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6 ledereen kijkt mee 

In dit hoofdstuk staat net als in het vorige een onderdeel van de directe omgeving 
centraal. Dit keer gaat het om de sociale groepen die direct en indirect invloed hebben 
op het gedrag van Turkse en Marokkaanse jongeren. Het hoofdstuk bestaat uit twee 
delen. Het eerste gaat over het sociale netwerk, dat wil zeggen over degenen met wie 
de jongeren dagelijks te maken hebben. Het tweede beschrijft het beeld dat jongeren 
hebben van groepen mensen waaraan zij zich kunnen spiegelen. 

In het vorige hoofdstuk is het traject van partnerkeuze aan de orde geweest en is 
gebleken hoezeer derden daarbij zijn betrokken. In dit hoofdstuk komt naar voren uit 
welke actoren het sociale netwerk bestaat, welke mechanismen werkzaam zijn binnen 
de verschillende sociale kringen en op welke manier de individuele jongeren zich door 
de mensen om hen heen laten beïnvloeden. Ik zoek hiermee aansluiting op literatuur 
over sociale contacten in het algemeen (bv. Feld 1981; Goody 1996), over partnerkeuze 
(Morgan 1981) en over migrantengroepen (Kim et al. 1994; Faist 1997) waarin de nadruk 
ligt op de aard of de functie van sociale netwerken (zie hoofdstuk 3). Uiteindelijk zullen 
de bevindingen in verband worden gebracht met de verschillende partnerkeuzen die 
de jongeren in de toekomst zouden kunnen maken. Er wordt ook aandacht besteed 
aan een aspect van de sociale omgeving waaraan in hoofdstuk 3 niet is gerefereerd. Uit 
de focusgroepgesprekken kwam met regelmaat naar voren dat de jongeren vrij scherpe 
scheidslijnen weten aan te brengen tussen de eigen herkomstgroep, Nederlanders en 
leeftijdgenoten in het herkomstland. Ik zal beschrijven hoe deze beeldvorming even
eens een bijdrage zou kunnen leveren aan hun partnerkeuze. 

Zodoende ontstaat wederom deels een antwoord op onderzoeksvraag 4 (hoofdstuk 1): 
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? 

De betekenis van de migrantengemeenschap (§ 6.1), van de groep met wie de jongeren 
vriendschappelijke contacten onderhouden (§ 6.2) en van hun familie (§ 6.3) komt 
eerst aan bod. Vervolgens gaat de aandacht uit naar het beeld dat zij hebben gevormd 
van hun eigen cultuur (§ 6.4), van Nederlanders (§ 6.5) en van het herkomsüand (§ 6.6). 
Het hoofdstuk eindigt met een analyse van de verkregen informatie over het sociale 
leven van de jongeren om de kansen te schatten dat ze een huwelijk sluiten met een 
autochtoon, een partner uit het land van herkomst of een herkomstgenoot uit 
Nederland (§ 6.7). 
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6.i De migrantengemeenschap 

In velerlei bewoordingen geven de jongeren aan dat vrijwel niets de Turkse en Marok
kaanse gemeenschap ontgaat. Er wordt erg op je gelet, mensen weten alles ouerje. Sommigen 
zeggen dat ze zich daar niets van aantrekken. De meesten passen hun gedrag, in 
meerdere of mindere mate, wel degelijk aan. Je houdt rekening met jezelf, je ouders en de 
gemeenschap om je heen ...je moet altijd op je hoede zijn, zeggen vooral de meisjes 

In de gesprekken komt naar voren welk type gedrag roddel zou kunnen veroorzaken, 
wie eigenlijk de controle uitoefent en op welke manier de jongeren hun gedrag op 
sociale controle afstemmen. Hierdoor ontstaat een beeld van de grenzen die derden 
stellen aan cultureel acceptabel gedrag, de speelruimte en de behoefte van jongeren 
om de grenzen te verleggen. 

Voor zowel jongens als meisjes geldt dat samenwonen, echtscheiding, een huwelijk 
met iemand van buiten de herkomstgroep en een lange verlovingstijd tot fronsende 
wenkbrauwen en afkeurende blikken in de gemeenschap zouden leiden. Verder spreekt 
men in het algemeen schande van openlijke omgang tussen jongens en meisjes in het 
openbaar, maar dit wordt meisjes toch meer aangerekend dan jongens. Veel laakbaar 
en roddelgevoelig gedrag betreft zelfs exclusief de meisjes. Uit de gesprekken kan 
worden opgemaakt dat bijvoorbeeld op kamers wonen, een vriend thuis ontvangen bij 
afwezigheid van de ouders, bij een jongen thuis komen, bepaalde kleding, uitbundig 
gedrag, disco's bezoeken, omgaan met meisjes die uitgaan, laat thuiskomen en ver
kering hebben gehad de naam van een meisje ernstig in gevaar kunnen brengen. 
Anderzijds is hier en daar aan de orde geweest dat bepaald gedrag van jongens hen 
ook zeker een negatiefstempel kan bezorgen. Dan gaat het over het algemeen wel 
over zeer extreem gedrag, zoals drugsgebruik, dealen en zware criminele activiteiten. 

De verspreiders van de verhalen zijn buren, kennissen en moskeebezoekers. Het 
netwerk van sociale relaties is vooral in de steden dicht. Sommige gespreksdeelnemers 
zijn opgegroeid in kleinere plaatsen en geven aan dat ze daar weinig last hadden van 
sociale controle. Verder treden broers nog al eens op als hoeders van de goede naam 
van hun zusters, zoals de volgende fragmenten laten zien: Als iemand je ergens ziet, 
uertelt hij het bijvoorbeeld aan je broer. En die willen niet datje een slechte naam krijgt of worden 
aangesproken door anderen op jouw gedrag / Hij wordt erop aangekeken. Je krijgt ook van je broer 
te horen als je vriendinnen hebt die wel uitgaan. 

De jongens beamen dat zij letten op hun zusjes en ook op nichtjes: Ja, stiekem / Ik 
vraag anderen op haar school om naar haar te kijken / Wanneer zij een slechte naam heeft, heeft 
dat zijn weerslag op ons. Je moet haar dan strenger aanpakken. Een ander zegt: En ze [mijn 
zus] gaat echt wel uit zichzelf naar huis als ze ziet dat jij haar ziet. De jongens die zich 
geroepen voelen het gedrag van hun zus te controleren, doen dat naar eigen zeggen 
om de naam van de familie in de buitenwereld te beschermen. Er ontstaan roddels, 
waardoor de familie een slechte naam kan krijgen. 
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De reactie van de jongeren op de controle is afhankelijk van wie het is die commentaar 
levert. Dikwijls wordt er een scherpe lijn getrokken tussen het eigen gezin en de 
gemeenschap.1 Als de jongeren weten of vermoeden dat de ouders problemen hebben 
of krijgen met hun gedrag, dan zijn ze zeer bereid zich aan te passen. Ja, ik houd er wel 
rekening mee... mijn moeder aeloojt alles wat ze hoort / Ik wil niet dat ze gaan praten ouer mijn 
uader... mijn gedrag heeft geuolgen uoor mijn uader. Als het commentaar van de gemeenschap 
geen effect heeft op of voor de ouders, dan is die bereidheid duidelijk minder. Veelal 
nemen ze wat de gemeenschap ervan denkt, niet echt serieus. Maar bij mij beginnen ze 
sowieso meteen te roddelen, of ik iets doe of niet en iedereen maakt het steeds groter, het uerhaal. 
De uerhalen worden hoe dan ook de wereld in geholpen, watje ook doet! Dit is toch meestal 
geen reden om het commentaar naast zich neer te leggen. Dezelfde personen zeggen 
ook dat ze er, hoewel met tegenzin, wel degelijk rekening mee houden. Kennelijk is 
de afhankelijkheid van de wijde omgeving te groot om er volledig afstand van te nemen. 
Een meisje weet dat, als roddel je treft: Je gaat er wel kapot aan, hoor. Een enkeling is 
resoluter en zegt alleen regels van de ouders te volgen. Als mijn uader iets zegt vanwege de 
buurman, accepteer ik het niet! Wel als het echt uit hemzelf komt. Ik houd alleen rekening met mijn 
ouders en broers en zussen. Een van de meisjes heeft als vurige wens voor de toekomst dat 
alle Marokkanen alleen op hun eigen gezin zouden letten. 

De meeste jongeren, dat is duidelijk, passen hun gedrag in meerdere of mindere mate 
aan aan de door de gemeenschap opgelegde regels. Hoe doen ze dat? Allereerst door 
een huwelijk buiten de eigen groep, samenwonen of op kamers wonen als volstrekt 
hypothetisch te beschouwen (zie ook hoofdstuk 7). Verder anticiperen ze op de 
mogelijke reactie van hun omgeving door allerlei plaatsen en situaties te mijden waar 
zich het andere geslacht ophoudt, en door op een afstandelijke manier met het andere 
geslacht om te gaan. Op deze vlakken, met andere woorden, passen ze zich vrijwel 
helemaal aan. 

Een deel van de jongeren is geneigd zich zoveel mogelijk te conformeren aan de 
regels die de gemeenschap stelt aan hun gedrag. Zij kiezen een partner die past bij de 
familie, onder andere vanwege de sociale controle, doen beleefd omdat het zo hoort, 
of passen hun kleding aan. Anderen willen de grenzen wel oprekken en doen dat door 
dingen zo te doen dat de mensen het niet zien. Ze houden conflicten bijvoorbeeld binnen 
het gezin, gaan wel uit maar zoeken plaatsen op waar weinig herkomstgenoten komen, 
hebben verkering maar ontmoeten hun vriend(in) alleen daar waar niemand hen kent. 

