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7 Een prins(es) op het witte paard 

In dit hoofdstuk draait het om de criteria en overwegingen die jongeren zelf hanteren 
voor de keuze van een partner. Anders dan in de voorgaande hoofdstukken waarin de 
wijdere omgeving (hoofdstuk 4) en de directe omgeving (hoofdstuk 5 en 6) centraal 
stonden, wordt hier het keuzeproces op het microniveau onderzocht. In de focus-
groepgesprekken met de jonge Turken en Marokkanen is een beeld naar voren gekomen 
van het type relatie dat zij na hun huwelijk zouden willen vormen en ook van de 
belangrijkste criteria die zij hanteren bij de selectie van een partner. Dit alles komt in 
paragraaf 7.1 aan de orde. De paragraaf eindigt, net als de vorige hoofdstukken, met 
een inschatting van de gevolgen van deze wensen voor de keuze van een bepaald type 
partner. 

Vervolgens komen de verschillende uitspraken aan bod, die de jongeren expliciet 
hebben gedaan over de drie keuzemogelijkheden: een gemengd huwelijk (§ 7.2), een 
partner in het land van herkomst of een partner van de eigen herkomst in Nederland 
(§ 7.3). Ten slotte kom ik tot een algemene conclusie over de voorkeuren die jonge 
Turken en Marokkanen hebben voor een bepaald type partnerrelatie en een bepaald 
type partner (§ 7.4) 

7.1 Jongeren ouer de ideale partnerrelatie 

Zowel jongens als meisjes geven te kennen dat de tegenwoordige huwelijken tot stand 
komen uit liefde. Kon de liefde vroeger vaak pas na de huwelijkssluiting groeien, voor 
zichzelf wensen de jongeren nu een partner die al vooraf van hen houdt. Juist omdat 
uithuwelijken weinig meer voorkomt, is de redenatie, is houden van het belangrijkste 
criterium voor het aangaan van een relatie geworden. In het verleden had je te maken met 
uithuwelijken, nu niet meer. Daarom denk je als Marokkaanse extra na ouer houden uan. Een van de 
jongens geeft aan dat de partnerkeuze daar wel moeilijker door geworden is: zeker nu 
[is het belangrijk om voor het huwelijk van elkaar te houden], uroeaer was het makkelijker. 

De idealen van meisjes 
Meisjes leggen in hun wensen voor hun toekomstige relatie de nadruk op een even
wichtige verhouding, waarin vertrouwen, eerlijkheid, openheid, begrip en respect 
centraal staan. Ze hebben een affectieve relatie voor ogen, waarin de partners hun hart 
bij elkaar kunnen luchten - Bij wie anders, behalue je moeder? - en zichzelf kunnen zijn. 
Ze vinden het over het algemeen heel belangrijk dat ze met hun partner kunnen praten. 
En dan gaat het niet om gewoon praten, maar om echt praten: Mij gaat het meer om open 
en eerlijkheid. Echt praten / Iets meer diepaana / Datje iemand niets kan zeaaen - omdat het 
taboe is. Wil ik niet. 
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Om een open en evenwichtige relatie te realiseren, zoeken ze een partner die zich op 
hun golflengte bevindt en die op cruciale punten hetzelfde denkt. Dat is een reden 
voor sommigen om te kiezen voor een man die net als zij veel waarde hecht aan het 
geloof of een man met wie ze hun liefde voor de herkomsttaal delen. Hoogopgeleide 
meisjes leiden daarnaast uit het opleidingsniveau af of er sprake kan zijn van gelijk
gerichtheid - als dat ongeveer gelijk is, dan begrijp je alles ueel gemakkelijker. Toch hangt 
begrip niet volledig samen met een gelijk opleidingsniveau, zeggen ze: Kijkje zoekt 
gewoon iemand die bij je past, zelfdegolflengte, zelfde ajpniteiten en dan, ja, opleiding, ach, het 
scheelt wel / Het speelt wel een rol, in het gemak uan kunnen praten maar is niet noodzakelijk. 
Deze meisjes sluiten een huwelijk met een minder hoog opgeleide man dan ook niet 
bij voorbaat uit: Ietsje lager [opgeleid] mag, zolana. hij maar van hetzelfde intellectuele 
niueau is. 

Voor meisjes staat een relatie op basis van wederzijds respect voorop. Een deel van 
hen geeft tegelijkertijd de voorkeur aan een man die qua opleiding en werkoriëntatie 
boven hen uitstijgt. Ze willen daarmee, naar eigen zeggen, voorkomen dat hij zich 
minder voelt. Zo peinst een van hen hardop: Stel: jij werkt iuel en hij niet... dan uoelt hij zich 
minder. Dan kunnen er conflicten ontstaan. Vooral de relatief laag opgeleiden benadrukken 
dat ze het belangrijk vinden dat hun aanstaande goede perspectieven heeft op een 
baan, met andere woorden de kostwinnersrol naar behoren zal kunnen vervullen. Het 
moet niet iemand zijn die iedere dag een andere baan heeft en dan tuiee dagen zonder brood. Of 
het zover zal komen, valt af te leiden uit zijn onderwijsprestaties. Het zegt iets over zijn 
mentaliteit, zegt een meisje, als hij een hogere opleiding aankan en een ander geeft aan dat 
een hoge opleiding voor het vinden van een baan meer garanties biedt dan een lagere. 
Een jongen zonder goed arbeidsperspectief maakt weinig kans als huwelijkspartner, 
zo blijkt uit de woorden van een meisje: Die kun je tueg doen / Hij moet niet afhankelijk uan 
mij zijn. 

