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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). 

De keuze in kaart 19 



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

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. 
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