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4 Grenzen aan de keuze 

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

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

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

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

4.1 Migratieproces 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figuur 4.3 laat voor de periode 1990-1998 de veranderingen zien die zich hebben 
voorgedaan in de sekseverhouding binnen de groepen huwelijksmigranten. Voor 1994 
lag het aantal vrouwen lager dan het aantal mannen, maar daarna is dat niet langer 
het geval. De laatste jaren migreren er zelfs meer vrouwen dan mannen in het kader 
van een huwelijk van Turkije naar Nederland, en bij de Marokkanen is er sprake van 
een sekse-evenwicht. 
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Figuur 4.3 Aandeel vrouwen onder huwelijksmigranten, naar land van herkomst, 
naar jaar van migratie, 1 januari 2000 (in procenten) 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

• i Turken M i Marokkanen 

Bron: CBS (Structuurtelling 2000) SCP-bewerking: zie ook tabel B4.6. 

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

In een eerdere studie (Hooghiemstra en Manting 1997) kwam aan het licht dat de vroege 
huwelijksmigranr.es eigenlijk sterk leken op gezinsherenigende huwelijkspartners. 
Beiden wachtten lang voordat zij migreerden, en beiden migreerden daarom ook vaak 
tegelijkertijd met hun niet meer zo jonge kinderen. Het enige dat hen van elkaar 
onderscheidde, was dat de huwelijksmigrant.es nooit en de gezinsherenigers wel ooit 
met hun partner hadden samengewoond in het land van herkomst. De recentelijk 
gemigreerde huwelijksmigrantes zijn anders, zij zijn meestal snel na de huwelijks
sluiting vertrokken naar Nederland. De consequentie daarvan is dat de meesten nog 
geen kinderen hebben. Alders (2000: 23) laat dat zien op grond van berekeningen op 
de Structuurtelling 1999. Hij concludeert dat ongeveer driekwart van de vrouwen die 
in de eerste helft van de jaren negentig naar Nederland kwamen, kinderloos was, 
tegenover de helft van de vrouwen die in de jaren zeventig migreerden. Van de vrouwen 
die recentelijk migreerden, kreeg een vijfde (Marokkaanse) tot een kwart (Turkse) 
binnen een jaar een kind en de rest later (niet komt nauwelijks voor). 

66 Grenzen aan de keuze 

http://huwelijksmigranr.es
http://huwelijksmigrant.es


Alles overziend valt vooral op hoezeer het perspectief van de in Nederland wonende 
Turkse en Marokkaanse allochtonen in de loop van de tijd is veranderd. De eerste 
migranten, meest mannen, kwamen uit Turkije en Marokko om te werken, voor een 
bepaalde periode. Hun familieleven en hun toekomst lagen nog in het land van her
komst. Een gedeelte was al getrouwd bij migratie. De anderen trouwden voornamelijk 
een vrouw in het herkomstland, een klein deel sloot een gemengd huwelijk. Na enige 
tijd keerde inderdaad een aantal mannen terug, de meesten besloten echter uiteindelijk 
toch hun gezin naar Nederland over te laten komen. De toekomstvan de complete 
gezinnen kwam daarmee (bewust of onbewust) steeds meer in Nederland te liggen. 
De kinderen die in Nederland opgroeiden, evenals hun partners die in het kader van 
een huwelijk hierheen kwamen, richten zich over het algemeen op een toekomst in 
Nederland. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 4.1 Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting van in Nederland wonende gehuwde 

Turken en Marokkanen naar geslacht en migratiegeneratie c.q. 

huwelijksperiode. 1 januari 2000 

• 

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

allen 

Turkse 
mannen 

20,7 

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

Marokkaanse 
mannen 

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

Turkse 
vrouwen 

19,7 
18,7 

20,6 
20,1 
20,0 

Marokkaanse 
vrouwen 

19,8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Met ingang van 2001 (2004 voor gezinsvorming met Nederlanders) is het grootste 
deel van de verschillen die er nog waren tussen de aanvragers van gezinsvorming, 
afgeschaft. Vanaf dat moment is het onderscheid ongedaan gemaakt in aanvragers van 
toelating van hun partner op basis van hun verblijfstitel of nationaliteit. Dit is een 
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belangrijke wijziging die het merendeel van de Turkse en Marokkaanse aanvragers treft. 
Zij houdt namelijk in dat personen met een vestigingsvergunning evenals tot Neder
lander genaturaliseerde Turken en Marokkanen vanaf dat moment ook voor 100% 
moeten voldoen aan de inkomenseis. Bovendien zijn de versoepelde arbeidseisen die 
voorheen voor 18-23-jarige aanvragers bestonden, eveneens ongedaan gemaakt. De 
mogelijkheden tot vrijstelling van de inkomenseis voor personen van 57,5 jaar of 
ouder, voor alleenstaande ouders met jonge kinderen en (soms) voor wao'ers en 
aow'ers is wel instandgehouden (Vreemdelingenbesluit 2000). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