Een ander deel van de meisjes zegt er erg aan te hechten dat hun aanstaande modern 
is. Een moderne man is volgens een van hen een man die een moderne gedachtegang 
heeft en westers gedrag vertoont. Dat betekent, volgens de meisjes, dat hij niet eist 
dat zijn vrouw thuis bij de kinderen blijft, niet verbiedt dat zijn vrouw alleen op stap 
gaat en bereid is om met zijn tweeën uit te gaan. De jongens geven er blijk van dat ze 
van deze wensen van de meisjes op de hoogte zijn. Bij de vraag 'moetje toekomstige 
vrouw ook modern zijn?', is hun reactie: Dat willen urouiuen / Zouden urouiuen invullen of 
niet? Ze vermoeden dat het vooral gaat om het ontplooien van gezamenlijke activiteiten 
zoals winkelen, naar de stad gaan. Ze weten ook dat het draait om vrijheid: Van jongs 
af aan hoor je dat urouiuen meer urijheid nn'Ilen. 

De meisjes weten goed te verwoorden wat voor type partnerrelatie zij zouden willen 
hebben. Bij de selectie letten ze echter niet alleen op de kwaliteiten van een man als 
partner, maar ook op zijn potenties als opvoeder. Goed met elkaar kunnen praten, 
zeggen ze, is niet alleen belangrijk voor de relatie, maar vooral ook voor de opvoeding. 

130 Een prins(es) op het tuitte paard 



Je moet daar goed ouer kunnen praten. Het grootste dee! van de ruzies, nemen ze waar, heeft te 
maken met onenigheid ouer de opuoeding. En dat is niet goed voor de kinderen. Zijn toekomstige 
rol als opvoeder speelt ook mee in de voorkeur voor een partner met een islamitische 
achtergrond. Godsdienst, zo is de algemene opvatting, is zeer bepalend voor de 
opvoeding en daarom moet de toekomstige partner op dit punt gelijkgestemd zijn. 

Ten slotte trachten de meisjes een man te kiezen die past binnen de familie en, in 
mindere mate, bij wiens familie zij passen. Sommigen geven aan dat zijzelf nu eenmaal 
graag met hun eigen familie omgaan en niets liever zouden willen dan dat de partner 
erin wordt opgenomen. Anderen geven voorrang aan hun eigen gevoelens, maar 
hechten er tegelijkertijd veel waarde aan dat de partner haar ouders respecteert. Of 
een man wel of niet goed past in de familie, hangt sterk samen met zijn godsdienst 
en zijn etnische herkomst, realiseren de meisjes zich. Velen geven te kennen dat een 
niet-islamitische partner niet geaccepteerd zou worden. Een partner van een andere 
herkomst maar met een gelijke godsdienstige achtergrond valt iets beter, maar ligt 
ook moeilijk. Buiten godsdienst en herkomst is zijn reputatie van belang voor het 
inpassingsproces in de familie. Daarbij speelt bijvoorbeeld een rol of hij hard vjerkt en 
geeft aan armen, zegt een meisje. Een enkel meisje let ook goed op de familie van de 
potentiële partner. In dat geval anticipeert ze op haar toekomstige rol als schoondochter. 
Dat maakt het belangrijk voor haar om te weten of de schoonmoeder een heks is. 

De idealen van jongens 
Ook de jongens blijken in hun toekomstige relatie prijs te stellen op een vertrouwelijke 
band met hun partner, waarin communicatie een meer of minder belangrijke rol kan 
spelen. Je moet elkaar vertrouwen wordt verschillende keren gezegd. Opvallend is dat ze 
daar soms heel instrumentele redenen voor aandragen. Zo geeft een aantal aan dat 
vertrouwen vooral een belangrijk aspect van de relatie is vanwege het gevaar van 
ontrouw: Anders duikt ze met iemand anders in bed / Anders gaat ze er met een ander vandoor. 
In een andere groep wordt gezegd: Je brengt urij ueel tijd door met je vrouw en daarom is het 
iuel handig als het leuk is als je bij elkaar bent. Praten is daarvoor niet echt noodzakelijk, 
vinden sommigen: Je kunt het ook goed naar je zin hebben zonder met elkaar te praten / Ik hoef 
echt niet als ik thuiskom, met mijn vrouw over aandelen te praten. Anderen zoeken wel degelijk 
een partner met wie ze kunnen praten: Het praten datje elkaar kunt begrijpen, verduidelijkt 
er een. Ze zouden een vrouw willen bij wie ze hun ei kwijt kunnen, met wie ze 
problemen kunnen bespreken. In de Turkse groep wordt in dit verband een spreek
woord aangehaald, dat vertaald zou luiden: Verstandhouding ontstaat door praten. 

De opleiding van een vrouw is in de ogen van veel jongens niet per se een aanwijzing 
voor de kwaliteit van de verstandhouding: Ik weet niet of dat met elkaar samenhangt 
eigenlijk: opschieten en opleiding. Een enkele hoogopgeleide jongen vermoedt wel datje 
gemakkelijker praat met iemand van hetzelfde opleidingsniveau, maar voegt daaraan 
toe: Ze moet zelf kiezen of ze dat wil. je moet wel op dezelfde hoogte zitten is de algemene 
tendens, maar een gelijke opleiding is daarvoor geen vereiste. 
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Voor jongens lopen de kwaliteiten van een vrouw als partner, als moeder en als toege
voegd lid van zijn familie door elkaar heen. Als de ideeën over opvoeding uiteenlopen, 
dan is het opbouwen van een goede relatie in de ogen van meerderen kansloos. En: Als 
je urouuj niet met je ouders kan opschieten, dan loopje constant ruzie te maken, dat is niet goed 
voor de relatie, verklaart een ander. Uit de woorden van de jongens valt op te maken, 
dat er in hun ogen pas echt sprake is van liefde als een vrouw niet alleen van jou 
houdt, maar ook een goede moeder kan zijn voor je kinderen en past bij je familie. 

