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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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