Een vertrouwelijke band tussen ouders en dochters lijkt meisjes de beste mogelijk
heid te geven zich te onttrekken aan de regels die de gemeenschap aan hen stelt: Als 
je ouders het afhouden, is er niets aan de hand. Ik weet uan mezelf'Wie ben jij'. En daar hebben 
mijn ouders uertrouiuen in. Ja, er wordt erg op je gelet, zeggen meerderen, maar als je ouders achter 
je staan, heb je een goede naam. Als ouders zich vierkant achter hun dochters opstellen, 
dan fungeren zij als een schild naar de buitenwereld toe2: Niemand mag over ons praten / 
Mijn uriend woont alleen in Duitsland, en ik ga er wel heen, dat mag ook uan mijn ouders, maar 
mijn moeder houdt daar wel haar mond over / Ze liegt er zelfs ouer / Een eigen huis nemen kan, 
maar toen ik dat deed, mocht niemand in de buurt het weten. 
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Het zijn opvallend vaak jongens die blijk geven van probleemloze aanpassing uit een 
gevoel van solidariteit met de gemeenschap. In de meisjesgroepen is meermalen te 
horen geweest dat zij erg last hebben van de sociale controle. De extra controle waaraan 
meisjes bloot staan, is iets dat velen duidelijk stoort aan hun eigen herkomstgroep. 

6.2 Vriendschappelijke contacten 

Het dagelijkse sociale leven van de jongeren is maar deels multicultureel. Over het 
algemeen wonen ze in zeer gesegregeerde buurten - sommigen hebben het over 90% 
herkomstgenoten in hun buurt- en op hun middelbare school zijn autochtonen ook 
veruit in de minderheid. Allochtonen komen ze op school of in hun buurt wel in 
meerdere soorten tegen. Dit zegt nog niet zoveel over het sociale contact. De jongeren 
geven weliswaar aan dat hun kennissenkring gemengd is, maar moeten allemaal toe
geven dat het zwaartepunt toch ligt bij herkomstgenoten. Als er een herkomstgenoot in je 
klas zit, trekje daar vanzelf meer naartoe, uertooordt iemand het. Echt goede vrienden vind je niet 
gemakkelijk, zegt een jongen, en de echte vrienden dat zijn vaker herkomstgenoten. Dat is 
misschien toeval, maar ik denk het niet. Voor vriendschap zijn gedeelde interesses en begrip 
noodzakelijke voorwaarden, vindt een meisje. Hoewel soms autochtonen of andere 
allochtonen ook aan deze eisen voldoen - Sommige Nederlanders zijn ivel Marokkaans-
achtig / Dan mogen ze meespelen / Maar qf-ie je vriend wordt...-, zijn dat toch uitzonderingen. 
Over het algemeen vinden de jongeren het veel leuker, gemakkelijker en veiliger om 
met iemand van de eigen groep om te gaan.3 Dit geldt althans voor contacten met de 
eigen sekse. 

Als ze al omgaan met de andere sekse, dan zijn ze juist meer gericht op personen 
buiten de herkomstgroep. De jongens vertellen dat zij in het uitgaanscircuit vooral 
Nederlandse meisjes ontmoeten. Als ze herkomstgenotes tegenkomen, dan nemen ze 
die niet erg serieus. Het volgende gesprek illustreert dat: Meisjes met een goede reputatie 
komen wij niet tegen /Je kijkt nu niet naar meisjes waarmee je wilt trouwen, je kijkt naar die 
andere / Een meisje die op de goede weg is, die spreekt jou niet aan. De meisjes, van de andere 
kant, gaan liever om met Nederlandse jongens want, vinden zij, met hen ben je opener, 
Marokkaanse jongens zijn achterdochtiger. En daarom, zegt een ander Marokkaans meisjes, 
kom je ook niet veel in contact met Marokkaanse jongens. 

Het openbare leven van Turkse en Marokkaanse jongeren, zo werd duidelijk in de vorige 
paragraaf, staat bol van de regels voor een correcte omgang tussen jongens en meisjes. 
Uit hun woorden zijn richdijnen voor vriendschappelijke omgang af te leiden. Gewoon 
op straat in je eigen buurt met iemand van de andere sekse praten, dat leidt tot praatjes: 
Daar wordt schande van gesproken. Voor een jongen is het niet zo erg als voor een meisje, geven 
de meesten aan. Daarom moet vooral een meisje, zo valt te beluisteren, er erg mee oppassen. 
Het resultaat is dat velen openlijke omgang in het openbaar vermijden. Op straat zeg ik 
tegen ze [de jongens die ik ken]: blijf uit mijn buurt. Anderen proberen zich er minder 
van aan te trekken, maar weten dat het gevaar van roddel altijd op de loer ligt. Erg 
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ontspannen zijn ontmoetingen daarom nooit: Gisteren was ik bijuoorbeeld nog met een 
jongen en die zei de hele tijd "ga toch naar huis". Want hij unlde niet dat ik problemen kreeg. 

Er is wel een aantal relatief veilige plekken in de openbare ruimte. Die zijn meestal 
verbonden aan studie of werk. Op school verkeren jongens en meisjes noodgedwongen 
langdurig in eikaars nabijheid. Dat is dus een van de minst gecompliceerde gelegen
heden om met de andere sekse om te gaan. Uit de woorden van vele jongeren is verder 
op te maken dat een bezoek aan de bibliotheek relatief veilig is en daar gaan ze dan ook 
regelmatig naartoe. Kennelijk wordt bibliotheekbezoek gezien als een geaccepteerd, 
want nuttig tijdverdrijf. Wat wellicht ook een rol speelt, is dat de eerste generatie zich 
nauwelijks ophoudt in bibliotheken. Ten slotte lijken meisjes zonder veel argwaan te 
wekken deel te kunnen nemen aan werkuitstapjes of andere aan hun (bij)baan gelieerde 
activiteiten na werktijd. Deze veilige plekken bieden wel wat meer mogelijkheden om 
met elkaar te praten dan de straat, toch geldt hier net zo goed dat onschuldige toe
nadering gemakkelijk als te intiem zal worden beschouwd. 

Ontmoetingen met het andere geslacht vinden buiten de openbare ruimte plaats tijdens 
familiale bijeenkomsten (bezoekjes over en weer, feesten en bruiloften). Tot erg intensief 
contact op vriendschappelijke basis leidt dit echter evenmin. Het is in veel families 
gebruikelijk dat de vrouwen en mannen zich in aparte ruimtes bevinden en niet geacht 
worden direct met elkaar in contact te treden: Als ik bij Jamilie op bezoek kom: wouwen apart, 
mannen apart. De jongeren moeten het hebben van de momenten waarop ze even 
ongezien een woordje wisselen in de wandelgangen: Bruilojten met urouiuen en mannen 
apart, dan kan ze niet naar je kijken. Nou, als je even naar buiten gaat, komen er wel een paar 
achter je aan. Dergelijk contact krijgt op die manier meteen een minder onschuldig, 
flirterig karakter. 

Uitgaan is voor veel meisjes een activiteit waar ze niet of onder strikte voorwaarden 
aan kunnen deelnemen. Overigens valt bioscoopbezoek een beetje buiten die taboe
sfeer. Veel meisjes gaan regelmatig naar de film en wijzen vooral disco's aan als 
gelegenheden waar nette meisjes niet horen te komen. De meesten zeggen hier dan 
ook niet heen te gaan en soms zelfs de omgang met meisjes die dat wel doen, te mijden. 
Een aantal zegt het uitgaan te hebben gemist, terwijl anderen er nooit naar hebben 
getaald. Zo zegt een meisjes afkeurend: Zo'n disco is gewoon een centrum om elkaar te ont
moeten. Een ander meldt dat het ook te maken kan hebben met religieuze keuzen: Als 
je een hoofddoek draagt, kun je niet meer uitgaan, heel simpel, dan laatje bepaalde dingen vallen. 
Het is ook een argument dat jongens noemen. Een jongen legt uit dat Allah wil datje 
goede dingen doet en niet slechte zoals naar de discotheekgaan. 

Sommige meisjes gaan wel uit, maar dan vaak alleen op plaatsen waar ze geen of 
geen bekende herkomstgenoten kunnen tegenkomen, in een andere stad bijvoorbeeld, 
of binnen zogenaamde veilige settings, zoals de eigen studentenvereniging. Degenen 
die uitgaan, zijn nog al eens gebonden aan strikte en vaak vroege tijden waarop ze 
thuis moeten komen. 
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Ouders strijken wel eens de hand over het hart voor optredens van artiesten uit het 
land van herkomst of evenementen georganiseerd voor de eigen herkomstgroep (bv. 
dit onderzoek), zeker als die overdag plaatsvinden. En ook blijkt uitgaan in het land 
van herkomst meer tot de geaccepteerde mogelijkheden te behoren voor veel meisjes. 
Kennelijk overheerst bij ouders de angst voor aantasting van de reputatie als het gaat 
om 'onbekende' gelegenheden. Een meisjes bevestigt dat: Als je vader de omgeving kent 
waarheen je gaat, is het ook minder erg. 