Of een vrouw hieraan voldoet, leiden ze in hoge mate af uit de godsdienstige en 
culturele achtergrond. Een gelijke godsdienstige opvatting is een van de garanties, in 
de ogen van de jongens, voor een goede opvoeding van de eventuele kinderen enerzijds 
en een goede relatie met de familie anderzijds. Gelijke etnische herkomst is volgens 
de een mooi meegenomen, volgens de ander een vereiste om in de familie geen buiten
beentje te worden. De reputatie van de vrouw en haar familie speelt eveneens een 
belangrijke rol. Zo zegt er een: Het loopt gewoon niet lekker als jij met je urouu; rondloopt en 
je hoort achter je allemaal schuine opmerkingen, en een ander geeft aan dat zowel de relatie 
als de familie te lijden heeft van een slechte reputatie van een vrouw: Het gaat om een 
aoede naam. Als je in Nederland een meisje hebt aeuonden, dat op school door iedereen is aeneukt, 
wat denkt je omgeving daar dan uan?/ En je familie! Maagdelijkheid achten de jongens 
daarom een van de belangrijkste voorwaarden voor een huwelijk. De reputatie strekt 
zich voor velen verder uit dan de maagdelijkheid van het meisje. O/je het nu leuk uindt 
of niet, zegt een jongen, ook de rest uan haar/amilie moet aoed bekend staan. 

Een enkeling is gecharmeerd van, zoals iemand het uitdrukt, stadse vrouwen, vrouwen 
die een beetje modern zijn en geen kluizenaar. In de meeste gesprekken met jongens echter 
is het modern zijn als selectiecriterium niet ter sprake gekomen. Tenzij in negatieve 
zin: Modern, dat hoeft een toekomstiae vrouw niet te zijn. Je herkent ze volgens een aantal 
aan hun rookgedrag: Roken is te modern / Een Marokkaans meisje dat rookt, is op het slechte pad. 
Een goed ontwikkelde vrouw, dat vinden veel jongens wel belangrijk, want dat duidt 
erop dat ze denkt aan de toekomst. Opleiding, bedoelen ze, heeft vooral betekenis 
voor de rol van de vrouw als opvoeder. 

De idealen van meisjes uersus die van joncjens 
Het algemene beeld is dat meisjes meer dan jongens gespitst zijn op relationele aspecten 
bij de selectie van een partner. De jongens zijn, meer dan de meisjes, tegelijkertijd op 
zoek naar een partner, een moeder voor hun kinderen en een schoondochter voor hun 
ouders. Het gaat hier zeker niet om absolute sekseverschillen, er is de nodige overlap. 
Wel lijkt het zo te zijn dat de jongens die extreem veel waarde hechten aan het passen 
in de familie en geen belangstelling tonen voor het opbouwen van een affectieve relatie, 
weinig gelijkgezinden treffen onder de meisjes. 

De wens een moderne relatie op te bouwen is alleen te horen geweest in de meisjes-
groep. Modern, verklaart een jongen, dat is aanaepast aan Nederland, niet modern zijn wij. 
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Hoewel dat laatste niet voor alle jongens opgaat, lijkt zich wel degelijk een kloof af te 
tekenen tussen het verlangen van een deel van de meisjes naar een moderne relatie en 
de bereidheid van de jongens hierin mee te gaan. De meisjes zien zich dan ook regel
matig geconfronteerd met jongens die te kennen geven dat meisjes wel erg hoge eisen 
stellen, onwerkelijke eisen zelfs. Een van de meisjes is desondanks hoopvol gestemd: Je kan 
een man irinden om zijn karakter, modern kun je hem zelf wel maken. Afgaande op de reacties 
van haar groepsgenoten is dit tamelijk optimistisch gedacht. Meisjes maken juist in 
de praktijk mee dat jongens er voor hun huwelijk moderne gedachten en gedrag op 
na houden, maar eenmaal getrouwd kunnen omslaan als een blad aan een boom. Je 
deelt heel ueel en als het serieus wordt, kan er niet ueel meer / Turkse jongens denken dan: past ze 
wel in mijn jamilie? En: Nu kan ze niet meer alleen op stap. Jongens herkennen zich wel in 
dit beeld en zeggen zelf ook dat ze goed de schijn kunnen ophouden dat ze modern 
zijn, maar als het erop aankomt, dan zijn we het niet. 

De idealen van de ouders 
De wensen van de ouders ten aanzien van een schoonzoon of schoondochter zijn 
volgens enkele jongeren heel anders dan die van henzelf. Volgens de meesten komen 
de kernpunten redelijk overeen. Anders is in ieder geval dat veel ouders waarde hechten 
aan de streek van herkomst en de jongeren zelf niet. Gemeenschappelijk hebben 
ouders en jongeren dat ze letten op religie, herkomst en reputatie. Accentverschillen 
komen vooral voort uit de wens van ouders om aansluiting te krijgen bij de schoon-
kinderen. Zo leggen zij meer nadruk op de taal omdat ze het Nederlands vaak niet 
goed beheersen, en op respect omdat ze dat verlangen in hun relatie met hun kinderen 
en schoonkinderen. Het grote verschil komt voort uit het feit dat de jongeren deze 
traditionele criteria hebben aangevuld met nieuwe, zoals een gelijkwaardige en intense 
omgang tussen partners, overeenkomstige affiniteiten en een goed opleidingsniveau. 
Omdat de ouders, in de overtuiging van de jongeren, het geluk van hun kinderen voorop 
stellen, hoeft dit geen problemen op te leveren. Zo zegt een meisje: Wegens de taal zullen 
mijn ouders een niet-Turk niet snel accepteren. Verder willen ze het liefst een hoogopgeleide partner 
uoor mij, omdat hij met mij moet kunnen omgaan. Ze laten de keuze aan mij. Ze willen dat ik 
gelukkig ben. 

