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5 De regels van het spel 

Partnerkeuze wordt vaak voorgesteld als een traject dat bestaat uit een aantal fasen 
(bv. door Murstein, zie ook § 3.1.3). In de eerste fase zijn mensen al dan niet bewust 
op zoek. Het zoekgebied is beperkt tot de mensen die op de een of andere manier tot 
het sociale netwerk behoren. In de tweede fase vindt een nadere kennismaking plaats 
met potentiële kandidaten. Allerlei sociale regels bepalen met wie en op welke wijze 
nadere kennismaking kan plaatsvinden. Uiteindelijk treedt de finale fase van selectie 
in. Meerdere partijen zijn hierbij betrokken. De machtsposities van de verschillende 
partijen, maar ook de onderlinge afhankelijkheidsrelaties zijn bepalend voor de uit
eindelijke partnerkeuze. 

Hoe het partnerkeuzesysteem zich daadwerkelijk voltrekt binnen de Turkse en 
Marokkaanse gemeenschap in Nederland, aan welke informele regels en gebruiken 
ongehuwden zich moeten houden, en welke gevolgen dat heeft voor de keuze die zij 
maken, staat centraal in dit hoofdstuk. Hiermee wordt een deel van onderzoeksvraag 4 
(zie hoofdstuk 1) beantwoord: hoe verloopt het partnerkeuzeproces van jonge, in 
Nederland opgegroeide Turken en Marokkanen en welke elementen ervan stimuleren 
dan wel belemmeren de keuze voor een partner in het land van herkomst? 

Net als in de volgende twee hoofdstukken bestaat het basismateriaal uit focusgroep-
gesprekken met jonge Turken en Marokkanen. Deze gesprekken zijn opgezet aan de 
hand van het heuristische model dat is gepresenteerd in hoofdstuk 3. De resultaten 
zijn op zo'n manier geanalyseerd dat zo veel mogelijk recht is gedaan aan de diversiteit 
aan reacties van de deelnemers (zie methodische bijlage B3.3). De uitspraken van de 
respondenten dienen niet als een illustratie van de gedachtegang van de onderzoeker, 
maar als de belangrijkste bron van informatie. Om dit te benadrukken heb ik de uit
spraken van de jongeren cursief in de tekst geplaatst. Soms worden twee uitspraken 
onderscheiden door een schuine streep (cursief/ cursief), wat erop duidt dat een andere 
deelnemer aan het gesprek een aanvullende opmerking geeft. Als een uitspraak voor 
de lezer niet helemaal duidelijk is, dan heb ik er enkele woorden tussen haken [..] 
tussen geplaatst. 

In de focusgroepgesprekken met jonge Turken en Marokkanen is naar voren gekomen 
op welke manier zijzelf en hun leeftijdgenoten uit dezelfde herkomstgroep de fasen 
van het keuzeproces doorlopen. Een en ander staat achtereenvolgens beschreven in 
paragrafen 5.1 (zoeken), 5.2 (elkaar leren kennen) en 5.3 (selecteren). Gedurende dit 
traject spelen de idealen ten aanzien van de toekomst ook een rol van betekenis. Deze 
trekken een grens tussen aanvaardbare en niet-aanvaardbare kandidaten. Paragraaf 5.4 
gaat in op de verwachtingen van de jongeren over de inrichting van hun toekomstige 
huwelijkse leven. 
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In de conclusie van dit hoofdstuk (§5.5) zal ten slotte worden bezien in hoeverre er 
aanwijzingen zijn dat elementen uit het keuzetraject en de idealen van de jongeren 
uiteindelijk ook van invloed zijn op de keuze voor een type partner (een herkomstgenoot 
in Nederland, iemand uit het herkomstland of een niet-herkomstgenoot). 

5.1 Opzoek 

De jongeren willen graag zelf hun partner zoeken. Ik zou wel alles zelf willen doen, zegt 
een jongen, en niet dat de ouders zeggen, ik heb een meisje enzovoort, geen gezeik van dat meisje, 
nee dat bepaal ik, ik wil liever mijn eigen mening volgen dan dat zij [een meisje voorstellen]. 
Velen gaan er ook vanuit dat zij zelfde regie zullen hebben over hun eigen partner
keuzeproces. Ze nemen waar dat het tegenwoordig gemakkelijker is om zelf te zoeken 
en schatten dat de meerderheid uan de huwelijken door eigen keuze tot stand zijn gekomen. 

De omgang tussen jongens en meisjes is aan allerlei beperkingen gebonden (zie ook 
hoofdstuk 6). Dat wordt nog eens versterkt doordat het merendeel thuis woont en de 
ouders, broers en zussen nauwgezet het gedrag kunnen volgen. Ongehuwde jongeren 
kunnen alleen omzichtig met het andere geslacht omgaan. De grootste kans is, zo 
vermoeden de jongeren, dat zij hun toekomstige partner daar zullen treffen, waar ze 
zich relatief vrij kunnen bewegen. Veel genoemd worden bijvoorbeeld bruiloften en 
de vakanties. Maar ook bij familiebezoek, op studentenfeesten, feesten voor de eigen 
groep of in de bibliotheek zou je best de ware kunnen tegenkomen, zeggen ze. 

Een groot deel van het zoekproces bestaat uit het relatief onschuldige observeren 
van elkaar en het indirect inwinnen van informatie. Ondanks de geringe mogelijkheden 
om uitgebreid met elkaar om te gaan, weten de jongeren vaak wel veel van herkomst-
genoten van het andere geslacht. Dit komt voort uit het feit dat ze elkaar dagelijks 
tegenkomen in de buurt en op school en ze deel uitmaken van dichte netwerken van 
familie en streekgenoten. Viavia is het altijd wel mogelijk meer over de achtergrond 
van iemand te weten te komen. Het inwinnen van informatie gaat allemaal heel subtiel 
en in vertrouwen. Je hoort ivel eens ivat. Ze praten er liever niet over met hun ouders, of 
heel kort, met je vader, zegt een jongen, want het is een taboe-onderwerp / Wel met je vrienden. 
Jongens vragen ook naar de mening van hun broer: Ja, met je broer kun je open zijn / Niet 
met je zusje. Meisjes praten er wel eens over met hun moeder, maar ook vooral met 
vriendinnen en zussen. 

Relatief hoog opgeleiden denken wat gemakkelijker over vriendschappelijke ontmoe
tingen (zie hoofdstuk 6) dan de anderen. Zij gaan er ook vanuit dat er uit contacten 
die zij met medestudenten onderhouden, relaties kunnen voortvloeien. Zo zegt een 
van de meisjes: Ik ben erachter gekomen dat, wanneer ik met een bepaalde groep mensen omga, 
er altijd ive! iemand tussen zit. 

Velen zijn minder optimistisch over de kansen zelf iemand te vinden. Ik maak me er 
wel zorgen om, zegt een jongen. En een ander vult aan: Ja, ik ook. Hij noemt het probleem 
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dat in veel familiale bijeenkomsten mannen en vrouwen apart zitten. Ook noemen ze 
het feit datje meisjes met een goede reputatie niet zo gemakkelijk tegenkomt. 
Sommigen voorzien dat het steeds moeilijker wordt iemand tegen te komen, naarma
te je ouder wordt. Nu, zegt een van hen, ontmoet je ueel herkomstgenoten op school, maar 
daarna wordt het natuurlijk steeds moeilijker. 