Behalve veilige plekken zijn er veilige manieren om in contact te treden met het andere 
geslacht. Zo vertelt een meisje dat ze bekende jongens die ze op straat tegenkomt, 
altijd mijdt behalve als haar moeder bij haar is, dan durft ze wel een praatje aan. Een 
ander weet dat ze haar vrienden alleen thuis kan ontvangen als haar ouders thuis zijn, 
anders zit de hele buurt achter de ramen. 

Degenen die nu een opleiding volgen in het hoger onderwijs, kunnen gezien worden 
als de wegbereiders van nieuwe omgangsvormen in hun groep. Allereerst hebben zij 
in theorie de meeste kans op ontmoetingen met autochtonen. Anders dan op de meeste 
middelbare scholen en de opleidingen voor lager en middelbaar onderwijs die de 
allochtonen bezoeken, zijn allochtonen op universiteiten en in het hoger beroeps
onderwijs immers veruit in de minderheid. Hoogopgeleiden lijken bovendien meer 
krediet te krijgen van hun ouders. De meisjes hebben, meestal door jarenlange strijd 
en goed gedrag, een zeker respect voor hun zelfstandigheid afgedwongen in hun 
omgeving. Een van de meisjes geeft bijvoorbeeld aan dat haar vader vindt dat niemand 
over zijn studerende dochters mag praten: Hij heeft dat heel sterk, omdat ik studeer, mag 
niemand aan onze goede naam komen! Zij is een van degenen die 's avonds, in de weekenden 
en op vakanties zowel met meisjes als jongens optrekt en haar vrienden ook thuis 
ontvangt; zij zegt: Een geiuone uriend kan mij gewoon thuis bellen hoor. Bij andere meisjes 
gaat het niet zo ver, maar ook zij gaan opvallend veel makkelijker met jongens om in de 
openbare ruimten rondom de opleiding, dan de minder hoog opgeleiden. De relatieve 
vrijheid die deze meisjes genieten, heeft in de ogen van de jongeren deels te maken 
met de trots van ouders dat hun dochter dit heeft bereikt, maar ook met hun leeftijd. 
Ze worden volwassen genoeg gevonden om zelf hun grenzen in de gaten te houden. 

Heel duidelijk blijkt uit de gesprekken dat de hoogopgeleide jongeren meer profi
teren van de relatief grote speelruimte die zij hebben om vriendschappelijk om te gaan 
met het andere geslacht, dan van de ontmoetingskansen met autochtonen. Net als 
de anderen, geven de studerenden aan dat zij hoofdzakelijk vrienden uit hun eigen 
herkomstgroep hebben. Die zitten toch meer op je eigen golflengte, vinden ze. Wat een 
belangrijke rol lijkt te spelen, is dat de Turkse en Marokkaanse studenten van tegen
woordig weliswaar een minderheid zijn, maar lang niet meer uitzonderlijk. De diverse 
islamitische Turkse en Marokkaanse studentenverenigingen leiden een bloeiend 
bestaan. De studenten onder de deelnemers aan de gesprekken maken hier dankbaar 
gebruik van. Daarbij komt dat juist de op islamitische leest geschoeide verenigingen 
het vertrouwen van ouders (en de restvan de gemeenschap) wekken. 
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6.3 Familie 

De opvoedingstaak van de ouders eindigt op de huwelijksdag van hun kinderen, zo is 
meermalen door de jongeren aangegeven. Het is gebruikelijk dat je bij je ouders blijft 
wonen, totdatje trouwt. Alternatieve wegen (alleen wonen, samenwonen) worden 
weinig bewandeld. Hoewel dat zeker te maken heeft met normen ten aanzien van de 
zedelijkheid, is het ook duidelijk dat de hang naar een zelfstandig leven buiten de 
schoot van het gezin beperkt is. Uit de gespreksdelen waarin het gezin en de familie 
ter sprake komen, spreekt in het algemeen een sterk gevoel van verbondenheid. De 
jongens verwoorden dat anders dan de meisjes. 

Jongens spreken over de familie als het belangrijkste in hun leven. Familie is wel alles 
voor me /Je/amilie is het enige in de wereld / Zonder Jamilie kun je niet leuen, zijn uitspraken 
die exclusief in de jongensgroepen te horen zijn geweest. Ze beschouwen de familie 
als een collectiviteit - We zijn verantwoordelijk uoor elkaar, afhankelijk uan elkaar - die 
beschermd moet worden, bijvoorbeeld tegen roddel (zie § 6.1). Een aantal neemt de 
rol van beschermheer van de goede naam van de familie zeer serieus. Dit uit zich vooral 
in controle op de gedraging van hun zusters en een zorgvuldige partnerkeuze. Vaak 
maken ze zich minder druk over de effecten van hun eigen gedrag (als ongehuwde 
zoon) op de naam van de familie. De meeste jongens gaan er zonder meer vanuit dat 
ze hun leven lang deel zullen uitmaken van deze collectiviteit. Met een huwelijk willen 
de meesten niet in eerste instantie een nieuw gezin stichten, maar juist hun ouderlijk 
gezin uitbreiden: Het meisje wordt een jumilie ingehaald. Ze beschrijven de interne structuur 
van het gezin opvallend vaak ik termen van 'respect': Je respecteert altijd watje ouders 
wensen /Je moet aan beide kanten respect hebben. Anderen zeggen dat ze uit respect loon 
afstaan aan hun vader, intieme zaken nooit direct met hun vader, maar via hun moeder 
bespreken, niet zomaar met een meisje thuiskomen of niet gaan samenwonen. De 
jongens koesteren de banden binnen het gezin en vooral die met de moeder. De waarde 
die zij eraan hechten, heeft een bijna symbolisch karakter omdat hun sociale leven zich 
grotendeels daarbuiten afspeelt. 

Dat is anders bij de meisjes. Als zij spreken over het gezin, dan staan de dagelijkse 
omgang en de emotionele waarde centraal. Ze geven aan dat ze veel contact hebben 
met hun familie, het erg gezellig hebben thuis, veel optrekken met hun zussen en 
meestal (maar niet altijd) heel vertrouwelijk met hun moeder omgaan of soms juist 
een speciale band met hun vader of broer hebben. Ze laten ook weten dat ze gevoel 
hebben voor de emotionele effecten van bepaald gedrag op hun ouders. Zo vertelt een 
meisje: Mijn ouders zou ik ueel pijn doen met op kamers wonen. Ik heb nog steeds een eigen huisje, 
maar ik ga er niet heen. Ik mag welgaan, maar ik wil zijn goedkeuring en zijn geluk niet in de 
wind slaan. Een ander zegt: Mijn moeder is gewoon helemaal kapot van binnen, omdat mijn 
twee zussen zijn getrouwd met Nederlanders. Bij de meisjes staat in de beschrijving van de 
banden binnen het gezin 'vertrouwen' centraal. Zo ontspint zich het volgende gesprek: 
Als je ouders meer vertrouwen in je krijgen, accepteren ze datje bewuste keuzen kunt maken / Ze 
moeten betrokken zijn bij watje doet, dan leuen ze helemaal mee / Als je gewoon met ze praat, 
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blijkt er heel veel te kunnen, dan hebben ze ook meer vertrouwen in je. Een ander meisje meldt dat 
roddel alleen een probleem is als je ouders geen vertrouwen hebben, en twee zusjes zeggen dat 
ze vrijer zijn gelaten dan gemiddeld, juist omdat er zoveel vertrouwen was. 

Zowel voor jongens als voor meisjes speelt de familie een rol van betekenis in de vorm
geving van het sociale leven. Het gezin stelt grenzen aan wat zij wel en niet kunnen 
doen. Doordat de ouders elders zijn opgegroeid, maken de twee generaties samen 
voor het eerst kennis met het verschijnsel 'jong zijn in Nederland'. De grenzen van de 
bewegingsruimte van jongeren staan in veel gezinnen mede daarom voortdurend ter 
discussie. In de praktijk confronteren de kinderen hun ouders met zaken, waar ze zich 
voor het eerst een mening over moeten gaan vormen. Vaak grijpen ouders in eerste 
instantie terug op de tradities die ze kennen. 

In veel gevallen ontstaat er een gesprek tussen ouders en kinderen. Dat gaat lang 
niet altijd in goede harmonie en heeft soms veel tijd nodig, maar het is opvallend hoe 
vaak de jongeren gewag maken van het feit dat ze uiteindelijk wel bereiken wat ze willen. 
Zo antwoordt een jongen op de vraag hoe een gemengd huwelijk zou vallen bij de 
ouders: Wil je trouwen met iemand uit een andere cultuur, dan probeer je ze op respectvolle 
wijze tot een ander idee te brengen, en een ander zegt dat hij dat wel eens ter sprake heeft 
gebracht: En na enige tijd vonden ze het idee wel in orde. 

Gaat het bij de jongens vooral over beslissingen in de toekomst, de meisjes hebben 
ervaring met discussies over hun dagelijkse bewegingsvrijheid. Degenen die nu een 
relatief grote mate van vrijheid genieten, hebben daar naar eigen zeggen langdurig 
voor moeten strijden. Ja, je moet eruoor strijden, je moetje eigen vrijheid opeisen. En nu kunnen 
ze steeds meer accepteren. Een ander vertelt hoe dat in zijn werk gaat: Zowel mijn uader als 
moeder, als ze er een nachtje over slapen, geven me dan toch ivel gelijk. Je moet het alleen niet 
jörceren. Bij zwaardere kwesties als het aangaan van een huwelijk komt er meer bij kijken 
dan een nachtje slapen. Een meisje herinnert zich de eerste keren dat ze huwelijks
aanzoeken kreeg. Haar vader had daar wel oren naar, omdat hij bang was dat ze te oud 
en te vrijgevochten zou worden. Zij wilde echter haar opleiding afronden en heeft dat 
te kennen gegeven: Mijn vader heefteen aantal weken niet met me gepraat. Ze vonden dat ik 
leefde op een manier die niet paste bij defamilie, en daarom hadden ze zo aangedrongen. Mijn 
vader heeft na ons lange gesprek erover nooit meer zo gedwongen. Ik mag nu doen ivat me goed 
lijkt. 