Niet alle ouders zullen zich zo meegaand opstellen. Conflicten komen zeker wel 
voor. De realiteit is dat jongeren goed aanvoelen waar de grenzen van de ouders liggen 
en daarop anticiperen in hun keuze. Soms testen ze vooraf de hardheid van de criteria 
door hypothetische gevallen voor te leggen. Dan blijken de grenzen van ouders vaak 
rekbaarder dan ze hadden verwacht. Uiteindelijk hebben de meeste ouders en kinderen 
een gemeenschappelijk doel: een gelukkig huwelijk sluiten met behoud van de goede 
banden binnen de familie. 

idealen en de kans op een bepaalde partner 
De verwachtingen van het huwelijk die de ondervraagde jongeren koesteren, stemmen 
nauwelijks overeen met die van hun autochtone leeftijdgenoten. Vooral de Turkse en 

Een prins(es) op het ifitte paard 133 



Marokkaanse jongens wensen een partner die past bij en zelfs onderdeel wordt van 
de familie, en ze hebben bovendien een sterke voorkeur voor een strikt seksespecifieke 
rolverdeling met hun partner. Het is niet uit te sluiten dat een autochtone kandidaat 
in het plaatje past, maar erg voor de hand ligt het niet. Al is het alleen maar omdat de 
jongeren beseffen op hoeveel weerstand dat bij hun ouders zou stuiten. 

Degenen voor wie na het huwelijk de familierelatie zwaarder telt dan de partnerrelatie 
(voornamelijk jongens en de relatief laag opgeleide meisjes), kunnen meteen partner 
uit het land van herkomst, meestal een familielid of streekgenoot, goed uit de voeten. 

Voor een huwelijk met een herkomstgenoot uit Nederland is een heikel punt dat 
jongens en meisjes verschillen in het type relatie dat zij wensen op te bouwen. Terwijl 
voor de meisjes een goede communicatie voorop staat, wordt dat aspect bij de jongens 
overschaduwd door de rol van hun toekomstige vrouw als toegevoegd lid van de familie 
en opvoedster van de kinderen. De kloof lijkt het grootst voor relatief hoog opgeleiden. 

Zo is op een indirecte manier bepaald wat de kans is dat de jongeren zullen gaan kiezen 
voor een partner uit een bepaalde groep. Dit completeert het beeld dat is ontstaan uit 
de andere hoofdstukken. In de focusgroepgesprekken hebben de jongeren ook zelf 
uitgebreid gesproken over hun eigen inschatting van de kansen dat zij in de toekomst 
trouwen met een partner van een andere of van de eigen herkomst in Nederland of 
met iemand die nu nog woont in het herkomstland. Dat zal nu worden beschreven. 

7.2 Jongeren ouer gemengd huwm 

In de verhalen van de jongeren kwam een onderscheid naar voren tussen het sluiten 
van een etnisch gemengd huwelijk in algemene zin (met een partner uit een andere -
maar meestal autochtone - herkomstgroep) en een religieus gemengd huwelijk (met 
een partner van andere herkomst en andere religieuze overtuiging). 

Gemengd huwen algemeen 
Een jongen vat de vele reacties op de vraag: 'Kan dat, een gemengd huwelijk?' kernachtig 
samen met het antwoord: Theoretisch wel, [maar in de] praktijk niet. Voor sommigen 
behoort een gemengd huwelijk echt niet tot de reële opties, ofwel omdat ze het zelf niet 
aantrekkelijk vinden, ofwel omdat ze weten hoe hun ouders daarop zouden reageren: 
Ze trappen je meteen de deur uit / Mijnfamilie zou absoluut geen Nederlandse man accepteren / Ik 
zou in het ziekenhuis belanden! Behalve deze expliciete afwijzingen zijn er ook mildere 
reacties. Deze komen erop neer dat een gemengd huwelijk onder bepaalde voorwaarden 
wel zou kunnen. De belangrijkste voorwaarde is: aanpassing. De volgende uitspraken 
illustreren dit: Als ze moslim uril tuorden en in onze cultuur wü passen, zegt mijn moeder, dan 
wel j Ze [ouders] willen graag datje dezelfde afkomst hebt, hetzelfde geloof. Maar als je een ander 
meisje neemt dat zich geheel zal aanpassen, nou dat ook wel. Als ze zich maar aanpast, is er geen 
probleem. Maar juist omdat aanpassing vereist is voor een gemengd huwelijk, wijzen 
sommigen het af. Een van de twee moet dan te veel opofferen en dat is gewoon heel 
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gemeen] Het lijkt overigens een uitgemaakte zaak dat niet zozeer zijzelf, maar vooral de 
partners geacht worden iets van zichzelf op te geven. In de volgende paragraaf zal duidelijk 
worden dat religie de belangrijkste component is van de gevraagde aanpassing. 

De jongeren voeren verschillende redenen aan voor hun twijfel over een gemengd 
huwelijk. Onbetwist bovenaan op het lijstje van bezwaren staat de negatieve reactie van 
de ouders. In alle verhalen klinkt het besef van de jongeren door dat ze op zijn minst 
een stevige discussie met hun ouders zouden moeten aangaan, hen zeer waarschijnlijk 
verdriet zouden doen en in het ergste geval op uitsluiting kunnen rekenen. Dit laatste 
is niet onwaarschijnlijk, getuige de diverse voorbeelden die de jongeren aandragen van 
gemengde huwelijken, waarbij de familie de partner niet accepteert. Een van de Marok
kaanse jongens is er dan ook van overtuigt datje wel met 'r om [kunt] gaan, maar [dat] 
ze niet thuis mag komen. Volgens een van de jongens maakt het opleidingsniveau wel 
verschil. Hij is van mening dat een hoogopgeleide vrouw van andere herkomst 
gemakkelijker geaccepteerd wordt. 

Wat ook voorkomt, is dat niet zozeer de ouders zelf negatief staan tegenover een 
gemengd huwelijk, maar wel de omgeving waarin zij verkeren. Een Turkse jongen zou 
om die reden niet kiezen voor een Nederlands meisje, want: Ik wil niet dat ze gaan praten 
ouer mijn vader. 

De jongeren hebben het er meestal niet voor over problemen met de familie te 
krijgen, temeer omdat ze na hun huwelijk ook nog intensief contact met hun ouders 
willen houden. Een jongen verklaart: Je kunt wel heel blij zijn met je buitenlandse vrouw, 
maar als je ouders dan ieder weekend gaan zeuren, ben je toch niet gelukkig. 