Je moet eerst zelf zoeken, vinden de jongeren. Maar lukt dat niet, dan kun je je ouders 
inschakelen: Als je zelf niemand uindt, dan doet je moeder dat. Het is gebruikelijk dat de 
ouders zich op de een of andere manier mengen in de zoektocht naar een partner. 
Een jongen vertelt hoe de zoektocht in zijn kringen normaal gesproken verloopt: Je 
bereikt een bepaalde leeftijd, je gaat naar je uader, je uader gaat naar je moeder, je zegt ik wil 
trouwen, hij zoekt uoorjou een meisje, komt bij jou terug en zegt: ik heb hier een meisje. De een 
staat daar positiever tegenover dan de ander. Sommigen zien het als een erg goed 
alternatief, terwijl anderen de bemoeienis lijdzaam verdragen of op afstand proberen 
te houden. 

Tot de eerste categorie behoort een jongen die zegt: Als je haar niet op straat uindt, ga je 
naar je moeder. Moeders kennen veel kandidaten, dus: Als je naar je moeder toestapt, dan 
zet ze meteen tien meisjes op een rij. En een ander is ook vol vertrouwen dat de moeder een 
goede neus voor die dingen heeft. Hij zegt vol trots: Zij zou zeker het beste meisje zoeken 
dat bestaat, ze uindt een mooi meisje met een goed karakter. Een aantal meisjes geeft eveneens 
aan dat ze een actieve bijdrage van ouders of familie aan het zoekproces niet afwijzen. 
Zeker als ze weinig in contact komen met jongens, vinden ze dat vooral voordelen 
hebben. Ze laten hun ouders rondvragen of wachten af tot deze met voorstellen komen: 
Ik uenuacht dat zij erouer beginnen, ik durf dat geiuoon niet. Die voorstellen worden met 
belangstelling bekeken: Ze uragen het ujel / Ze tuillen erachter komen o/je iemand leuk uindt / 
Als er iemand langskomt die geschild is, dan uragen ze wel of je hem iuat uindt. Een ander meisje 
acht het ook niet onwaarschijnlijk dat ze op die manier aan de man komt: Het kan ook 
een jongen zijn die je Jamilie goed uindt en aanbeueelt. Veel meisjes begrijpen het goed van 
hun ouders dat ze zich actief opstellen: Je ouders maken zich ook gewoon zorgen datje alleen 
blijft /Ja, ze denken aan je toekomst. 

Er kunnen ook andere redenen zijn om de ouders in te schakelen. Zo komt in alle 
gesprekken wel een keer ter sprake, dat er jongens zijn die zich helemaal uitleven en 
zich op die manier uit de markt prijzen. Die gaan dan naar hun ouders en laten hen zoeken. 
Ook kan het een noodgreep voor meisjes zijn, die zich door hun hoge leeftijd (achter 
in de twintig) geconfronteerd zien met beperkte keuzemogelijkheden. 

Hoewel betrokkenheid van derden bij het zoeken voordelen blijkt te kunnen hebben, 
zijn de jongeren er niet allemaal even gelukkig mee. Zeker als het gaat om ongevraagd 
aanbod van huwelijkskandidaten, iets waar alle meisjes, maar ook veel jongens van 
tijd tot tijd mee te maken hebben. Ik uind het niet erg als ouders [meisjes] uoorstellen, als ze 
er maar niet uan uitgaan dat wij hun uoorstellen accepteren, zegt een jongen. De druk op 
meisjes is doorgaans groter. Een van hen vertelt dat ze wel honderd keer aanzoeken 
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kreeg. Een keer bemoeide zijn hele Jamilie zich er mee, ze kwamen zelfs op school. Ze werd er 
knettergek van, van het gezeur. Het is soms een bron van irritatie, verwoordt een ander het. 
Via de ouders lukt het soms om de familie op afstand te houden. Mijn uader zegt gewoon 
tegen iedereen: zij kiest haar eigen partner. Of ze zeggen: Ze studeert nog, ze is te jong, of ze 
weten wel dat hun dochter nog niet wil en houden aanzoeken daarom af. De volgende 
passage illustreert de weerstand die ook ouders ontwikkelen tegen aanzoeken van 
derden: Een uriendin uan mijn moeder belde laatst naar mijn moeder "Geef me een uan je dochters, 
ik heb hier een jongen uoor haar." Mijn moeder zei: "Ik heb geen koeien." 

Een dergelijke solidariteit tussen dochters en ouders is doorgaans niet zonder slag 
of stoot tot stand gekomen.' De ouders zijn ooit uitgegaan van het idee dat hun dochter 
jong zou trouwen. De meisjes die goed presteerden op school, zagen hun onderwijs-
aspiraties door deze trouwplannen in gevaar komen. Ze kwamen in verweer. Het heeft 
soms jaren gekost, maar veel meisjes zijn erin geslaagd door praten hun ouders op 
andere gedachten te brengen. Sommige ouders hebben zo'n omslag gemaakt, dat ze 
nu de grootste pleitbezorgers voor de ontwikkeling van hun dochters zijn geworden.2 

De volgende twee verhalen laten zien hoe zoiets kan verlopen: Bij mij was dat a\ toen ik 
16 was en zo'n 5, 6 man tegelijk kwamen om mijn hand te uragen, ik zat in 3 vwo en mijn ouders 
wilden al bijna ja zeggen en ik uoelde me helemaal klem, wilde studeren naar de uniuersiteit. Mijn 
broer heeft toen met ze gepraat en toen hoefde het niet meer. Een ander uertelt: Mijn achterneef is 
euen oud en daarouer praatte iedereen en toen werd ik 16 en waren alle ogen op ons gericht, zo uan: 
wat wordt het? Toen ik 18 was, kwam zijn moeder erover praten en het heeft twee jaar geduurd, 
maar toen zei mijn uader tegen hen: Nee, ze trouwt met wie zij wil! 

5.2 Leren kennen 

Stel, twee personen hebben een oogje op elkaar en willen elkaar wel leren kennen. Hoe 
verloopt dan de kennismaking in de praktijk en in hoeverre voldoet dit aan de wensen 
van de jongeren? De jongen zet meestal de eerste stap. Veel jongens hebben moeite 
met een actieve opstelling van meisjes. Dat hoort niet bij een meisje, dat zij op zoek gaat naar 
een partner. Wat precies onder actief zoekgedrag wordt verstaan, daarover verschillen 
de meningen. Zo geeft een van de jongens aan dat hij niet gediend is van lichamelijke 
toenaderingen: Als je een meisje in de kantine ziet en ze zegt hèhè en ze gaat op je schoot zitten, 
dan denk je, die heeft alleen mijn zaad nodig. Anderen leggen de grens al bij het initiatief 
nemen tot een gesprek: Een meisje dat op de goede weg is, die spreekt jou niet aan en Een meisje 
zal nooit een jongen uragen. Niet alle jongens staan afwijzend tegenover een actieve 
opstelling van meisjes. Er zijn voordelen, geeft een jongen aan: Ze uindt je wel leuk als ze 
zelf naar je toekomt! Een andere stelt vast dat mannen meestal naar vrouwen toe gaan, 
maar hij denkt dat hij dat niet gaat doen. Hij zegt: Zij moet maar komen. Ze moet moeilijk 
te pakken zijn. 

In de meisjesgroepen zijn de meningen ook verdeeld over een juiste opstelling 
tegenover jongens die ze leuk vinden. Terwijl in de ene groep de meisjes als uit een 
mond actief antwoorden op de vraag: 'Hoe dient een meisje zich te gedragen in het 
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zoekproces: actief of passief?', zijn andere terughoudender: Beetje door elkaar/ 
Afwachtend. In het algemeen hebben de jongeren de indruk dat de meisjes actiever zijn 
dan vroeger, maar jijtyfijty zal het nooit worden, zeggen ze. 