Meerdere meisjes hebben ervaren dat een gesprek soms wonderen doet, vaak tot 
hun verbazing. Niemand praat echt met zijn ouders over zijn ideeën en idealen. Terwijl ze daar 
echt niet raar van zouden opkijken, denk ik. Dat is het grootste probleem. Je moet er gewoon over 
praten met ze! Ik doe dat en sta achter wat ik doe, en dan merk je dat ze je juist meer gaan bewon
deren. En uit een ander gesprek: Ik heb ook gemerkt dat er steeds meer kan, bijvoorbeeld op 
vakantie alleen, terwijl ik dat helemaal niet verwachtte toen ik het voorstelde / Eigenlijk is dat zo, 
ja. Ik merk hoe meer je vraagt, hoe meer ze toegeven. Ze zijn toleranter dan je denkt. 
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Het is ook duidelijk dat niet alle ouders zich tolerant opstellen tegenover veranderingen. 
Sommige jongeren gaan er daarom toe over hun grenzen buiten het gezichtsveld van 
hun ouders op te rekken, hoe vervelend ze dit stiekeme gedoe ook vinden. Zij houden het 
bijvoorbeeld geheim dat ze een vriendje hebben, totdat ze zeker van hun zaak zijn. 
Vaak weten ouders het wel, volgens deze meisjes, maar is het zo moeilijk om erover 
te praten dat ze doen of hun neus bloedt. 

Lang niet alle meisjes zijn er evenwel op uit de grenzen die hun ouders stellen, te 
verkennen. Velen conformeren zich zonder discussie aan de regels. Een meisje roept 
bijvoorbeeld vol verbazing na het aanhoren van de verhalen uit de groep over het 
creëren van vrijheden: Maar waar is jouw respect voorje ouders!? Je hoort te luisteren naar je 
ouders, zij hebben hun reden uoor wat ze zeggen. En een ander zegt: Samenwonen gaat niet, dus 
moetje maar gaan trouwen. Het moet niet van je ouders, ze vragen het. Ook lijkt het meisje 
dat zegt: Ouer twee jaar ben ik echt wel getrouwd! Zo streng zijn mijn ouders wel, dit niet echt 
als een probleem te ervaren. 

Veel jongeren gaan ervan uit dat hun ouders het beste met hen voor hebben en daarom 
uiteindelijk wel hun wensen zullen inwilligen. Acceptatie van je ouders heeft twee kanten, 
ze zijn ook heel erg bang om ons te verliezen en dan gaan ze bepaalde grenzen verschuiven. Ze willen 
je toch nooit kwijt. Je blijft toch hun zoon, dus ze moeten van je houden [ook al doe je iets tegen 
hun wil] en Je vader zal je niks verkeerds gunnen / Ze willen het beste voor je. 

Bij de hoogopgeleiden is bovendien merkbaar dat ouders zichzelf steeds minder 
capabel vinden om beslissingen voor hun kinderen te nemen. Ze accepteren bijvoor
beeld dat hun zoon zegt: Ik wil nog niet trouwen, want ik wil studeren; en Ze voelen dat het 
oke' is, zegt een andere jongen. Dit geldt zeker ook voor sommige meisjes, zoals blijkt 
uit het volgende fragment: Wanneer je emotioneel enjinancieel onafhankelijk wordt, gaan je 
ouders ook steeds meer vertrouwen in je krijgen en accepteren ze datje bewuste keuzen kan maken. 

Anderzijds vertrouwen sommige jongens bijna blindelings op de wijsheid van hun 
ouders: Zij zijn al zo lang samen en hebben zoveel ervaring opgedaan /Je vader wil toch iets 
goeds voor je doen, dat vertrouwen heb je in hem, vooral in kwesties die met het huwelijk te 
maken hebben: Wij hebben nog geen ervaring, die hebben zij wel. 

Samenuatting: sociaal netiuerk 
De jongeren hebben dagelijks te maken met sociale controle. De gemeenschap bewaakt 
de naleving van culturele normen en bepaalt welke familie een goede reputatie verdient. 
Die naam loopt vooral gevaar als dochters zich niet netjes gedragen. Niet alleen de 
gemeenschap wikt en beschikt, maar ook de broers houden alles in de gaten. Terwijl 
ze zelfde regels met voeten treden, voelen ze zich zeer verantwoordelijk voor het gedrag 
van hun zusters. Meisjes moeten zich onder druk van de gemeenschap, ouders en 
broers duidelijk veel meer aanpassen dan jongens. 

Sommigen verkennen de grenzen. Gedrag waar ouders, en andere gezinsleden, 
problemen mee hebben, vermijden ze zoveel mogelijk. Maar als alleen de gemeenschap 
kritiek heeft, dan proberen ze hun eigen weg te volgen. Dit blijkt de meeste vruchten 
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af te werpen als ouders achter hun dochters staan. Zo hebben sommigen meer ruimte 
gekregen om gemengde vriendschappen te sluiten, op kamers te wonen als ze studeren 
en zelf een partner te kiezen. 

In hun dagelijkse leven gaan de jongeren vooral met herkomstgenoten om. De redenen 
liggen voor de hand: het is veel gemakkelijker, de golflengte komt overeen. De nadruk 
ligt ook op vriendschappen met de eigen sekse. De regels die gelden voor de omgang 
met het andere geslacht, brengen bij jongens en meisjes verschillende reacties teweeg. 
Jongens gaan in hun vrije tijd behalve met elkaar ook met niet-herkomstgenotes om, 
veel meisjes beperken het contact met het andere geslacht tot een minimum. 

Vriendschappelijk contact opbouwen met iemand van het andere geslacht uit de 
eigen groep lijkt alleen weggelegd voor sommige studenten aan de universiteit of 
hogeschool. Anderen moeten het hebben van contacten op school, korte ontmoetingen 
op familiale bijeenkomsten en plekken die aan het oog van de gemeenschap zijn ont
trokken. De hoger opgeleide jongeren creëren steeds meer eigen wegen om hun sociale 
leven vorm te geven. Zo lijken de mogelijkheden tot contact duidelijk te zijn uitgebreid 
door het organiseren van feesten en culturele evenementen voor de eigen herkomst-
of religieuze groep en de opkomst van de mobiele telefoon en het internet. Ook zijn 
de uitgaansgebieden in het land van herkomst relatief veilige en aantrekkelijke plekken 
om vriendschappen op te doen. 

De familie speelt een grote rol in het leven van de jongeren.4 Ze voelen vooral een 
levenslange verbondenheid met het ouderlijk gezin. Weinigen zijn bereid zich af te 
keren van hun familie5 of de mening van ouders helemaal naast zich neer te leggen. 
De betekenis van het gezin is duidelijk verschillend voor jongens en meisjes. 

Jongens hebben in hun dagelijkse leven niet veel te maken met regels. Ze vullen hun 
eigen leven in. Hun verbondenheid met de familie uit zich in de bereidheid om de 
familienaam naar buiten toe hoog te houden en in de toekomst, als gehuwde, regels te 
volgen die horen bij hun cultuur. De familieband heeft voor hen nu vooral symbolische 
waarde. De jongens waarderen de onderlinge banden in termen van respect. 

Meisjes hebben dagelijks te maken met gedragsregels. Zij kunnen hun leven niet 
vrij invullen. Sommigen leggen zich neer bij hun opdracht en trekken zich terug in hun 
familie. Anderen zijn strijdlustiger en verlangen naar meer vrijheid en zelfstandigheid. 
Ze slagen er soms in die te verwezenlijken door een goede communicatie met hun 
ouders of door hun ouders af te schermen van het leven dat zij leiden. De familie heeft 
voor meisjes in alle gevallen veel meer emotionele waarde dan voor jongens. Ze 
waarderen de banden vooral in termen van vertrouwen. 
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6.4 Het beeld van de eigen herkomstgroep in Nederland 

De jongeren hebben op veel momenten in de gesprekken aangegeven dat een bepaalde 
gedachte, een bepaald type gedrag, een manier van leven exemplarisch of vanzelf
sprekend is voor hun eigen groep.6 In hun formulering komt dan de zinsnede voor: 
'bij ons', 'bij Turken/Marokkanen' (of varianten), 'volgens ons geloof', of worden 
stellige uitspraken gedaan als: 'dat kan nu eenmaal niet', 'is gewoon zo', 'is gebruik 
of traditie'. Deze manier van uitdrukken onthult dat ze niet twijfelen over de culturele/-
religieuze basis van de zaken die ze aan de orde stellen. Deze zaken kunnen worden 
beschouwd als symbolen van de eigen cultuur. Ze zijn tot symbool geworden door de 
confrontatie met een (gepercipieerde) andere levenswijze van autochtonen. In para
graaf 6.5 over het beeld dat de jongeren hebben van de Nederlandse cultuur, komen 
veelal dezelfde elementen maar dan in spiegelbeeld aan de orde. 