Een deel van de argumenten tegen een gemengd huwelijk heeft betrekking op de 
partnerrelatie zelf. Velen geloven niet in het succes van een gemengde relatie. De 
verhalen over mislukte gemengde huwelijken zijn legio. Slechts een enkeling zegt te 
betwijfelen dat de problemen in deze verbintenissen toe te schrijven zijn aan cultuur
verschillen. De meesten gaan er wel vanuit dat de verschillende herkomst van de 
partners rechtstreeks leidt tot relatieproblemen. Sommigen zeggen dat het beter gaat 
als de man op relatief volwassen leeftijd uit een grote stad uit het land van herkomst 
komt, als een jongen met een Nederlandse partner trouwt en anderen menen dat de 
kans op succes juist groter is juist als een meisje dat doet. 

Hier en daar wordt duidelijk welke relationele aspecten minder aantrekkelijk 
worden gevonden als de partner een andere herkomst heeft. Een deel van de jongens, 
bijvoorbeeld, is niet gecharmeerd van de westerse manier van doen van vrouwen. Ze 
[autochtone Nederlandse meisjes] zijn losbandiger en vrijgeviger, de vrouw mag meer doen 
van de man en meer omgaan met anderen. Ze hebben de hele tijd de emancipatie in het hoofd. Ze 
overschrijden grenzen wat betreft onze cultuur. Daar is de volgende jongen het mee eens: 
[Een] Nederlandse vrouw wil meer vrijheid en dat soort dingen en daarom, zegt hij, heeft een 
gemengd huwelijk minder kans van slagen. 
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Behalve uit afkeer van een 'westerse' relatie, kan de voorkeur voor een niet-gemengd 
huwelijk ook voortkomen uit de speciale band die twee partners van gelijke herkomst 
met elkaar hebben. Zo geeft een jongen aan dat een gemengd huwelijk hem niet aan
trekt omdat herkomstgenotes hem nu eenmaal beter aanvoelen. Een aantal Turkse 
meisjes zouden de Turkse taal missen met een niet-Turkse partner, niet alleen om met 
elkaar te kunnen praten trouwens: En bijvoorbeeld Turks zingen mis ik dan heel erg. 

Een bezwaar dat sterk samenhangt met de verwachte relationele problemen, is dat het 
gemengd zijn van een huwelijk de opvoeding van de kinderen te zijner tijd bemoeilijkt: 
Kind wordt bijvoorbeeld heel anders opgevoed dan in een andere cultuur. Een ander meisjes 
vult haar aan: Turkse cultuur isgeiuoon strenge regels. ... uan een Nederlander mag een kind van 
18 uan alles doen. En in dezelfde lijn valt de volgende opmerking van een jongen te 
plaatsen: Belangrijkste uan alles, de opvoeding, je laatje normen en waarden achter. Daarom 
concludeert een Marokkaans meisje, dat eerst nog dacht dat het haar niets uit zou 
maken: Maar nu dank ik God op mijn blote knieën als het een Marokkaan zou zijn. Zij verwoordt 
ten slotte de simpele conclusie die uit het bovenstaande valt af te leiden: een huwelijk 
met een herkomstgenoot: Het is ueel makkelijker. 

Religieus gemengd huiuen 
Een van de meest opvallende resultaten van de groepsgesprekken is, dat jongeren het 
belangrijker vinden dat hun toekomstige partner islamitisch is, dan van gelijke her
komst. De uitspraak: Islamitisch is het belangrijkst, niet de nationaliteit, is exemplarisch 
voor de talrijke opmerkingen die in deze richting zijn geplaatst. In dit opzicht lijken 
ze voor te lopen op de voorkeuren van veel ouders, die toch wel graag zien dat hun 
schoondochter of-zoon van dezelfde herkomst is. Maar ook voor hen geldt, volgens 
de jongeren, dat het geloof voorop staat: Het is erger datje trouwt met iemand uan een 
andere godsdienst dan datje trouujt met iemand uan een ander land. Dat betekent dat velen 
een huwelijk met een niet-herkomstgenoot pas zouden overwegen als deze al islamiet 
is of bereid is islamiet te worden. Sommigen voegen daar nog aan toe dat het wel de 
bedoeling is dat de partner uit zichzelf moslim wil worden: Als hij uoor mij en hem moslim 
tuil luorden, dan is het luel de man uoor mij. 

En waarom is die godsdienst dan zo belangrijk? Onder andere omdat ouders iemand 
met een andere godsdienstige achtergrond niet zouden accepteren. Een enkeling vindt 
dat tamelijk hypocriet: Een islamiet die alles doet tuat God uerboden heeft, is en blijft goed, 
terunjl een Nederlandse man die zogoed kan zijn, nooit tuordtgeaccepteerd. De meesten lijken 
zich hier echter wel mee te kunnen verenigen, deels omdat je het sowieso niet kunt 
maken om met iemand van een andere godsdienst te trouwen, bijvoorbeeld omdat de 
islam dat nu eenmaal voorschrijft, omdat het zo hoort, of omdat het zoveel betekent 
voor de inrichting van je dagelijkse leven. Daarnaast geven de jongeren aan dat twee 
religies botsingen veroorzaken tussen de partners, vooral over de opvoedingvan de 
kinderen: Ik bedoel dat gaat geiuoon niet goed, je krijgt later kinderen, welke godsdienst ga je 
dan nemen? 

136 Een prins(es) op het witte paard 



De jongeren staan duidelijk open voor een gemengd huwelijk binnen de islamitische 
context. Hun ouders echter veel minder. Daarom en gezien de twijfels die de jongeren 
uiten over huwelijken tussen twee culturen, is het de vraag of er door hen veel etnisch 
gemengde, religieus homogame huwelijken gesloten zullen worden. De jongen die zegt: 
De combinatie [herkomst en religie] zou misschien ideaal zijn, is naar alle waarschijnlijkheid 
geen uitzondering. 

