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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'. 

Inleiding 9 