leeftijdsgroepen, 1976-2000 

herkomst, geslacht, 
leeftijdsgroep 

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

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

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

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

1976 

53 
84 

118 
282 

2.357 
7.144 

85 
82 
94 
58 

286 
837 

1983 

81 
75 

100 
126 
102 
731 

87 
105 
104 
56 
42 

182 

1993 

90 
103 
102 
103 
133 
196 

79 
104 
99 
91 
92 

119 

1996 

98 
95 
96 
84 
83 

127 

95 
89 
92 
66 
62 
78 

2000 

121 
97 
98 
94 

98 
124 

131 
96 
90 
79 
68 
86 

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

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

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

Door gezinsmigratie nam vanaf het midden van de jaren tachtig het aantal in Nederland 
opgegroeide Turken en Marokkanen dat op huwbare leeftijd kwam, toe. Dit heeft direct 
geleid tot een meer evenwichtige sekseverhouding binnen het huwbare deel van de 
migrantenpopulaties. Het voorheen aanzienlijke overschot aan mannen was in 1983 
binnen de Marokkaanse groep van ongehuwden sterk afgenomen. In de Turkse groep 
was er merkwaardig genoeg zelfs sprake van een omkering van de situatie, van een 
overschot aan ongehuwde vrouwen in de huwbare leeftijd (tegenover elke 100 
ongehuwde vrouwen van 15 tot 20 jaar en van 20 tot 25 jaar stonden resp. 56 en 42 
ongehuwde mannen). 
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In de jaren negentig komt er meer evenwicht in de sekseverhouding binnen het onge
huwde deel van de twee migrantengroepen, maar niet zo dat er volledig sprake is van 
balans. In de Turkse groep is er anno 2000 nog een overschot aan huwbare vrouwen 
(15 tot 25 jaar) ten opzichte van het aantal mannen van 20 tot 30 jaar, de leeftijd waarop 
de meeste Turken een huwelijk sluiten. Opmerkelijk is ook dat in 2000 de Marokkaanse 
mannen die op de leeftijd van 30 tot 35 jaar nog niet zijn getrouwd, een relatief geringe 
kans hebben op het vinden van een Marokkaanse echtgenote in de migrantengroep: 
tegenover 124 ongehuwde mannen staan slechts 100 vrouwen die gemiddeld 5 jaar 
jonger zijn. De Turkse mannen van diezelfde leeftijd hebben daarentegen een relatief 
ruime keuze in hun eigen herkomstgroep: tegenover 86 ongehuwde Turkse mannen 
van 30 tot 35 jaar staan 100 Turkse vrouwen die gemiddeld 5 jaar jonger zijn. 

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

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

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

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

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

Tabel 4.3 Sekseverschillen onder Turkse en Marokkaanse scholieren ten aanzien van 

hun toekomstverwachtingen, 1992-1999 (in procenten ) 

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

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

Marokkaanse scholieren 

meisjes 87 81 95 91 
jongens 53 48 82 72 

Bron: Nibud (Scholierenonderzoek 1992 en 1999) 

Grenzen aan de keuze 83 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Als we kijken naar de afgelopen decennia, dan is het in het licht van de vele verande
ringen die hebben plaatsgehad, vooral opmerkelijk dat de partnerkeuze van Turken en 
Marokkanen zo constant is gebleven. Toch, zo blijkt uit de resultaten, betekent dit niet 
dat de partnerkeuze weinig gestuurd wordt door de onderzochte omgevingskenmerken. 

86 Grenzen aan de keuze 



Het gaat om meer complexe processen dan op het eerste gezicht lijkt. Er zijn binnen 
zowel het migratieproces, als de regelgeving als de compositie van de migrantengroep 
factoren aan te wijzen, die zeer waarschijnlijk hebben bijgedragen aan een voortdurende 
aantrekkingskracht van een huwelijk met een partner in het land van herkomst. Hoe 
deze (en andere) factoren het keuzeproces bepalen, zal in de volgende hoofdstukken 
aan de orde komen, die zijn gebaseerd op gesprekken met jonge Turken en Marok
kanen. 
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Noten 

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

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

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

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

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

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