7.3 Jongeren over een huwelijksmigrant versus een herkomstgenoot uit Nederland 

Gemengd huwen beschouwen de meeste jongeren dus als iets volstrekt hypothetisch. 
Ze zien hun keuzen beperkt tot enerzijds een partner uit het herkomstland en ander
zijds een partner van de eigen herkomst in Nederland. Deze twee keuzen wegen zij 
tegen elkaar af. De voors en tegens die ze de revue laten passeren, zijn terug te brengen 
tot een aantal thema's: het cultuurverschil, het aanbod, de ontmoetingsplekken en de 
familie. De overwegingen van de jongens en de meisjes zijn deels dezelfde en deels 
verschillend. 

Cultuurverschil 
Als de optie van een partner uit het land van herkomst aan de orde komt, dan spitst 
de discussie zich voor een groot deel toe op de mogelijke integratieproblemen. Meisjes 
zien vooral het feit dat een man uit het land van herkomst in Nederland niets kan als een 
obstakel. Niet alleen voor hem, maar ook voor het ontwikkelen van een evenwichtige 
relatie. Trouwen met iemand uit het herkomstland is, zoals een Marokkaans meisje 
zegt, een heel grote verantwoordelijkheid. Zelfs als de partner uit het herkomstland een 
hoog opleidingsniveau heeft, zijn er integratieproblemen te verwachten. Aan een der
gelijke opleiding wordt in Nederland soms weinig betekenis gehecht, zodat een jongen 
die in Turkije heeft gestudeerd, hier helemaal opnieuw [moet] beginnen. Een ander punt dat 
wordt aangeroerd, is dat goedopgeleide mannen het veel beter hebben in het land 
van herkomst dan in Nederland en dat juist zij daarom hier in een gat zullen vallen. 

De aantrekkingskracht van partners uit Nederland (van dezelfde herkomst) is gelegen 
in de gemeenschappelijke ervaringen. Je hebt hier dezelfde achtergrond, je kunt met elkaar 
praten, zoals een Marokkaans meisje zegt. Ook een van de Marokkaanse jongens wil 
een partner uit Nederland, want: Zij is ingeburgerd en kan oueral over meepraten. Het geeft 
aan dat de jongeren zich in elk geval deels identificeren met het land waarin zij zijn 
opgegroeid, of zoals een Turks meisje zegt: Ik wil wel graag met iemand uan m'n achter
grond kunnen delen, zowel het Nederlandse als het Turkse. Het Nederlandse deel van de 
gemeenschappelijke achtergrond ontbreekt bij een relatie met een partner die is 
opgegroeid in het herkomstland. Ze omschrijven dit wel als een cultuurverschil, dat 
aanleiding kan geven tot relatieproblemen. 

Integratie is overigens niet altijd positief. Een en ander kan doorschieten naar de 
verkeerde kant, vinden sommigen. Een aantal Turkse jongens geeft aan dat het ook 
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nadelen kan hebben als een partner weet wat ze kan doen en wat ze niet kan doen in dit land. 
Turkse meisjes gaan in Nederland in hun ogen net over de grens. Daarom is een meisje 
uit Turkije makkelijker. 

Overigens is niet iedereen overtuigd van de verschillen tussen een partner van hier en 
een partner van daar, zeker niet binnenshuis, maar ook meer in het algemeen, omdat 
de landen van herkomst sterk aan het veranderen zijn. Met name de stedelijke jongeren 
zouden niet veel verschillen van die in Nederland. 

Aanbod 
Als jongeren praten over partnerkeuze, komt altijd aan de orde hoe gewild zij als 
huwelijkspartner zijn in het land van herkomst. Het aanbod aan kandidaten is zo groot, 
dat je, in de woorden van een Marokkaanse deelneemster, niet eens hoejt te zoeken, maar 
ze zelf naar je toekomen. Meisjes lijken die grote belangstelling niet altijd serieus te 
nemen: Ik heb er ook uaak zo om gelachen. Ze kijken er met verbazing en ook lichtelijk 
geïrriteerd naar. Soms schakelen ze hun ouders in om al te opdringerige mannen van 
zich af te houden. De situatie voor jongens is anders. Het aanbod is wellicht net zo 
groot, maar de sfeer is minder dwingend. Zij reageren er dan ook lang niet zo negatief 
op. Relativerende geluiden over de grootte van het aanbod zijn overigens ook te horen. 
De keuze in het land van herkomst is niet zo groot, als je alleen degenen meerekent 
die je daar ook echt kent. 

Over het aanbod in Nederland zijn jongens en meisjes het eens: daarmee is het erg 
slecht gesteld, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het is moeilijk, het zal niet aemakkelijk 
zijn om iemand te uinden, is de algemene teneur in alle groepen als het over herkomst-
genoten in Nederland gaat. De meeste deelnemers zijn desondanks optimistisch 
gestemd en denken dat iemand die een partner in Nederland wil, daarin uiteindelijk 
wel slaagt. De indruk bestaat dat de schaarste in Nederland vooral bepaalde groepen 
naar het land van herkomst drijft. Genoemd worden relatief hoog opgeleide meisjes 
die de gemiddelde huwelijksleeftijd al zijn gepasseerd. 

Het ruime aanbod in het land van herkomst brengen de meisjes vooral in verband 
met de druk om te migreren. Ze realiseren zich dat men er in het land van herkomst 
veel voor over heeft om naar Nederland te komen, vanwege de economische situatie. 
Dit brengt grote twijfel met zich mee over de daadwerkelijke beweegredenen van een 
huwelijkskandidaat daar. De meesten passen ervoor om alleen gebruikt te worden als 
uliegend paspoort. Hun ideaal is een huwelijk gebaseerd op liefde en dat is altijd de vraag 
bij migratiehuwelijken. Ze hebben in hun omgeving maar al te vaak gezien dat deze 
huwelijken te kampen krijgen met grote problemen. 