Uit de verhalen kan worden opgemaakt dat velen na een eerste uitwisseling van 
gevoelens een stap verder zetten. Sommigen praten in de focusgroepgesprekken 
openlijk over hun vriendje of vriendinnetje, anderen vertellen vooral over anderen. 
Als het eenmaal 'aan' is, zoveel is duidelijk, is het oppassen geblazen. Vooral meisjes 
worden er hard op beoordeeld als zij een verleden hebben van vriendjes, al is het er 
maar één geweest. De meisjes zijn zich dit bewust. Ze weten dat ze snel te boek kunnen 
staan als 'hoer'. En dat kan, zoals uit het volgende citaat blijkt, gevolgen hebben voor 
hun huwelijkskansen: Ja, voor mannen, jongens speelt de eer een belangrijke rol, een heel 
belangrijke rol, niemand wil voorgekauwd voedsel. 

Om roddels te vermijden proberen sommigen elkaar te ontmoeten zonder gezien te 
worden. Een jongen zegt: In een dierentuin of een pretpark, bij Artis heb je minder ogen. Er is 
altijd wel iets te verzinnen om onder de regels van ouders uit te komen, meisjes bedenken 
ook ivel trucjes, zeggen ze. Vaak zijn de ouders daar feitelijk wel van op de hoogte. Maar 
ze doen of hun neus bloedt. Je moet altijd smoesjes verzinnen om iets met je vriendin te 
ondernemen, erkent een jongen, maar dat uinden de ouders ook leuk. Hij ziet het als een 
spel, dat je op veel manieren kunt spelen, als je de respectregels maar niet overschrijdt. 
Anderen bewandelen liever de geaccepteerde paden. Door tussenkomst van een vriend, 
vriendin of familielid is het bijvoorbeeld mogelijk nader contact te maken op een manier 
die goed past binnen de regels van een nette omgang tussen personen van verschillend 
geslacht, blijkt diverse keren in de gesprekken. Zo laat een meisje weten dat ze, nu ze 
verloofd en dus zelf niet meer beschikbaar is, regelmatig optreedt als bemiddelaar. In 
een jongensgroep wordt viavia contact leggen ook beschouwd als zeer aanbevelens
waardig: Of je wordt via haar vriendin voorgesteld / Dat is tvel het beste, dan heeft ze meer respect, 
meer verlegenheid. Het is duidelijk dat stiekeme ontmoetingen en de nabijheid van 
bemiddelaars een ontspannen kennismaking tussen twee verliefden bemoeilijken. 

Ondertussen zoeken de jongeren daarom naar alternatieve manieren om dichter 
bij elkaar te komen, zonder hun reputatie in de waagschaal te leggen. Zo maken ze 
veel gebruik van hun mobiele telefoontjes en van chatten op het internet. Dat is zeker 
handig [een mobiel telefoontje], zegt een meisjes, u;ant thuis kunnen ze [jongens] niet 
bellen. Een waterdichte oplossing is het niet, getuige de aanvulling van een ander: Ik 
schaam me voor mijn vader als mijn mobiele telefoon overgaat. Vooral als ik geen nummeriveergave 
zie en denk dat het een jongen is. Een van de jongeren concludeert: Iedereen heeft een zaktele
foon [en] die wordt daarvoor veel gebruikt, maar: Toch blijft het moeilijk. 

Omdat relatief hoog opgeleiden binnen hun groep een pioniersrol vervullen in een 
wat meer ontspannen omgang tussen de seksen, is het niet onverwacht dat dit hen 
nog regelmatig voor dilemma's plaatst. Een jongen zegt: Die band [met medestudentes 
uit de eigen herkomstgroep] is meestal zo datje het niet durft te vragen, datje voor die meisjes 
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zoveel respect hebt, datje niet wilt dat ze weet datje serieus wat wilt, datje ze, zeg maar, in hun 
waarde laat. Het zijn de idealen als het ware. Dezelfde twijfel over hoe ze nu de omslag 
moeten maken van kennismaking naar een eventuele relatie, spreekt ook uit het 
volgende verhaal: Stel, kijk, ik ben op zoek naar een relatie met een meisje, ik wil haar leren 
kennen, ik zeg kom wegaan wat drinken, dan reageert zij twijfelend, ze maakt allerlei bezwaren: 
straks zien ze me. Maar ik wil niet naar de discotheek met haar, maak geen hoer uan haar ojzo. 
Ik zou meer urijheid willen hebben om elkaar beter te Ieren kennen, zodat ik kan zeggen uan: ik 
zou wel met je willen trouwen, of ik zou niet met jou willen trouwen. Zolang ik dat niet heb, weet 
ik dat niet en ik ben niet zo'n persoon uan op goed geluk de eerste de beste persoon, kom maar, 
hoppa. 

Over de eerste kennismaking met de ouders wordt zorgvuldig nagedacht. Zomaar 
met een vriend of vriendin thuiskomen ligt in de meeste gezinnen gevoelig. Je beledigt 
jejamilie en je uader, als je meermaals een meisje meeneemt, verklaart een jongen. Ook uit een 
gespreksdeel van een meisjesgroep blijkt dat kennismaken met de ouders eigenlijk al 
een huwelijksaanzoek in zich bergt en daarom goed moet worden overwogen: Mijn 
moeder zou een uriend niet erg uinden / ...als je maar met diegene trouwt / Uit respect houd je het 
stiekem tot je het zeker weet. Tegelijkertijd is het vanwege mogelijke roddel een risico al 
te lang verkering te hebben zonder met de ouders kennis te maken. In een jongens-
groep wordt gezegd: Na drie maanden is het serieus of niks, niet langer; anderen spreken 
over maximaal een jaar. Ook uit de verhalen van enkele meisjes blijkt dat zij soms al 
een tijdje een vriend hebben. Hun ouders, of alleen de moeders, zijn daar meestal wel 
van op de hoogte. Dat ze nog geen kennis hebben gemaakt, kan diverse oorzaken 
hebben. Ze weten, bijvoorbeeld, dat hun ouders het niet met hun keuze eens zijn en 
ze zijn nog niet toe aan een confrontatie, of ze proberen hiermee het huwelijk uit te 
stellen totdat ze er zelf klaar voor zijn, in de wetenschap dat na het officieel maken 
van een relatie het huwelijk niet al te lang op zich kan laten wachten. 

Wat zeker niet tot de mogelijkheden behoort, is ongehuwd samenwonen als testcase 
voor het huwelijk. Een aantal zegt zich te realiseren dat samenwonen een goede of 
zelfs de enige manier is om elkaar echt te leren kennen. De jongeren zijn echter vrijwel 
unaniem van mening dat je pas kunt samenwonen als je bent getrouwd. Ongehuwd 
samenwonen observeren ze bij Nederlanders, maar dat staat zo ver van hun eigen 
cultuur af dat ze het zelf niet ambiëren of reëel achten, een enkele uitzondering daar
gelaten. Sommigen verwachten wel dat dit gaat veranderen in de toekomst. Wegaan 
sowieso met de tijd mee, zegt een meisje, ik kan openlijk alles doen, naar mijn mening wordt 
gevraagd. Mijn dochters kunnen wel gaan samenwonen. Zo blijft het ueranderen. Veel van haar 
groepsgenoten zijn het niet met haar eens en zeggen: Ik wil dat niet hoor! Dat mijn dochter 
gaat samenwonen / Ik wil ook niet dat mijn dochter gaat samenwonen. Maar ze mag wel uitgaan. 
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In de vorige paragraaf kwam aan de orde dat jongeren het zoeken naar een partner 
ook wel aan de ouders overlaten. In dat geval vindt de eerste kennismaking in het bij
zijn van de ouders plaats. Naar zeggen van de jongeren is het mogelijk op grond van 
deze ontmoeting verder contact van de hand te wijzen. Zien ze er wel wat in, dan krijgen 
ze doorgaans de kans om elkaar een aantal maal te treffen voordat ze definitief ja of 
nee zeggen. Ze komen eerst je hand uragen, dan ga je zelf en gaan je ouders denken ouer ja of 
nee en dan ga je met elkaar praten. Voor die tijd kun je een ojtiuee keer samen uitgaan, weet een 
meisje te vertellen. 

