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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 

Liefde op het eerste gezicht 39 



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? 
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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. 
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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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