Hoewel vooral meisjes bevreesd zijn voor 'paspoorthuwelijken', geldt dit soms ook 
voor jongens. Opvallender is dat jongens veel afwijzender staan tegenover de puur 
rationele beweegredenen van mannelijke huwelijksmigranten: Maakt niet uit of ze blind 
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is, of ze loopt mank, of ze heeft één been, dan tegenover die van vrouwelijke. Zo blijkt uit de 
woorden van een Marokkaanse jongen, dat hij beseft dat een vrouw uit het land van 
herkomst vooral hier wil komen om het beter te krijgen. Dit ziet hij echter niet als 
obstakel voor een huwelijk, integendeel. Het biedt juist mogelijkheden voor een goede 
ruil: Je kunt ook naar Marokko gaan en dan heb je een gratis huwelijk, dan trouw je haar om haar 
een goed leven tegeuen, zij heeft het daar niet denderend. Een andere Marokkaanse jongen 
lijkt het ook vooral logisch (en niet storend) te vinden dat die meisjes zo graag willen 
komen, en beschouwt een migratiehuwelijk als een goede daad: Je doet haar een gunst, 
een plezier. 

De meeste jongeren zijn zich sterk bewust van de voorwaarden die de migratiewetgeving 
aan hen stelt als zij een partner uit het land van herkomst willen laten overkomen. 
Sommigen staan daar ook niet negatief tegenover. De mees ten accepteren het gewoon 
als een feit waar ze rekening mee moeten houden. De jongeren realiseren zich dat zij 
een baan moeten hebben als ze een partner willen laten overkomen. Een van de 
studerende meisjes noemt deze eis als reden om niet te kiezen voor een migratie-
huwelijk. Dat zij haar studie zou moeten afbreken voor een dergelijk huwelijk, ziet zij 
als een te zware consequentie. Een van de jongens is van mening dat de eisen geen 
obstakel vormen, omdat er altijd wel een oplossing voor te vinden is. 

Ontmoetingsplekken 
In alle groepen is gesproken over de mogelijke plekken voor de ontmoeting van de 
toekomstige partner en af en toe hebben de deelnemers ook uit de doeken gedaan 
hoe zijzelf hun vriend of verloofde hebben ontmoet of hoe een hen bekend stel elkaar 
ontmoet heeft. In sommige gevallen is de ontmoetingsplek direct in verband gebracht 
ofte brengen met de keuze voor een huwelijksmigrant dan wel voor een in Nederland 
wonende partner. 

Het land van herkomst tijdens de vakantie is de ontmoetingsplek bij uitstek, zo valt 
in alle groepen te beluisteren. Dit is meteen ook de meest voor de hand liggende 
gelegenheid voor de jongeren om een eventuele partner uit het land van herkomst te 
treffen. Uit de verhalen blijkt dat er tijdens vakanties inderdaad migratiehuwelijken 
tot stand kunnen komen. Door een toevallige ontmoeting, als welbewust doel van de 
vakantie of door tussenkomst van bemiddelaars. Anderen betwijfelen of er veel 
huwelijken met leden van de plaatselijke bevolking ontstaan tijdens hun bezoeken 
aan het herkomstland. Ze verblijven namelijk een groot deel van de tijd in toeristische 
oorden en gaan daar hoofdzakelijk om met medemigranten. Wat wel eens voorkomt, 
zijn ontmoetingen met andere Europese migranten, wat ook kan uitlopen op een 
migratiehuwelijk. 

Vaker komt ter sprake dat er tijdens vakanties relaties opbloeien tussen twee 
migranten uit Nederland. Dit hangt onder andere af van de actieve bemoeienis van 
ouders met het keuzeproces. Afgaande op de woorden van twee Marokkaanse jongens, 

Een prins(es) op het witte paard 139 



zien de ouders maar al te graag dat hun kinderen tegen een partner aanlopen in hun 
geboorteland. Sommige ouders zullen het niet kunnen laten het toeval een handje te 
helpen. 

Uiteindelijk ligt het volgens sommigen veel meer voor de hand een parmer in Nederland 
te ontmoeten, want: Je denkt hier, je leeft hier, en dan moetje haar daar in een maand vinden? 
Of het lukt om in Nederland iemand tegen te komen, is erg afhankelijk van het sociale 
leven van de jongeren. Een eerste voorwaarde is dat het sociale netwerk personen 
bevat met de juiste kwalificaties en ten tweede is het noodzakelijk dat er daadwerkelijk 
contact kan worden gelegd met iemand van de andere sekse. Dit is niet altijd het 
geval (zie hoofdstuk 6). Sommigen maken zich dan ook zorgen over de kansen op 
een ontmoeting binnen hun eigen netwerk in Nederland. Anderen maken zich min
der druk want: Als je haar niet 'op straat' vindt, ga je naar je moeder toe. 

Een voortdurend in de gesprekken opduikende gelegenheid om iemand te ontmoeten 
is een bruiloft. De uitdrukking 'van een bruiloft komt een bruiloft' is zeer van toepassing 
op de kringen van de jongeren. Hoewel het vaak moeilijk is op traditionele bruiloften 
in contact te komen met het andere geslacht, zien de jongeren deze toch als goede 
gelegenheden om ze te scannen, zoals een jongen het uitdrukt. Omdat veel bruiloften 
in het land van herkomst plaatsvinden, bieden ze in principe ook de mogelijkheid voor 
het ontstaan van een migratiehuwelijk. Dat gebeurt ook wel eens, getuige het relaas 
van een jongen over zijn broer, die overmand door de romantische sfeer op een bruiloft 
in Marokko spontaan een daar wonende vrouw ten huwelijk vroeg. Maar even zo goed 
komt het voor dat twee migranten elkaar ontmoeten op een bruiloft. 