Eigen cultuur 
Wij hebben een wij-cultuur. Deze uitspraak is een aantal maal letterlijk zo gedaan. Het is 
een van de belangrijkste definities die de jongeren zelf geven van hun cultuur. Onder 
de vlag van de wij-cultuur worden ouders, vaak als vanzelfsprekend, betrokken bij de 
partnerkeuze. Toestemming vragen, verklaart een jongen, doe je altijd, uit respect. Dat past 
gewoon in onze cultuur, vult een ander aan. Want, zeggen ze: Het is een gemeenschappelijke 
gebeurtenis. Na de huwelijksvoltrekking zet het collectieve familieleven zich voort, in 
ieder geval in de mannelijke lijn: Bij ons is het 20 datje ueel bij elkaar komt, een urouw komt 
uaker met dejamilie in aanraking. En daarom is het zo belangrijk, zeggen met name de 
jongens, datje toekomstige vrouw in dejamilie past. Dat is het Marokkaanse huwelijk, legt 
een jongen uit, je trouwt niet alleen met die persoon, je trouwt met heel zijn Jamilie. 

Het wij-gevoel beperkt zich - helaas, volgens de meesten - niet tot de eigen familie. 
Vooral voor Marokkanen geldt dat iedereen die deel uitmaakt van de migranten
gemeenschap, te maken heeft met een sterke sociale controle. Een van de meisjes 
typeert het geroddel ouer elkaar als een uan de grootste problemen uan Marokkanen (zie ook § 6.1) 

Een tweede karakteristiek van de eigen cultuur, die de jongeren noemen, is de omgang 
tussen de seksen. De losse omgang tussen Nederlandse mannen en vrouwen overschrijdt, 
in de woorden van een jongen, grenzen wat betreft onze cultuur. Die kent strenge regels, 
vooral voor ongehuwden. Nette meisjes komen niet in disco's volgens veel jongens 
en daarom zal een Turkse jongen nooit een vrouw in een disco zoeken. Nederlanders 
hebben geen problemen als je zusje een ander kust, maar wij ... 

De omgangsregels komen direct voort uit de norm dat seksueel contact alleen 
thuishoort in het huwelijk. Daarom geldt, volgens de jongeren, ook de regel datje als 
nette mensen niet kunt samenwonen en datje hoort te trouwen. Trouwen, zegt een meisje, is 
het enige middel in onze cultuur waardoor je een eigen leuen kunt opbouwen. De huwelijksdag 
markeert daarom heel duidelijk het moment waarop de volwassenheid haar intrede 
doet in de levensloop. Als ze trouwen, pakken Marokkaanse jongeren hun leuen op en worden 
serieus. Het huwelijk geeft continuïteit in het Ieuen. Het is een bevestiging van het feit dat 
je als Marokkaanse bent geboren. 
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Een van de gevolgen van de omgangsregels is dat Turken en Marokkanen elkaar voordat 
ze gaan trouwen, vaak niet goed leren kennen (zie § 5.2). Dat heeft voordelen volgens 
sommigen, omdat je dan niet zo snel op elkaar bent uitgekeken. Anderen zijn bang 
dat je voor onaangename verassingen kan komen te staan na de bruiloft en eigenlijk 
nauwelijks weet waaraan je begint. 

De omgang tussen de seksen is ook na de huwelijksdatum aan regels gebonden: 
Ja, een Nederlandse vrouw die getrouwd is, kan gerust naast een andere man gaan zitten en 
aanraken. Dat kan bij ons gewoon niet. 

Ten slotte beschouwen de jongeren hun religieuze achtergrond als een belangrijk 
deel van hun identiteit. In feite zijn veel aspecten die zij als typisch voor hun cultuur 
beschouwen, in religieuze termen te vatten. De een noemt het cultuur, de ander religie. 
Als het geloof ter sprake komt, blijkt dat ze zich zonder uitzondering op de een of 
andere manier islamitisch voelen. Hun geloofsbeleving is bepalend voor de inrichting 
van hun leven en met regelmaat hebben ze aangegeven dat hun opvatting over het een 
of ander hiermee te maken heeft. De jongeren beroepen zich onder andere op hun 
geloof bij de volgende kwesties: bij de afwijzing van een interreligieus huwelijk of een 
huwelijk met een persoon die niet met het hart gelooft; bij de afwijzing van samen
wonen en het hebben van een vriend(in) of in het algemeen van seks voor het huwelijk; 
als motivatie voor het feit dat ze gaan trouwen; en bij de afwijzing van intiem gedrag 
in het openbaar tussen echtgenoten. Daarnaast komt het geloof in de gesprekken 
veelvuldig aan de orde als het gaat over de opvoeding van kinderen. Sommigen zien het 
als een onmogelijke opgave kinderen op te voeden vanuit twee verschillende geloofs
richtingen, bijvoorbeeld omdat ze het overdragen van hun persoonlijke beleving van 
het geloof belangrijk vinden voor de ontwikkeling van hun kind. Overigens ziet een 
enkeling dit geheel anders. Zo verzet een van de meisjes zich fel tegen het opleggen 
van een geloofsrichting aan haar kinderen en wil hen zo opvoeden dat ze in staat zijn 
zelf te kiezen. Dit laat zien dat de jongeren zich weliswaar allemaal islamiet noemen, 
maar uit dit geloof zeker niet allemaal dezelfde geboden, verboden en richtlijnen 
destilleren. Een van de meest liberale opvattingen is: Ik ben wel islamitisch, maar ik uind 
sommige regels bullshit en die dingen in de koran zijn geschreuen door een man. Een veel striktere 
uitleg van de islam komt uit de mond van een jongen die bijvoorbeeld vindt dat de 
vraagstelling van dit onderzoek (hoe komt partnerkeuze tot stand?) niet klopt, want, 
zegt hij, trouwen en met wie je trouwt wordt bepaald door het lot (mktub), alleen Allah heeft 
inuloed daarop. 

Behalve dat de jongeren kunnen venvoorden welke kenmerken tot hun cultuur behoren, 
melden zij ook dat er veel verandert. Ze beschouwen zichzelf als typische representanten 
van een tussengeneratie. Ze zijn anders dan hun ouders, die hun jeugd in het land van 
herkomst doorbrachten en anders dan hun kinderen, omdat die ouders zullen hebben 
die Nederland van binnen en van buiten kennen. Ze vinden deze positie gecompliceerd. 
Of, zoals een meisje het zegt: Wij zitten in een tussenfase, moeilijker dan onze ouders of onze 
kinderen. 
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De verschillen met de ouders zijn wat het partnerkeuzeproces betreft, levensgroot. 
Zijn de ouders bijna zonder uitzondering aan elkaar uitgehuwelijkt, voor de jongeren 
lijkt dit een volledig achterhaald concept, wat alleen nog toegepast zou worden als 
alle andere mogelijkheden falen. Ouders maken samen met hun kinderen een aan
passingsproces door. Dat gebeurt niet zonder slag of stoot: Je moet wel voor je eigen 
leven kiezen en ervoor vechten. Ik kan mijn ouders niet zover krijgen dat zij erover denken als 
Nederlanders, maar zij mij niet als Turks / We zijn Turken, maar in Nederland opgegroeid, dat 
heeft nu eenmaal consequenties, dat moeten ze wel weten. De jongeren hebben al ervaren hoe 
hun ouders zich in de loop van hun verblijf in Nederland hebben ontwikkeld. Meisjes 
worden bijvoorbeeld meer gestimuleerd om opleidingen te volgen dan hun oudere 
zusters en krijgen (mede daardoor) meer vrijheid. Ze mogen nu in sommige gevallen 
met hun vriend thuiskomen of op kamers wonen. Ook neemt de druk van ouders bij 
de partnerkeuze af. 

De jongeren zullen naar eigen zeggen hun kinderen nog meer vrijheid gunnen. Ze 
willen af van het stiekeme gedoe, hun kinderen wel de kans geven een eventuele partner 
goed te leren kennen. Ze zullen zich minder aantrekken van de mening van de gemeen
schap en zich meer gelegen laten liggen aan het eigen gezin. Ze zullen op een opener 
manier met hun kinderen omgaan en ook beter in staat zijn hen te begeleiden in het 
onderwijs. In het algemeen zouden ze het minder erg vinden dat de kinderen meer Nederlands 
worden, dan dat [hun] ouders dat vinden. Dat ze nooit helemaal Nederlands zullen worden, 
daar zijn de meesten wel van overtuigd. Dat zouden ze ook niet willen. De jiindamentele 
Turkse basis zal blijven bestaan. Zo zullen ze waarde blijven hechten aan hun betrokkenheid 
bij de partnerkeuze van hun kinderen en achten sommigen het ondenkbaar dat 
samenwonen ooit breed geaccepteerd zal worden. Het resultaat is een middenweg: 
ergens tussen de ouderlijke stijl met een Europees tintje en de Europese weg met een tikje 
traditie erin. 