Tot zover de praktijk. Komt die overeen met de wensen van de jongeren? Hoewel 
sommigen geen problemen lijken te hebben met de geldende normen en gebruiken, 
bestaat er onder de meerderheid een sterke behoefte aan meer mogelijkheden voor 
'kennismaking'. Het is een van de meest voorkomende antwoorden op de vraag welke 
veranderingen zij in de toekomstwensen als het gaat om partnerkeuze. Een aantal 
geeft aan dat de behoefte aan kennismaking voortkomt uit het feit dat er niet meer 
veel uitgehuwelijkt wordt. Zelf iemand leren kennen is juist nu belangrijk, zeggen zij, 
omdat je ouders je omgeving niet kennen en dus geen rol van betekenis kunnen spelen in 
ontmoetingen. Vroeger kon je varen op de voorkennis van anderen en was het in zekere 
zin gemakkelijker. Nu komt het op de eigen kennis en sociale vaardigheid aan om een 
goed beeld van een potentiële huwelijkskandidaat te krijgen. De sociale omgangsnormen 
hebben zich echter nauwelijks aangepast aan de omslag van uithuwelijken naar zelf 
zoeken. 

Er gaapt, zo bezien, een kloof tussen wens en werkelijkheid. Terwijl de meeste 
jongeren het eigenlijk vanzelfsprekend vinden om hun toekomstige partner goed te 
leren kennen voordat ze hun jawoord geven, wordt dit ideaal lang niet altijd in de 
praktijk gebracht. Een meisje zegt dat zij heel weinig mensen kent, die naar aanleiding 
van een vriendschap zijn getrouwd; misschien een op de tien, schat zij. Dit is wellicht lager 
dan gemiddeld, maar duidelijk is wel dat het heel moeilijk is iemand rustig te leren 
kennen. Volgens een aantal jongeren lukt dat gewoon niet, met alle gevolgen van dien. 
Bij ons, zo laat een jongen weten, kennen mensen elkaar soms niet goed uoordat ze trouwen. 
Hij vindt dit, net als vele anderen, een groot nadeel, want: Dan Ieren ze elkaar kennen en 
gaat het niet, en moeten ze u>eer scheiden, al die rompslomp, en dat gebeurt vaak. Er zijn voor 
velen maar twee opties: of stiekem de tijd nemen en de reputatie riskeren of een korte 
kennismaking en gokken. 

5.3 Door deselectie 

De zoektocht en de voorzichtige kennismakingen leveren kandidaten voor een huwelijk 
op. En of die nu door de jongeren zelf zijn gevonden of door de ouders worden voor
gesteld, er komt een moment waarop de beslissing moet vallen: is hij of zij geschikt 
voor een huwelijk? Op dit beslissende keuzemoment spelen de jongeren en de ouders 
allebei een rol van betekenis. Een vorm van bemoeienis van de ouders met de finale 
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keuze, wordt door de jongeren vanzelfsprekend gevonden. In sommige gevallen ligt 
de macht meer aan de ene, in andere gevallen meer aan de andere kant. De meeste 
jongeren zoeken de middenweg en proberen een keuze te maken waar de ouders 
tevreden mee zijn. De criteria die de verschillende partijen hanteren, komen later (in 
§ 7.1) aan de orde. 

Hebben de jongeren zelf iemand op het oog, dan zullen ze op een gegeven moment 
hun ouders inlichten. Die proberen in hun omgeving na te gaan, wat voor iemand het 
is. Als mijn vader hoort van het gaat om Fatima, dan gaat hij even op onderzoek, als hij dan weet 
dat het een goed urouwtje is, dan zegt hij, oké het is geen probleem. Over het algemeen vinden 
de jongeren goedkeuring belangrijk. Je uader, zeggen ze, zal je niks verkeerds gunnen. Als 
hij goede argumenten heeft, zal ik zeker luisteren / Ze willen het beste uoorje. 

De jongeren hechten enerzijds veel waarde aan het oordeel van hun ouders, omdat 
ze hen bij uitstek geschikt vinden om te beoordelen of degene op wie zij verliefd zijn, 
ook bij hen past. Ze zien aan iemand of ze geschikt is uoor je. Ze kennen mij. Ze kunnen zien of 
de ander zich aan kan passen. Liefde maakt blind. En de meisjes denken in dezelfde richting 
als ze zeggen: Mijn uader u>il weten of hij werkt en zo. En dat begrijp ik ook wel. Geen dealer. 
Een van de meisjes beseft dat het heel goed is geweest dat haar ouders zich ermee 
bemoeiden: Ik wilde trouwen, mijn moeder uond het oké, mijn uader was woedend, ik was pas 
17. Achtera/denk ik: ik was ook achterlijk. 

Anderzijds hechten ze veel waarde aan het oordeel van hun ouders, omdat ze de 
familiebanden koesteren. Ze willen niets liever dan dat hun partner opgenomen 
wordt in de familiekring. Ik houd eruan als hij mijn jamilie respecteert / Ze moeten wel een 
beetje teureden zijn, zeggen twee meisjes. Feitelijk anticiperen de meesten met de keuze 
van hun vriend(in) al op de mogelijke reactie. Om het jezelf niet moeilijk te maken, geeft 
een meisje toe, houd je ueel rekening met je ouders. Je moet, legt een jongen uit, voorkomen 
datje een keuze moet maken tussen je Jamilie en je urouw. 

Keuren de ouders het voorstel van de kinderen op het eerste gezicht goed, dan vindt 
meestal een aantal rituele handelingen plaats. De wederzijdse ouders worden met 
elkaar in contact gebracht. De hand van het meisje wordt gevraagd en de verloving is 
een feit, als de verdere onderhandelingen naar tevredenheid van beide partijen verlopen. 
De periode tussen de kennismaking met de ouders en het huwelijk is volgens sommigen 
hoogstens een jaar. In ieder geual niet zo lang, want hoe langer, hoe erger, dan gaat men 
erover praten. Als ze eenmaal zijn verloofd, kunnen de geliefden gemakkelijker met 
elkaar omgaan. Dan leren ze elkaar kennen. Dat kan natuurlijk tegenvallen. Toch is 
het moeilijk dan nog van gedachten te veranderen. Het is niet onmogelijk een verloving 
te verbreken, maar het doet je naam geen goed, weten de jongeren. 

Het verschil tussen zelf zoeken en aanzoeken is dat niet de jongeren, maar de ouders 
de voorselectie hebben gedaan. Ouders beoordelen eerst of zij een kandidaat geschikt 
achten voor hun zoon of dochter en confronteren dan hun kind ermee. Vervolgens 
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komt het, naar zeggen van de jongeren, bijna nooit voor dat de ouders hun kinderen 
dwingen om ja te zeggen. Wel constateren ze dat de druk op meisjes groter is dan op 
jongens. Het systeem werkt meestal als volgt: Het meisje wordt om de hand gevraagd, dan 
kent ze hem nieten dan zegt de moeder: je hebteen aanzoek gehad, wat wil je daarop antwoorden. 
Als het meisjes weigert, gaat het niet door. 

