Memorandum quartaire sector 2002-2006 (2002). ISBN 90-377-0103-5 (EUR 10) 

87 Naar een agenda voor de jeugd. Voorstellen voor een positief lokaal jeugdbeleid (2002). 

ISBN 90-377-0105-1 (EUR 6,80) 

88 Kenniscentra in Nederland. Een inventariserend onderzoek naar kenmerken engroei uan het aantal 

kenniscentra (2002). ISBN 90-377-0122-1 (EUR II ) 

89 Modellering uan de care-sectorenin het Ramingsmodel Zorg (2003). ISBN 90-377-0123-x (EUR 17,50) 

90 Sociale activering. Een brug tussen uitkering en betaald werk (2003). ISBN 90-377-0127-2 (EUR 10) 

Overige publicaties 
On Worlds o/Welfare. Institutions and their effects in eleven welfare states, ISBN 90-377-0049-7 ($ 19.95/ 

EUR 22). (Integrale vertaling van De maat uan de verzorgingsstaat.) 

Report on the Elderly 2001. ISBN 90-377-0082-9 (EUR 34) (integrale vertaling van Rapportage ouderen 2001) 

Essay Waarom blijuen boeren? (2001). ISBN 90-377-0084-5 (EUR 4,50) 

Doelmatigheid in de publieke sector in perspectief (2001). ISBN 90-377-0081-0 (EUR 7) 

Particulier initiatief en publiek belang (2002). ISBN 90-377-0086-1 (EUR 19,90) 

Uitgewerkt! (2002). ISBN 90-377-0085-3 (EUR 7) 

De oplossing van de civil society (2002). ISBN 90-377-0107-8 (EUR 4,50) 

Leeft Europa ivel? Een verkenning van de Europese Unie in de publieke opinie en het onderwijs (2002). 

I S B N 90-377-0117-5 (EUR 6,80) 

De veeleisende samenleving. Psychische uermoeidheid in een ueranderde sociaal-culturele context (2002). 

ISBN 90-377-0119-1 (EUR 6,80) 

Armoedebericht 2002 (2002). ISBN 90-377-0121-3 (EUR 9,90) 

Kijken naar gevaren. Over maatschappelijke percepties van externe veiligheid (2002). ISBN 90-377-0120-5 

(EUR 7,50) 
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scp-publicatie 2003/5 

Maar liefst driekwart van alle in Nederland woon
achtige Turken en Marokkanen die op zoek zijn naar 
een huwelijkspartner, vindt de ware in het land van 
herkomst. Een opmerkelijk gegeven, in politiek maar 
zeker ook in wetenschappelijk opzicht. Het roept 
vragen op over toekomstige migratiestromen, integra
tie en de manier waarop de keuze van een partner tot 
stand komt. 
In dit boek worden de feiten met betrekking tot 
trouwen over de grens op tafel gelegd. Het schept 
helderheid in de vele cijfers die in omloop zijn en biedt 
nieuwe inzichten in ontwikkelingen en verschillen 
tussen generaties. 
Waar het boek vooral antwoord op geeft, is de vraag 
waarom zoveel Turken en Marokkanen kiezen voor 
een partner over de grens. Om daar achter te komen 
zijn ook jonge Turken en Marokkanen geïnterviewd. 
De vele citaten schetsen een levendig beeld van de 
wijze waarop hedendaagse jonge Turken en Marok
kanen in Nederland omgaan met relaties. Jongeren 
die duidelijk op zoek zijn naar een eigen stijl. 'Ergens 
tussen die van onze ouders met een Europees tintje 
en de Europese met een tikje traditie in,' zegt een 
ondervraagde. 