Leejtijdgenoten van de eigen herkomst 
Het beeld dat jongens schetsen van de meisjes uit hun eigen herkomstgroep verraadt 
een ongemakkelijk gevoel. Ze zijn het er met zijn allen over eens dat de meisjes in 
Nederland zich sterk ontwikkelen. Een minderheid spreekt met ontzag over hun 
ruimdenkendheid en zelfstandigheid. Echter, in de ogen van veel jongens zijn meisjes 
wel erg vrij opgevoed. Ze doen veel wat niet mag en stellen door hun zelfstandigheid 
irreële eisen aan relaties. Zo wensen ze bijvoorbeeld steeds meer vrijheid van beweging, 
hebben ze commentaar op de vrije leefstijl van jongens en eisen ze ook materieel gezien 
nogal wat. Ze ivorden, kortom, hier te modern, ze zijn verivend en ze gaan net over de grens. 

Dat de meisjes meer vrijheid willen, dat kunnen deze jongens ergens wel begrijpen. 
Ze vinden het zelf eigenlijk ook wel eigenaardig dat de meisjes heel veel niet mogen 
wat zijzelf wel doen. Maar, constateert een jongen, het staat gewoon niet bij een dame en 
de praktijk is nu eenmaal dat de meisjes met dit gedrag een slechte naam opbouwen. 
Het hier geschetste beeld betreft het gemiddelde Turkse of Marokkaanse meisje, zo 
benadrukken de jongens. Er zijn zeker uitzonderingen. Sommigen zijn wel rustig en 
daarom nette meisjes. 
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De meisjes zijn van hun kant niet echt enthousiast over de jongens om hen heen. Er 
spreekt veel wantrouwen uit hun opmerkingen. Met Marokkaanse jongens ben je achter
dochtiger, zeggen ze bijvoorbeeld. Dat komt onder andere omdat je naam op het spel 
staat en diezelfde jongens je te zijner tijd kunnen afrekenen op je verleden. Als van 
een meisje bekend is dat ze een vriendje heeft gehad, dan hebben de jongens hun 
oordeel al klaar: Dat is een hoer! Ook komt de hypocriete houding van jongens vaak 
aan de orde. De meisjes zien hun mannelijke herkomstgenoten alles doen u>at God 
uerboden heeft en dan moet degene met wie ze trouwen, heilig zijn. Die jongens misleiden en ont
maagden je en uerrrekken, maar dan willen ze tuel trouwen met een maagd, bevestigt een ander. 

Daarnaast merken meisjes dat jongens ineens kunnen omslaan, nadat ze zich 
gebonden hebben. Zo vertelt een groep Turkse meisjes dat zij heel vriendschappelijk 
en gelijkwaardig met Turkse jongens omgaan, maar dat deze moderne houding geen 
garanties biedt voor de toekomst. Zodra het serieus wordt, blijken deze jongens weinig 
meer samen te willen doen of uit jaloezie de vrouw veel beperkingen op te leggen. Die 
hier rondlopen, zegt een aantal, zijn te trots. Ze kunnen zich westers voordoen, maar 
uiteindelijk willen ze toch graag boven de urouiu staan. Sommigen ervaren zelfs dat de 
jongens hier conservatiever en strenger ten opzichte van hun vrouw zijn dan de mannen 
in het land van herkomst. De meisjes zouden dit allemaal graag anders zien en hopen 
dat hun seksegenoten in de toekomst op wat meer vertrouwen van de jongens kunnen 
rekenen. 

Ondanks de kritische houdingen over en weer, blijkt uit allerlei opmerkingen tegelijker
tijd dat de jongens en meisjes zich erg verbonden voelen met elkaar door hun gemeen
schappelijke geschiedenis. Ze hebben allemaal ouders die zijn gemigreerd, ze kennen 
de Nederlandse samenleving, ze spreken dezelfde talen, ze hebben te maken met 
dezelfde culturele beperkingen en ze zijn islamitisch. Ze beseffen dat ze ondanks alles 
wat hen niet zint, bij elkaar horen. 

6.5 Het beeld uan autochtone Nederlanders 

De grootste verschillen die de jongeren waarnemen tussen henzelf en Nederlandse 
leeftijdgenoten, hebben te maken met twee met elkaar verstrengelde onderwerpen: de 
omgang tussen jongens en meisjes en de relatie tussen ouders en kinderen. Nederlandse 
jongens en meisjes gaan in de ogen van Turkse en Marokkaanse jongeren erg losjes met 
elkaar om, ofwel: Ze doen heel makkelijk ouer relaties. Ze experimenteren openlijk, zijn 
lichamelijker met elkaar, gaan met hun vriend(in) op vakantie, wonen vaak ongehuwd 
samen en zijn ook gemakkelijk in het verbreken van relaties. In de puberteitsperiode 
doen zich de grootste verschillen voor. Voor die tijd en na die tijd staat de leefwereld 
van autochtonen dichterbij. 

De jongeren schrijven de lossere leefstijl toe aan de andere opvoeding die Neder
landse ouders hun kinderen geven. Ze zijn ueel makkelijker opgevoed, uan een Nederlander 
mag een kind uan 18 uan alles doen. Het feit dat Nederlandse ouders hun dochters 
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toestemming geven om uit te gaan en het vriendje of vriendinnetje van hun kind thuis 
ontvangen, beschouwen ze wel als een heel groot verschil met hun eigen situatie. Dat 
de gezinnen waaruit zijzelf komen, strikter zijn, kunnen ze tot op een bepaalde 
hoogte waarderen. 

Een enkele uitzondering daargelaten, voelen de jongeren zich - op hun leeftijd -
daarom het meest thuis bij herkomstgenoten van hun eigen sekse. Aan Nederlanders 
moetje vaak zoveel uitleggen, wat voor jezelf zo vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld dat 
je als meisje niet alles mag van je ouders - Dat ik bijvoorbeeld tegen een jongen kan zeggen: 
"Dat mag ik niet van m'n ouders!" zonder dat hij gaat zeuren - of dat je als jongen geen 
vriendinnen mee naar huis kunt nemen. 

De oordelen over de andere gebruiken van Nederlanders lopen uiteen. Sommigen 
wijzen ze af. Een aantal jongens zegt misprijzend dat Nederlandse (en ook Franse) 
vrouiuen meer vrijheid ivillen en dat soort dingen, ze hebben de hele tijd emancipatie in hun hoofd. 
En als het gaat om samenwonen, is hun reactie: Wat heb je aan die vrijheid, zo willen 
wij niet leven. Alles overziend concludeert een aantal Turkse meisjes: Nederlandse meisjes 
gaan onzorgvuldig om met relaties. 

Er wordt echter niet alleen negatief op Nederlandse gewoonten gereageerd. Velen 
beschouwen het als een gegeven dat ze nu eenmaal anders zijn: Het houdt geivoon op, 
bij ons kan het niet / Ze hebben een eigen cultuur en eigen normen en waarden. Als zij respect hebben 
voor mij, heb ik het voor hen. Enkelen kunnen wat ze zien bij Nederlanders, wel waarderen -
op zich ivel leuk - en hadden toen ze jonger waren, ook wel uit willen gaan of zouden 
hun vriendin ook wel mee naar huis willen nemen. Uit de manier waarop ze hun 
waardering uitspreken, is af te leiden dat ze zich daar echter weinig bij voor kunnen 
stellen. 

6.6 Het beeld uan het land uan herkomst 

Een beperkt aantal jongeren geeft te kennen dat naar hun idee het herkomstland niet 
heel erg verschilt van Nederland. De ontwikkelingen staan, zo zeggen zij, daar ook 
niet stil, waardoor met name steden hier en steden daar steeds meer op elkaar gaan 
lijken. Anderen zien weliswaar verschillen, maar alleen in het openbare leven, niet in 
de thuissituatie. In verreweg de meeste gevallen, echter, typeren de jongeren het 
leven en de mensen in het land van herkomst als wezenlijk anders dan in Nederland. 
Het is een heel andere ivereld en ze beschrijven de niet-gemigreerde herkomstgenoten 
als mensen met andere denkbeelden dan zijzelf hebben. 

Er blijken twee beelden te bestaan. Het ene beeld wordt bepaald door het traditionele 
plattelandsleven, in het andere speelt het stedelijke en culturele leven de hoofdrol. In 
de eerste beeldvorming passen de opmerkingen van jongeren die het land van herkomst 
vooral noemen om aan te geven hoe ver het leven daar achterloopt bij hun eigen leven 
in Nederland. Ze noemen bijvoorbeeld de jonge huwelijksleeftijd en de praktijk van 
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uithuwelijken, maar ook het lage economisch peil, het harde plattelandsleven en de 
kleedgewoonten. Verder nemen ze waar dat de jongeren in het herkomstland strenger 
opgevoed worden, rustiger zijn en niet zo materialistisch vergeleken bij die in Neder
land. Het valt hen ten slotte op dat de vrouwen daar meer gericht zijn op het vervullen 
van zorgtaken in het gezin en dat de mannen zich ten opzichte van vrouwen veel 
hoffelijker gedragen. De mannen en vrouwen leven kortom, volgens de jongeren, in 
het herkomstland veel meer volgens het boekje. 

Hiertegenover staat het beeld van het herkomstland als een wereld waar cultureel 
een sterke dynamiek heerst. Het leven van een gemiddelde migrant staat in schril 
contrast hiermee. Zo wordt gezegd dat ongehuwde meisjes daar vrijer zijn, omdat we 
daar onder ons zijn, en meer aan carrière maken dan aan trouwen denken. Een aantal Turkse 
meisjes heeft ervaren dat de jongens uit de steden veel verder zijn dan de jongens hier, 
beter zijn ontwikkeld en veel meer weten van het Turkse erfgoed. In dit plaatje passen 
ook de opmerkingen van de jongeren dat ze in hun land van herkomst niet als een 
echte Turk of Marokkaan worden gezien - Ze zien je als toerist - en uitgelachen worden 
als ze proberen de taal te spreken. Ze zien zich daar geconfronteerd met een negatieve 
beeldvorming over migranten: In Turkije ben je tweederangsmens als je uit het buitenland 
komt, waardoor ze zichzelf niet alleen anders maar ook minderwaardig voelen. 