Hoeveel rekening de jongeren ook bij voorbaat houden met het oordeel van hun ouders 
en hoezeer ouders bereid zijn de weigeringen van hun kinderen op aanzoeken te 
accepteren, een meningsverschil is, zeker bij eigen keuze, toch mogelijk. Desgevraagd 
antwoorden de meesten dat ze zich in dat geval zullen houden bij hun eigen keuze. 
Als het erop aankomt, kies ik in eerste instantie uoor mezelf en mijn familie zal daarvoor buigen / 
Ik ga daarouer praten, de beslissing blijft bij jezelf/Ja, want jij gaat met haar leuen, zijn enkele 
van de vele uitspraken in deze richting. Veel jongeren zijn ervan overtuigd dat ze hun 
ouders op den duur wel op andere gedachten kunnen brengen. Uiteindelijk zullen ze het 
wel accepteren, als ze inzien dat het goed is uoor je toekomst / Als het nuttig is watje wilt. De ouders 
accepteren het uiteindelijk toch wel / Ze willen datje gelukkig wordt. Maar ze zien wel degelijk 
tegen dit soort confrontaties op. Het is je familie, die laat je niet zomaar vallen, maar 
je gaat bij jezelf denken, oké ik ga een moeilijke periode door maar daarna komt het 
weer goed. In het begin moeilijk, na een tijdje acceptatie. 

Sommigen laten weten dat ze het conflict niet willen aangaan, zij zouden voor hun 
familie kiezen en sowieso geen huwelijk willen sluiten waar de familie op tegen is. 
Als ze zeggen of hij of wij, dan kies ik wel iemand anders, zegt een meisje. Een jongen haalt 
een Turks gezegde aan dat vertaald zou luiden: 'Zoueel vrouwen in de wereld, neem een ander'. 
Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan, lijkt hun gedachte. 

Samenuatting: Traject van partnerkeuze 
De jongeren benadrukken dat ze het liefst zelf een partner zoeken. De zoektocht bestaat 
voor een groot deel uit het op een afstand observeren, korte ontmoetingen op veilige 
plekken en het indirect informatie inwinnen. Sommigen laten het hierbij, anderen 
zoeken meer toenadering om een indruk te krijgen van het andere geslacht. In het 
laatste geval gaat het vaak om hoger opgeleiden. 

Zelf zoeken mag dan de voorkeur hebben, ondertussen is het ook nog steeds 
gebruikelijk dat derden mogelijke kandidaten aandragen. De een verwelkomt dit als 
een goed alternatief, de ander wimpelt dit zoveel mogelijk af. 

Is het eerste contact eenmaal gelegd, dan worden de volgende stappen op de weg van 
nadere kennismaking behoedzaam gezet. Meisjes worden niet geacht zich al te wel
willend en actief op te stellen. Hoewel ze zo hun trucjes hebben om hun boodschap 
over te brengen, komt het initiatief meestal van de jongens. De kennismaking vindt 
plaats op veilige plekken, stiekem of in het bijzijn van vertrouwelingen. Een lange 
verkeringsperiode is volgens velen niet aan te raden. Contact in het openbaar is wat 
gemakkelijker na de eerste kennismaking met de ouders. Maar dan is het moeilijk 
om nog van het huwelijk af te zien. 
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Bij de selectie van de juiste kandidaat is de bemoeienis van ouders algemeen geaccep
teerd. De jongeren hechten eraan dat de ouders tevreden zijn met hun schoonzoon of 
-dochter, en ze hebben er vertrouwen in dat ze hen bij eventuele conflicten kunnen 
overtuigen van hun gelijk. Ze willen erg graag dat de familie hun keuze goedkeurt, de 
familie is hun te belangrijk om op het spel te zetten. Maar als ze zeker weten dat ze 
de ware hebben gevonden, dan zeggen ze voor zichzelf te kiezen. 

De mate waarin ouders een stem hebben in het selectieproces varieert. Als zij een 
kandidaat hebben gezocht, is hun stem doorslaggevend in de voorselectie. Als kinderen 
toestemming vragen om met een zelfgekozen partner te trouwen, lijkt hun invloed 
minder. Toch is duidelijk dat de jongeren bij hun keuze al rekening houden met de 
wens van hun ouders en zich veel aantrekken van een negatief oordeel. 

5.4 Verwachtingen van het huwelijk 

Motiuatie en moment om te trouwen 
Dat ze gaan trouwen, daarvan zijn bijna alle jongeren overtuigd. Waarom ze eigenlijk 
zouden willen trouwen, wanneer een eventueel huwelijk het beste zou kunnen plaats
vinden, en wat ze verwachten van het leven na het huwelijk, daarover bestaan veel 
verschillende ideeën. 

De volgende motivaties om te trouwen zijn genoemd. 
- Vanzelfsprekendheid: Bijna iedereen trouwt / Het hoort erbij / Een meisje hoort te trouwen 

en hoort een gezin te hebben, zo gaat dat / Op een bepaalde leeftijd moetje gewoon met zijn 

tweeën aan iets beginnen. 

- De behoefte aan genegenheid: Niemand kan eenzaam leven /Je hebt gewoon liefde nodig; 

of aan seks: Als je een vaste vriend hebt, ga je aan ... denken / Wil je seks, moetje trouwen / 

En als je verder wilt gaan: het mag niet, dus ga je maar trouwen. 

- Gebrek aan alternatieven: Het is het enige middel in onze cultuur waardoor je een eigen 

leven kunt opbouwen / Samenwonen gaat niet, dus moetje maar trouwen / Wij kennen dat 

niet, dat mensen alleen in een caje zitten te eten, watje hier wel ziet. 

- Religieuze plicht: Gewoon godsdienst, als je de mogelijkheid hebt, dan moet je gewoon 

trouwen / Moet van de islam: als je op huwbare leeftijd bent, moetje trouwen / Heejt ook met 

geloof te maken: wij kunnen niet samenwonen. 

- Een eigen leven kunnen opbouwen: Wij wonen allemaal thuis, dus het huwelijk kan een 

uitweg lijken / Het is een mooie kans om op jezelf te gaan wonen / Als ze het thuis slecht heb

ben, trouwen ze eerder. 

- Op het rechte pad blijven/komen: Je ouders hebben liever datje eerder trouwt, dan datje 

misschien slechte dingen gaat doen /Anders ben je gewoon op straat / Soms gaan de jongens op 

het slechte pad en om ze weer op het tjoede pad te brengen, moeten ze trouwen van de ouders. 

- Een gezin stichten: Kinderen / Ik twijfel, maar heb al langere tijd een relatie. In onze 

cultuur... Ik zou besteen kind willen... Maar dan wel binnen een huwelijk. 
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De jongeren zien, zoals uit de opsomming blijkt, geen andere weg dan te gaan trouwen. 
Het is cultureel en religieus vanzelfsprekend, het hoort bij het leven. Ze beschouwen 
het huwelijk niet alleen als het begin van een vaste relatie, maar ook als de start van 
gezinsvorming. Het is opvallend dat vooral jongens het huwelijk zien als bron van 
genegenheid, terwijl de meisjes ook seks noemen als doel. Dit illustreert dat jongens 
niet per se getrouwd hoeven te zijn om hun seksuele behoefte te bevredigen. Een 
ander opvallend sekseverschil is dat meisjes het huwelijk noemen als mogelijkheid 
om zelfstandig te worden en jongens niet. Dit kan op twee dingen duiden. Het kan 
betekenen dat meisjes die nog thuis wonen, zich in hun vrijheid beperkt voelen en 
jongens niet. Het kan ook betekenen dat jongens zich na het huwelijk nog steeds ver
bonden voelen aan hun ouders en meisjes niet meer. 

Voor jongens is trouwen pas aan de orde als bepaalde materiële voorbereidingen zijn 
getroffen. Want als je trouwt, moetje alles hebben om een gezin in stand te kunnen houden. 
En dat houdt in datje een huis moet hebben en een baan. Hierover zijn de jongens 
het met elkaar eens. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het inkomen van hun toe
komstige huishouden. Daarnaast is er een behoorlijke som geld nodig voor de brui
loft. Gesproken wordt over bedragen van 10.000 tot 40.000 gulden. Betaalt in het 
herkomstland de hele Jamilie mee aan een bruiloft, in Nederland staat de uader er alleen uoor, 
volgens een van de jongens. Ook daarom willen zij eerst hun opleiding afronden en 
enige jaren werken voordat ze gaan trouwen. 

Veel meisjes leggen de nadruk op het afronden van hun opleiding voor het huwelijk.5 

Ik zie me niet snel trouwen, wil nog zoveel doen. Ik wil in ieder geval a/studeren en Trouwen komt 
ooit nog wel, ik heb meer plannen met mijn studie, zijn de geluiden afkomstig uit de groepen 
met hoger opgeleiden. Deze meisjes geven er in tegenstelling tot de jongens geen 
blijk van dat zij de opleiding afgerond willen hebben om later aan het gezinsinkomen 
bij te kunnen dragen. Studeren lijkt vooral een persoonlijke doelstelling in hun leven 
te zijn. In veel gevallen ondersteunen de ouders de wens van relatief hoog opgeleide 
dochters om eerst af te studeren. 

Het moment om te trouwen wordt niet alleen bepaald door opleiding of materiële 
zaken. Het huwelijk vereist, in de ogen van de jongeren, ook geestelijke rijpheid. Een 
enkeling is van mening dat hogere machten het moment bepalen. Het is toeval, want 
afhankelijk van wanneer je de ware tegenkomt. En dat moment is volgens een van de 
deelnemers geheel en al in handen van Allah, trouwen is het lot, mktub. 

Zo gesteld, lijkt de marge om te kiezen wanneer er getrouwd wordt, groot. In 
werkelijkheid kunnen de jongeren het huwelijk niet onbeperkt uitstellen. Er is zeker 
sprake van bepaalde ideale leeftijden. En dat is voor Nederlandse begrippen jong. De 
jongeren noemen leeftijden variërend van 20 tot 25 jaar en voor meisjes is jonger ook 
goed. Overschrijden ze deze leeftijd, dan wordt het moeilijk om nog iemand te vinden, 
beseffen ze. Vooral meisjes met een relatief lage opleiding geven aan dat zij bloot staan 
aan druk om jong te trouwen. Ouders en familie dringen aan om te voorkomen dat er 

De regels van het spel gq 



verkeerde dingen gebeuren en om van de last af te zijn.4 Velen zijn niet in de positie 
om daar weerstand aan te bieden. Over twee jaar ben ik echt wel getrouwd, geeft een meisje 
aan, zo streng zijn mijn ouders wel. Ze zien er bovendien ook voordelen in. Ze hopen door 
het huwelijk bijvoorbeeld meer zelfstandigheid te krijgen. Een van de jongens noemt 
nog een ander argument voor jong trouwen. Door het geloof, zegt hij, kun je je behoefte 
alleen bevredigen door zo jong mogelijk te trouwen. Dit komt overeen met de opmerking 
van anderen dat de huwelijksleeftijd binnen hun groep relatief laag is omdat samen
wonen zoals bij Nederlanders niet kan. 

Het huwelijkse leuen 
Vooral jongens zien het huwelijk als een afsluiting van hun jeugd. Als je volwassen 
genoeg bent, kun je gaan trouwen en Als ze trouwen, pakken Marokkaanse jongeren hun leuen op 
en worden serieus. Ze verwachten dan ook dat hun leven er na het huwelijk heel anders 
uitziet dan hun leven nu. Je hebt meer verantwoordelijkheid tot je gezin. Nu kun je nog vrij 
gaan en staan waar je wilt, dan moetje eerst thuiskomen, zeggen waar je bent. Ook een andere 
jongen voorziet een beperking van zijn bewegingsvrijheid: Dan ben je meer gebonden aan 
huis, kind, vrouw, maar nu ben je nog jong, kun je nog uitgaan. Kortom, vateen en ander 
bondig samen: Na het huwelijk: geen aekkigheden meer! 

Het is duidelijk dat het voorhuwelijkse leven van jongens en meisjes sterk van 
elkaar verschilt. Terwijl jongens hun wilde haren kwijtraken, worden meisjes juist 
geacht zich zo rustig mogelijk te houden, zoals hierboven is beschreven. Meisjes 
weten daarom niet of het huwelijk nu echt een breuk gaat betekenen met het leven 
dat ze tot nu toe leiden. Een enkeling voorziet wel een overgang, omdat ze nu nog 
verzorgd wordt en als gehuwde een huishouden draaiende moet houden: Heb je een 
gezin, dan hoor je daarvoor en je huisje te zorgen. Die last heb je nu nog niet, het wordt voor je 
gedaan. Sommigen hopen meer vrijheid te krijgen maar vertrouwen daar niet op, 
anderen gaan er juist vanuit dat ze minder vrijheid zullen hebben. Als ze hechten aan 
een goede opleiding, willen ze die afgerond hebben voordat ze trouwen. Wellicht 
omdat ze er niet zeker van zijn of een huwelijk afronding in de weg zal staan. 

Wat verwachten jongeren van het huwelijk? Sommigen zijn vooral pessimistisch en 
zeggen geen gelukkige huwelijken te kennen en er daarom weinig vertrouwen in te hebben. 
De pessimisten bevinden zich vooral in de meisjesgroepen. Daar is ook het volgende 
gezegd: Vrijheid heb je niet meer als jegaat trouwen, en meermalen geven meisjes aan dat 
je er niet vanuit kunt gaan dat een man na het huwelijk hetzelfde is als daarvoor: Eerst 
zijn ze heel lief, heel aardig en ineens van 'dat mag je niet doen' en ruzies. Dat is algemeen uoor 
mannen. Het is ajwachten of een heel leuke man niet ineens omslaat. Daarom is het ook maar 
afwachten of je de vrijheid die je zou willen krijgen door het ouderlijk huis te verlaten, 
ook daadwerkelijk krijgt. Je treft het of je treft het niet: Heb je een gemakkelijke man, dan 
heb je het getroffen. Anders krijg je het nog moeilijker dan thuis. 

Het huwelijkse geluk is niet alleen afhankelijk van de ontwikkeling van de relatie 
tussen de echtgenoten, maar ook van die met de schoonfamilie.5 Dit geldt vooral 
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voor de vrouw, omdat het heel gebruikelijk is dat zij wordt binnengehaald in de familie 
van de man. In dat geval krijgt de nieuwe echtgenote dagelijks veel te maken met de 
schoonfamilie. Een van de meisjes spreekt uit ervaring als zij tegen een ander die net 
verloofd is met een rustige, tolerante man, zegt: Dan is het alleen maar te hopen dat-ie zo blijft. 
En die van mij bleef niet zo na de bruilojt. Ik moest doen wat zijn vader mij opdroeg [waarna 
een beschrijving van dit mislukte huwelijk volgt]. Het schrikbeeld dat zij schetst, is 
bekend bij de jongeren. Een van hen zegt: Dat is een van de negatiejste dingen bij ons: de 
behandeling uan de schoondochter als een soort slavin. Dat komt door de ouders, dat verandert nu 
wel.6 Veel meisjes zijn daar niet helemaal gerust op. Ze weten dat het gebruikelijk is 
datje als vrouw niet alleen een man trouwt, maar ook zijn familie. En dat maakt de 
toekomst onzeker. 