De kennis over het herkomstland putten de meeste jongeren uit hun eigen vakantie
ervaringen, de ontmoetingen met huwelijksmigranten in Nederland en de -vaak 
achterhaalde - verhalen van hun ouders. Het beeld dat zij hierdoor hebben, is ver
snipperd en onvolledig. De enigen die hierop een uitzondering vormen, zijn degenen 
die daar een deel van hun jeugd hebben doorgebracht (bv. voor studie). In het algemeen 
geldt dat de afstand tot het herkomstland voor de in Nederland opgegroeide jongeren 
groot is. Desondanks koesteren ze er meestal warme gevoelens voor. Ze gaan er graag 
naartoe in hun vakantie en houden van de sfeer die er heerst, als zij er zijn. Men mag 
hierbij niet uit het oog verliezen dat er dan veel gefeest wordt en er in de dorpen, anders 
dan gedurende de rest van het jaar, grote drukte heerst veroorzaakt door de vakantie
vierende migranten. De sfeer wordt dan vooral bepaald door de migranten zelf. Een 
jongen illustreert het complexe gevoel van betrokkenheid en afstand heel goed als hij 
zeg: Ik be'n daar anders, ik vóél me anders, ik ben in mijn eicjen land, al zien ze me daar niet als 
Marokkaan. 

Samenuarting: beelduormintj 
De jongeren identificeren zich met hun eigen herkomstgroep en vooral met hun reli
gieuze achtergrond; ze benoemen beide als hun cultuur. Tot de bakens van hun cultuur 
rekenen zij in ieder geval dat een seksuele relatie exclusief is voorbehouden aan 
gehuwden. Het huwelijk is daarmee de enige cultureel geaccepteerde weg om een 
(seksuele) relatie vorm te geven. In de dagelijkse realiteit van meisjes betekent dit dat 
een slechte naam op het gebied van de omgang met de andere sekse, de kansen op 
een huwelijk vermindert. 

122 Iedereen kijkt mee 



Een ander symbool van hun cultuur is, in de woorden van de jongeren, het wij-gevoel. 
Dat betekent op zijn minst een sterk gevoel van verbondenheid tussen familieleden. 
Het betekent vaak ook dat in de ogen van de leden van de herkomstgroep ieder lid 
onlosmakelijk deel uitmaakt van zijn of haar familie. Dit brengt in de praktijk met 
zich mee dat de hele familie kan worden aangesproken op het gedrag van een van de 
leden. Grensoverschrijdend gedrag heeft daarom ook gevolgen voor de restvan de 
familie. De jongeren anticiperen hierop door zich bij voorbaat aan te passen en doen 
zij dit niet, dan wordt hun gedrag door anderen vaak gecorrigeerd. Uit de gesprekken 
is gebleken dat sommige families zich steeds meer proberen af te schermen van de 
reactie van de gemeenschap. De onderlinge banden tussen de familieleden blijven 
wel in stand en worden hierdoor wellicht zelfs versterkt. 

Wordt hun kennis van het leven van Nederlanders en het leven in het land van herkomst 
gekenmerkt door onvolledigheid, van elkaar weten de jongens en meisjes bijna alles. 
Bekend maakt niet bemind. Juist deze kennis voedt het wantrouwen jegens elkaar. De 
jongens en meisjes volgen in Nederland heel verschillende paden op deze leeftijd. 
Jongens leven zich uit en meisjes worden geacht zich rustig te houden. Niet alle meisjes 
houden zich daaraan. Het gevolg is dat beide seksen zich kritisch uitlaten over eikaars 
grensoverschrijdende of hypocriete gedrag. Tegelijkertijd hebben ze met niemand 
anders zoveel gemeenschappelijks: als eerste generatie opgroeien in een westers land, 
ouders met wortels elders, religieuze achtergrond en bekendheid met de culturele 
regels. De herkomstgenoten van verschillend geslacht voelen zich dan ook ondanks 
alles verbonden met elkaar. 

De leefstijl van Nederlanders is in de ogen van de jongeren juist op die punten anders, 
die zij centraal achten voor hun eigen cultuur: de omgang tussen man en vrouw, de 
ouder-kindrelatie en de religie. Ze zien heel veel veranderen door het leven in Nederland. 
De meisjes worden vrijer gelaten, kinderen krijgen meer te zeggen in het gezin, de 
familie wordt belangrijker dan de gemeenschap en bij partnerkeuze staat steeds meer 
het belang van de huwenden voorop. Maar juist die typisch Nederlandse gewoonten 
als samenwonen, intimiteit tussen vrouwen en mannen, en de ouders op afstand 
houden bij persoonlijke beslissingen zijn zaken die ze niet verwachten in de toekomst 
te zullen overnemen. Deze staan te ver van hen af en ze hechten te zeer aan tradities 
die bevestigen dat zij hun eigen cultuur behouden. 

Het land van herkomst lonkt wel. Dit land roept thuisgevoelens op en herinneringen 
aan de vakantie die ze er hebben doorgebracht. Er bestaan romantische ideeën over 
de mensen in het land waar hun wortels liggen. Een deel van de jongeren dicht hun 
de eigenschappen toe, die ze missen bij de herkomstgenoten in Nederland. Opvallend 
is dat de beeldvorming van het land van herkomst een traditionele en een moderne 
variant kent. Waar de een de nog oorspronkelijke plattelandsmentaliteit roemt, is de 
ander juist enthousiast over de intellectuele ontwikkeling van stedelingen. Een deel 
van de jongeren geniet van de vakanties, maar neemt tegelijkertijd een grote afstand 
waar tussen henzelf en de mensen in het land van herkomst. 

Iedereen kijkt mee 123 



6. j Conclusie: stuurt de sociale omgeuing naar een bepaald type uan partner? 

De verhalen van de jongeren laten zien hoe sterk hun sociale omgeving hun doen en 
laten bepaalt. De vraag is welke elementen van het sociale leven van jongeren de 
keuze voor een partner in het land van herkomst stimuleren dan wel belemmeren 
(vraag 4, hoofdstuk 1). 

In de jaren tachtig is onderzoek gedaan naar sociale controle en roddel binnen de 
Turkse gemeenschap in Nederland (De Vries 1987). Er sprak een beeld uit van strenge 
controle en weinig bewegingsvrijheid van met name jonge vrouwen. Er lijkt in de 
tussentijd weinig te zijn veranderd. Ruim tien jaar later maken jonge Turken en ook 
Marokkanen nog minstens zoveel melding van de druk die de gemeenschap op hen 
uitoefent. De jongeren van tegenwoordig staan uiterst kritisch tegenover deze con
trolerende macht. Ze zoeken allerlei manieren om zich eraan te onttrekken, maar zijn 
te zeer verbonden met de herkomstgenoten om zich helemaal van de mening van de 
gemeenschap af te wenden. Daarom proberen ze binnen de gemeenschap nieuwe 
definities te vormen van acceptabel gedrag. 

Kijkend naar het sociale leven van de jonge Turken en Marokkanen springt het ver
schil tussen jongens en meisjes in het oog. Vriendschapsbanden zijn meestal sekse
specifiek, meisjes en jongens volgen hun eigen weg. Ze komen elkaar veel tegen, maar 
van intensieve omgang is weinig sprake. Een uitzondering vormen de studenten aan 
hogescholen en universiteiten. Zij trekken wel in seksegemengde groepen met elkaar 
op. Opvallend aan hen is dat zij in theorie veel kans maken op het sluiten van vriend
schappen met autochtonen, maar zich grotendeels beperken tot de eigen herkomst-
(of religie)genoten. 

Tegenover druk van de familie staan de jongeren niet negatief. Ze hechten heel 
duidelijk aan hun familiebanden en inmenging van met name ouders in hun leven 
accepteren ze meestal wel. Ze zoeken liever met hun ouders naar manieren om de regels 
van het spel van mating en dating, zoals in hoofdstuk 5 besproken, op te rekken, dan 
dat ze zich tegen hen afzetten. Meisjes kunnen zich moeilijk onttrekken aan de druk 
die hun broers buitenshuis op hen uitoefenen zich netjes te gedragen. Uiteindelijk 
resulteert die solidariteit en het collectiviteitsbewustzijn voor meisjes in een nog steeds 
tamelijk beperkte bewegingsvrijheid. 