Vooral meisjes die veel energie stoppen in hun opleiding, gaan er als vanzelfsprekend 
vanuit dat ze ook na het huwelijk zullen werken: Ik heb lopen zweten voor mijn studie, dan 
ga ik daarna echt niet de afwas doen. Je studeert om een baan te vinden, waar je je hobby van kunt 
maken. Werk is een vorm om je eigen leven te hebben /Ja, je kunt dan alles kopen watje ivilt. Op 
de vraag: 'En als je man daar anders over denkt?', antwoordt een deel dat ze zouden 
overwegen dan niet te werken (afhankelijk van zijn inkomen). Vaker zeggen de meisjes 
die graag een betaalde baan zouden hebben, dat ze het niet van hun man zouden 
accepteren als die het hen verbood. Sommigen geven aan dat ze voorzorgsmaatregelen 
treffen door alleen met een man te trouwen als die zich hiermee kan verenigen. Niet 
alle meisjes willen betaald werken na het huwelijk. Een aantal vindt werken, naar eigen 
zeggen, helemaal niet leuk en neemt graag de kans om, als de man rijk genoeg is, 
thuis te blijven. 

Als er eenmaal kinderen zijn, verandert de situatie. Hoewel een aantal zelfverzekerd 
zegt dat ze dan natuurlijk ook blijven werken en de kinderen onderbrengen bij de 
schoonmoeder of de kinderopvang, geven de meeste meisjes aan dat ze zeker de eerste 
jaren wel zelf voor de kinderen zouden willen zorgen. Sommigen zien een combinatie 
van taken voor zich: Als ik aan kinderen denk, voor mezelf: ik ujil iverken, mezelf ontwikkelen / 
Precies! Het zal wel worden: kinderen en iverk. De opvoeding en verzorging van de kinderen 
en de huishoudelijke taken hoopt een aantal meisjes te kunnen delen met hun partner. 
Sommigen vinden dat ook vanzelfsprekend, hebben hetzelfde bij hun ouders gezien. 
Een van de meisjes vindt dit een onrealistisch toekomstbeeld: Nee, ik verwacht niet dat 
hij de helft doet. Ik wil een Turkse man en Turkse mannen doen in het algemeen niet veel aan het 
huishouden. Dat vind ik ook geen punt. 

Zolang er geen kinderen zijn, staan veel jongens neutraal tegenover de werkambities 
van hun toekomstige vrouw: Het mag wel, maar het hoeft niet. Het brengt wel een zeker 
risico met zich mee, vindt een jongen: Als ze maar niet iemand anders tegenkomt. Het 
voordeel is anderzijds datje dan wat extra geld hebt. Al metal zien de jongens zichzelf 
primair als kostwinner: Als ik maar werk heb, en het eventuele inkomen van hun vrouw 
als optioneel. 
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Na de geboorte van kinderen is het het beste als een vrouw thuisblijft, is de algemene 
stemming. Want een moeder is er voor de kleine kinderen. De jongens zeggen dat niet zozeer 
af te willen dwingen, maar verwachten dat hun vrouw er hetzelfde over denkt: Je mag 
hopen, zegt er een, dat ze uit zichzelf zo moederlijk is en zegt uan: ik blijf iuel thuis. Een ander 
is ervan overtuigd dat zijn vrouw uit zichzelf niet wil werken als de kinderen klein zijn. 
Een aantal wijst de optie van een werkende moeder niet helemaal af. Onder voor
waarden - als een oma voor de kinderen zorgt, als de opvoeding goed is - is het 
mogelijk volgens hen. Maar: Het heeft meer voordelen als ze thuis blijft. Over de verdeling 
van kinderverzorging en huishoudelijke taken hebben de jongens het niet gehad. 

Samenuattincj: toekomstidealen 
De Turkse en Marokkaanse jongeren twijfelen er in het algemeen niet aan dat ze ooit 
zullen trouwen. Het hoort bij de cultuur, is een religieuze plicht en de enige algemeen 
geaccepteerde manier om een seksuele relatie aan te gaan en een gezin te stichten of 
een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dat het huwelijk niet al te lang op zich zal laten 
wachten, is voor de meesten ook duidelijk. Hoewel jongens graag willen wachten totdat 
ze de financiële middelen hebben, en meisjes totdat ze hun studie hebben afgerond, 
zijn de marges om het huwelijk uit te stellen niet erg groot. Trouwen wordt van hen 
verwacht en ze zijn er op een bepaald moment gewoon aan toe. 

Jongens verwachten dat ze als gehuwde een serieuzer en ander leven moeten gaan 
leiden. Daar zien ze niet tegenop. Integendeel, ze kijken ernaar uit, zo lijkt het. De 
jongens zien het huwelijk ook als verlengstuk van hun eigen familie. Dit zijn tegelijk 
de redenen waarom meisjes het huwelijk een onvoorspelbare onderneming vinden. 
Zij ervaren inderdaad dat de meeste mannen totaal veranderen na het huwelijk en dat 
gehuwde vrouwen veel te maken hebben met hun schoonfamilie. Bij meisjes domineert 
pessimisme. Ze observeren dat vele huwelijken niet goed zijn, bezien vanuit het 
standpunt van de vrouw. 

De meisjes wier leven op dit moment beheerst wordt door hun studie, kunnen zich 
niet anders voorstellen dan dat zij na hun huwelijk werken. Een deel van de meisjes 
zou alleen een baantje overwegen als dat financieel nodig is. De jongens staan in 
principe niet negatief tegenover een werkende partner, althans zolang er nog geen 
kinderen zijn. Kleine kinderen, zo vinden zij, hebben hun moeder nodig. Vooral relatief 
hoog opgeleide meisjes staan ambivalent tegenover de kwestie een betaalde baan en 
kinderen. Ze kunnen zich wel vinden in de mening van de jongens dat kinderen veel 
zorg behoeven, maar willen ook iets doen met de studie waar ze op dit moment al hun 
energie in stoppen. Ze vestigen hun hoop op de opvang van de kinderen door oma's. 
Jongens en meisjes lijken het erover eens te zijn dat de primaire rol van een vader het 
verwerven van inkomen is en dat die van een moeder bij de kinderen en het huishouden 
ligt. 
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5.5 Conclusie: stappen op weg naar een bepaald type partner? 

Met het bovenstaande is het traject van partnerkeuze in kaart gebracht van de eerst
volgende generatie Turken en Marokkanen, die in het huwelijk zal gaan treden. De 
vraag is welke elementen ervan de keuze voor een partner in het land van herkomst 
belemmeren dan wel stimuleren (vraag 4, hoofdstuk 1). 

De regels van het zogenoemde mating en dating systeem, zo blijkt, worden nog voor 
een groot deel door herkomst bepaald. Opvallend is dat de ouders van in Nederland 
opgegroeide Turken en Marokkanen een belangrijke stem in de selectie van een partner 
hebben, en ook dat de jongeren het huwelijk als een onafwendbare gebeurtenis in hun 
leven beschouwen. Samenwonen zien de meesten van hen niet als een nastrevens
waardig alternatief. Verder rust er een taboe op een lange kennismakingsperiode 
voorafgaand aan het huwelijk. Dit brengt de nodige beperkingen met zich mee. Op 
meisjes ligt een enorme druk om hun reputatie goed te houden, op jongens veel minder. 