Behalve het dagelijkse sociale leven is in dit hoofdstuk ook de beeldvorming van een 
aantal groepen aan bod gekomen. Kortgezegd bevinden de jongeren zich in een 
spagaat. Ze voelen zich niet aangetrokken tot de autochtone leefstijl, staan uiterst 
kritisch tegenover herkomstgenoten van de andere sekse en ervaren een afstand tot 
leeftijdgenoten in het herkomstland. In hoeverre beïnvloeden elementen van het 
sociale leven van de Turkse en Marokkaanse jongeren de keuze van een partner uit 
deze groepen? 
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Een niet-herkomstgenoot 
Bezien vanuit de sociale omgeving is de kans op een huwelijk met een Nederlander 
uiterst gering. Allereerst komen de jongeren in hun dagelijks leven, door de segregatie 
in de buurt en op school, weinig Nederlanders tegen. Maar al komen ze ze wel tegen, 
ze leggen een voorkeur aan de dag voor vriendschappen in de eigen groep. Aan Neder
landers moeten ze naar hun idee te veel uitleggen over voor hen vanzelfsprekende zaken. 
Daar komt bij dat veel meisjes, om aan roddel te ontkomen, hun vrije tijd vooral 
besteden op relatief veilige plekken. Dit zijn bijvoorbeeld activiteiten die speciaal voor 
hun eigen herkomstgroep zijn georganiseerd. Dit stimuleert uiteraard gemengde 
huwelijken niet. Jongens hebben nog een andere strategie om de naam van de meisjes 
uit hun eigen herkomstgroep niet aan te tasten: ze gaan vooral om met autochtone 
meisjes. Later zal blijken dat zij hen echter zelden beschouwen als serieuze huwelijks
kandidaten. 

De jongeren hebben aangegeven dat drie zaken cruciaal zijn voor hun eigen cultuur: 
het wij-gevoel, de regels voor de omgang tussen vrouwen en mannen en hun religie. 
Zij typeren de cultuur van Nederlanders als het spiegelbeeld hiervan: Nederlanders zijn 
mensen met weinig oog voor familiebanden, met een te grote vrijheid in man-vrouw-
relaties en met een volledig andere of zelfs zonder religieuze basis. Het gaat stuk voor 
stuk om waarden die een belangrijke rol spelen bij de partnerkeuze. Deze beeldvorming 
staat op zichzelf dan ook een gemengd huwelijk ernstig in de weg. 

Een struikelblok voor de totstandkoming van een huwelijk met een Nederlander is 
voorts gelegen in de opvatting dat seksueel contact pas na het huwelijk dient plaats te 
vinden. De maagdelijkheidsnorm voor ongehuwden contrasteert zo sterk met de 
gemiddelde manier waarop Nederlandse jongeren met elkaar omgaan, dat deze een 
zware beproeving kan opleveren gedurende de fase dat twee geliefden elkaar beter 
willen leren kennen. Een van de twee partners dient over een groot aanpassings
vermogen te beschikken, wat de kans vermindert dat een en ander uitmondt in een 
langdurige relatie. 

Jongeren die op school of op hun werk weinig herkomstgenoten treffen (voornamelijk 
hoogopgeleiden), jongeren die op zekere afstand staan tot de gemeenschap van hun 
ouders (bv. degenen die een hogere opleiding volgen in een andere stad, maar ook 
degenen die al wat ouder zijn) en jongeren die de vrijheid krijgen (meest jongens) of 
gecreëerd hebben (hoogopgeleide meisjes) om hun leven naar eigen goeddunken in te 
richten, hebben meer mogelijkheden tot het leggen van contacten met Nederlanders 
dan de anderen. Maar in het algemeen geldt dat het sociale leven van de jongeren zo is 
ingericht dat de aandacht wordt afgeleid van een mogelijk huwelijk met een Nederlander. 

Een partner uit het herkomstland 
In het sociale leven van de jongeren neemt het land van herkomst geen voorname 
plaats in. Ze brengen er hoogstens enkele weken per jaar door. Desondanks is de 
kans op een huwelijk met een partner van daar, bezien vanuit de sociale leefwereld, 
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groot. Dit komt doordat de jongeren zo weinig gelegenheid krijgen mogelijke partners 
te leren kennen in Nederland. Maar als ze in het land van herkomst zijn, bezoeken ze 
vele bruiloften en typische vakantiebestemmingen en wordt hun doen en laten minder 
in het oog gehouden. Met andere woorden, in die paar weken dat ze er zijn, is de 
kans op een ontmoeting relatief groot. Daar komt bij dat de meeste contacten aldaar 
familiale contacten zijn, wat bij de ouders veel vertrouwen wekt. 

Ten slotte is gebleken dat de jongeren niet helemaal goed op de hoogte zijn van 
hetgeen zich afspeelt in het land van herkomst. Ook dit kan vreemd genoeg een 
stimulans zijn voor een migratiehuwelijk. Daardoor ontstaat namelijk ruimte om 
personen uit het herkomstland te idealiseren. 

Een herkomstgenoot in Nederland 
Bezien vanuit de dagelijkse sociale leefwereld lijkt de keuze voor een herkomstgenoot 
in Nederland in eerste instantie de meest logische. In tegenstelling tot de andere 
groepen, immers, komen de jongeren hun herkomstgenoten dagelijks tegen in de 
buurt, op school, bij verenigingen en familie. In de praktijk, echter, is het weinigen 
(eigenlijk alleen hoogopgeleiden) gepermitteerd intensief sociaal contact te onder
houden met het andere geslacht. Veel meisjes vermijden daarom, veelal tegen hun zin 
in, liever het contact met jongens. Anderen nemen meer risico en gaan stiekem met 
ze om. Dat kan natuurlijk tot een duurzame relatie leiden, maar ook tot het verlies van 
de goede naam. Als de relatie dan mislukt, is de kans op het vinden van een goede 
kandidaat in de migrantengemeenschap juist verkleind. 

Momenteel is de 'trefkans' van een herkomstgenoot in Nederland erg afhankelijk van 
de houding van de ouders. Veel ouders maken voor het eerst intensief kennis met de 
(jongeren)wereld in Nederland als hun kinderen opgroeien. Het is een wereld die 
voor hen in eerste instantie vreemd is. De reactie van velen is afwijzend en afwerend. 
Er zijn echter ouders die de flexibiliteit kunnen opbrengen om samen met hun kinderen 
nieuwe wegen te ontdekken, die passen binnen de contouren van de eigen cultuur. 
Het zijn vooral de meisjes die met veel tact en geduld zulke veranderingen bij hun 
ouders tot stand hebben gebracht. Hun belangrijkste strategie is alles wat ze doen en 
denken met hen te bespreken. Het resultaat is in veel gevallen een bijzondere en hechte 
relatie met ouders die er alle vertrouwen in hebben dat hun dochters hun eigen grenzen 
kennen en de band van de familie tegelijkertijd koesteren. Een dergelijk huiselijk 
klimaat kan alleen ontstaan, zo is de indruk uit de gesprekken, als ouders zich enigs
zins kunnen onttrekken aan de mening van de gemeenschap of daar een weerwoord 
op hebben, als de kinderen een bepaalde mate van volwassenheid hebben bereikt en 
zich in hun jongere jaren hebben bewezen, maar vooral als de kinderen goed presteren 
in het onderwijs en de ouders om die reden trots op hen kunnen zijn. Het zelf zoeken 
en vinden van een partner binnen de eigen herkomstgroep in Nederland is, ook daarom, 
vooral weggelegd voor de wat hoger opgeleiden. 
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De beschrijvingen van de cultuurbeleving van de jongeren wijzen onder andere op een 
sekseverschil in het tempo van de ontwikkeling in het denken over de eigen cultuur. 
Dit kan een kloof veroorzaken tussen de herkomstgenoten in Nederland van verschil
lend geslacht. De beelden die de jongeren schetsen van de andere sekse, zijn niet 
onverdeeld positief. De kritiek betreft vooral de opvattingen over man-vrouw-
verhoudingen en de grenzen die de ander hanteert voor het daaruit voortvloeiende 
gedrag. De jongens vinden de meisjes te vrij, de meisjes de jongens te conservatief en 
hypocriet, omdat ze zichzelf niet houden aan de gedragsnormen die ze van meisjes 
wel verlangen. Dit kan toenadering tussen jongens en meisjes uit dezelfde herkomst
groep in Nederland in de weg staan, zeker in het geval ze ertoe neigen hun leeftijd
genoten in het land van herkomst op deze punten te idealiseren. 
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Noten 

i Ook Lindo (1996) constateert dat Turkse gezinnen een toenemende immuniteit 
ontwikkelen voor sociale controle vanuit de gemeenschap. 

2 Ook in het onderzoek van Pels (1998) komt aan de orde dat Marokkaanse 
ouders weliswaar niet geneigd zijn de basisprincipes voor de omgang tussen 
jongens en meisjes te verlaten, maar wel bereid zijn in een aantal gevallen de 
gedragsregels die eruit voortkomen, te herzien. Ouders ontwikkelen langzaam
aan eigen grenzen die ze hun kinderen opleggen. 

3 Zie ook Dagevos (2001). 
4 Dat de band tussen ouders en kinderen in de Turkse en Marokkaanse gemeen

schap sterk blijft, is ook op te maken uit ander onderzoek. Ouders noch kinderen, 
Iaat het onderzoek van bijvoorbeeld Huiberts et al. (1999) zien, zijn erop gericht 
sociale autonomie te ontwikkelen. Emotionele interdependentie staat centraal 
in hun onderlinge verhouding. 

5 Uit onderzoek blijkt dat er in sommige gezinnen zeker wel verwijdering tussen 
ouders en kinderen kan ontstaan (Yerden 2001; Brouwer 1997). 

6 Dat Turkse en Marokkaanse jongeren in Nederland zich in de eerste plaats Turk 
respectievelijk Marokkaan voelen, kan ook uit het onderzoek van Phalet et al. 
(2000) worden opgemaakt. De onderzoekers constateren dat de jongeren zich 
hoogstens verbonden voelen aan de stad waar ze wonen, maar zich niet als 
Nederlanders beschouwen. 
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