Binnen deze contouren zoeken de jongeren wel degelijk naar nieuwe wegen om 
hun idealen te verwezenlijken. Ze wensen duidelijk meer inspraak in de selectie van 
een partner en het moment van trouwen, dan voor hun voorgangers gebruikelijk was. 
Ze trachten deze veranderingen in samenwerking met hun ouders te realiseren. Meisjes 
stellen in toenemende mate hun bewegingsvrijheid ter discussie. Ook nemen de 
jongeren de vrijheid om na te denken over de invulling van het toekomstige huwelijkse 
leven. Dat het anders zal zijn dan dat van hun ouders, daarvan zijn de meesten wel 
overtuigd. Meisjes nemen daarin grotere stappen dan jongens. 

Met wie de jongeren die deelnamen aan de gesprekken, uiteindelijk zullen trouwen, 
is nog onbekend. Aan de hand van de verhalen is wel te voorspellen hoe groot de kans 
is dat ze zullen gaan kiezen voor een partner van een andere herkomst, een partner 
uit het herkomstland of een partner van de eigen herkomst in Nederland. 

Kiezen uoor een niet-herkomstcjenoot 
Het partnerkeuzeproces van Turkse en Marokkaanse jongeren is aan veel beperkingen 
gebonden. De tendens is wel dat zij steeds meer vrijheid krijgen om zelf een partner 
te kiezen, maar zeker in vergelijking tot autochtone jongeren is de bewegingsruimte 
om 'de markt te verkennen' gering en de bemoeienis van ouders groot. Deze hele gang 
van zaken belemmert de ontmoeting met een autochtoon. Dit geldt het minst voor 
degenen die relatief lang en hoog onderwijs volgen. Daarnaast laat de wijze waarop de 
jongeren hun toekomst uitstippelen, weinig ruimte voor een huwelijk met een Neder
lander. Anders dan de gemiddelde Nederlander, beschouwen de meesten ongehuwd 
samenwonen voor het trouwen niet als een reële optie. Daarmee samenhangend zijn 
ze veel eerder dan de gemiddelde autochtoon toe aan het sluiten van een huwelijk. 
Het betekent concreet dat als een Turkse of Marokkaanse jongere wil trouwen en om 
zich heen aan het kijken is, de grote meerderheid van zijn of haar autochtone leeftijd
genoten daar helemaal niet mee bezig is. De discrepantie is het grootst voor degenen 
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die erg jong willen trouwen, en het geringst voor degenen die door het volgen van 
een studie hun huwelijksdag uit weten te stellen. De toekomstverwachtingen van de 
wat hoger opgeleide meisjes, zijn duidelijk veel meer verwant aan de Nederlandse stijl. 
Zij willen hun opleiding later te gelde maken, hebben voorkeur voor een gelijkwaardige 
relatie en zijn slecht te spreken over het gedrag van gehuwde mannen uit hun eigen 
herkomstgroep. 

Een partner in het land uan herkomst 
De beperkingen die de jongeren tegenkomen in het traject van partnerkeuze, kunnen 
een huwelijk meteen partner in het land van herkomst stimuleren. Degenen die zelf 
weinig mogelijkheden hebben om kandidaten tegen het lijf te lopen, varen grotendeels 
op de keuze van hun ouders. Aangezien het merendeel van de ouders tot de eerste 
generatie behoort, met veel contacten in het land van herkomst, leidt hun bemoeienis 
gemakkelijk tot een kandidaat aldaar. 

Er is inmiddels ook een aantal veranderingen in het patroon van partnerkeuze 
geslopen die het sluiten van een huwelijk over de grens wat minder waarschijnlijk 
maken. Een daarvan is de opschuivende huwelijksleeftijd van meisjes, die deels ver
band houdt met het stijgende opleidingsniveau. Het is niet ongebruikelijk dat hoog
opgeleide Turkse en Marokkaanse meisjes in Nederland ruim in de twintig zijn als ze 
hun opleiding afronden en in hun ogen 'klaar' zijn voor een huwelijk. In de streken 
van herkomst, echter, past die leeftijd slecht bij de ideale leeftijd voor meisjes om te 
trouwen. De keuze wordt door de huwelijksleeftijd ingeperkt. 

Een herkomstgenoot in Nederland 
Hoe meer het zelf zoeken van een partner in zwang komt, hoe groter de kans op het 
ontmoeten van een herkomstgenootin Nederland. Een obstakel blijft de beperkte 
mogelijkheid de ander te leren kennen. Alleen studerende jongeren hebben wat meer 
gelegenheid. Bij hen is om die reden de kans het grootst op het opbloeien van een 
relatie binnen de migrantengroep. 

In de toekomstbeelden en idealen van de jongeren liggen zowel elementen besloten 
die een huwelijk met een herkomstgenoot stimuleren, als elementen die een dergelijke 
verbintenis in de weg staan. Wat met name in de weg staat, is het uiteenlopen van de 
toekomstidealen van jongens en meisjes in Nederland. Vooral de relatief hoog opge
leide meisjes zijn niet erg te spreken over de emancipatiegezindheid van de jongens 
om hen heen. Hoewel ze net als de jongens vinden dat een moeder de hoofdzorg van 
de kinderen op zich dient te nemen, zijn zij anders dan de jongens van mening dat 
vrouwen ook hun carrière alle kans moeten geven. De lager opgeleiden hebben het 
gemakkelijker, hun aanbod in Nederland is groter en bovendien stroken de toekomst
beelden van de jongens en meisjes onderling veel beter met elkaar. 
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Noten 

i Het is ook zeker niet zo dat ouders en hun kinderen er in alle gevallen uitkomen. 
De jongeren hebben vooral gesproken over wrijvingen in het verleden. Geen van 
de deelnemers aan de focusgroepen maakte echter gewag van hooglopende 
conflicten tussen henzelf en hun ouders of in andere gezinnen die zij kennen. 
Ik heb op basis van de literatuur de indruk dat zij een gemiddeld beeld hebben 
geschetst (zie ook bv. Pels (1998 en Nijsten (1998)). Dit betekent niet dat er zich 
geen problematische situaties voordoen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek 
van Yerden (2001) die zich specifiek heeft gericht op conflictsituaties en voor
beelden aandraagt van de wijze waarop Turkse meisjes met conflicten omgaan. 

2 Zie ook Coenen (2001) en Crul (2000). 
3 Zie ook Pels (1998). 

4 Boeker (1994) wijst erop dat sommige Turkse ouders in haar onderzoek geneigd 
zijn het huwelijk van hun kinderen te vervroegen uit angst dat ze te veel zullen 
worden beïnvloed door de Nederlandse samenleving, dat illegalen hun slag slaan 
en hun dochters schaken, dat jongens gecharmeerd raken van autochtone meisjes, 
maar ook omdat ze nu meer financiële armslag hebben dan vroeger om de bruiloft 
van hun kinderen te bekostigen. 

5 Zie ook Yerden (1995) en Eldering (2002). 
6 Pels (1998) constateert in haar onderzoek onder Marokkaanse moeders dat bij hen 

ambivalentie overheerst. Enerzijds willen zij dat hun dochters zelfstandiger 
worden, anderzijds verwachten zij van hun schoondochters dat die zich volg
zaam opstellen en prioriteit geven aan de zorg voor hun gezin. 
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