Familie 
Uit de woorden van de jonge Turken en Marokkanen blijkt dat de keuze voor of tegen 
een huwelijksmigrant kan samenhangen met de betrokkenheid van ouders (of verdere 
familie) bij het partnerkeuzeproces. Nogal wat ouders spreiden een voorkeur ten toon 
voor een schoonzoon of schoondochter uit het land van herkomst. Dit heeft volgens 
de jongeren verschillende achtergronden. Wat meespeelt, is dat ouders die zich een 
belangrijke rol toedichten in de zoektocht, in het land van herkomst veel keuze hebben. 
Ook kan het gaan om een traditie van familiehuwelijken die tot voordeel strekken van 
beide families. Het is duidelijk dat migratie een extra dimensie kan geven aan deze 
traditie. Een andere reden waarom de voorkeur van ouders kan uitgaan naar een 
migratiehuwelijk, is dat zij hun kinderen graag zien trouwen met iemand die vertrouwd 
is. Een van de deelnemers zegt in dit verband: Je ouders ivillen je iemand uit hun omcjevina 
vinden, en als Turkse of Marokkaanse jongere heb je nu eenmaal veel familie daar. Ten 
slotte noemen de meisjes nog de reden dat ouders geporteerd zijn van een schoon
dochter die de zorgrol op zich wil nemen. Op dit punt worden in Nederland opgevoede 
meisjes gewantrouwd. 
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Of de wensen van ouders ook daadwerkelijk doorklinken in de definitieve partnerkeuze, 
is sterk afhankelijk van de invloed die zij hebben op de besluitvorming. De uitspraak: 
Als bij ons iemand om onze hand komt vragen, en wij zeggen nee, dan moeten ze ook opdonderen 
van m'n ouders, die moeten niet binnenkomen, laat zien dat er in ieder geval ook ouders zijn 
die de wens van hun dochters laten prevaleren. Op dat moment kunnen zij zelfs 
succesvol worden ingezet om aanzoeken van potentiële huwelijksmigranten terzijde 
te schuiven. 

Tot dusver zijn hier de overwegingen van de jongeren om een migratiehuwelijk te sluiten 
of met een partner van eigen herkomst uit Nederland door het leven te gaan, besproken 
zonder onderscheid te maken tussen jongens en meisjes. Over deze zaken brachten de 
jongens en meisjes geen duidelijk verschillende standpunten naar voren. Op andere 
punten zijn er wel degelijk sekseverschillen. 

Meisjes: jongens in het land van herkomst uersus jongens in Nederland 
Meisjes, en dat geldt vooral voor Turkse meisjes, zijn zeer enthousiast over een bepaald 
type mannen in het land van herkomst. Het gaat om die mannen die geestelijk ont
wikkeld zijn, diepzinnig kunnen praten en het leven doorhebben. Mannen aan wie je kunt 
merken dat ze een levensschool doorlopen hebben, wat onder andere tot uitdrukking 
komt in hun manieren en omgangsvormen, onder andere met vrouwen. Naar buiten toe 
zijn deze mannen opener, oprechter en rustiger, dan jongens in Nederland. In dit opzicht 
staan de meisjes op een lijn met sommige ouders, die vinden dat jongens [uit het 
herkomstland] vriendelijker zijn. 

Tegenover deze positieve kenmerken van de houding van mannen die zijn opgevoed 
in het land van herkomst, plaatsen de meisjes veel negatieve opmerkingen over hun 
gedrag als partner. Dergelijke mannen zijn echt streng en heel jaloers en niet gewend dat 
een vrouw bijvoorbeeld even de stad in gaat. Een van de Marokkaanse meisjes gelooft dan 
ook dat het vooral streng opgevoede meisjes zijn, die zich aangetrokken voelen tot 
mannen in het land van herkomst, omdat die ook zo zijn. 

In de verhalen van de meisjes over de jongens in hun dagelijkse omgeving valt vooral 
op hoe negatief zij hun houding en manier van presenteren waarderen. Ze hebben 
inhoudelijk weinig te betekenen, zijn achtergebleven en onbetrouwbaar - Ze trouwen en scheiden 
na een paar maanden -, en hebben een conservatieve houding. Een Marokkaans meisje 
vat het als volgt samen: In onze ogen 'doen' Marokkaanse jongens hier het ook niet zo goed. 

Tegenover deze negatieve kwalificaties staan de betere perspectieven op een relatie 
op hetzelfde niveau, waarin je dezelfde achtergrond deelt en je daarom beter met elkaar 
kunt praten. Niet iedereen is het hier overigens mee eens. Volgens een Turks meisje zijn 
de jongens hier als ze eenmaal zijn getrouwd, strenger dan jongens uit het herkomst
land. Dit zou voortkomen uit het feit dat de jongens in Nederland alles al een keer gedaan 
hebben wat niet mag en dat ook ... meisjes zien doen. 
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Hoewel lang niet alle meisjes dezelfde wensen hebben, lijkt het volgende ideaal te 
construeren: ofwel een man uit (een stad in) het land van herkomst, die zich inspant 
om een evenwichtige, communicatieve relatie op te bouwen, ofwel een man van 
dezelfde herkomst uit Nederland meteen goede naam en goede omgangsmanieren. 

Jongens: meisjes in het land van herkomst versus meisjes in Nederland 
Aantrekkelijk aan vrouwen uit het land van herkomst, zo geven jongens aan, is hun 
toewijding aan het gezin en het huishouden. Volgens een Turkse jongen gaan her-
komstgenoten vooral in zee met een vrouw uit Turkije om te koken en voor het huishouden. 
Een Turks meisje is eenzelfde soort mening toegedaan en zegt wat cynisch: Ze ver
wachten een slaafje. Of ze dit krijgen, is de vraag volgens een Turkse jongen. Hij stelt 
dat vrouwen die voor een huwelijk migreren, in zo'n moeilijke positie terechtkomen, 
dat ze hun taak als zorgzame echtgenote juist niet meer goed kunnen vervullen. 

Zijn dit observaties van jongeren die zelf deze keuze niet zouden maken, ook jongens 
die een migratiehuwelijk prefereren, zeggen: Meisjes daar hebben meer voor je over, en ze 
stellen goedkeurend vast dat de meisjes in het land van herkomst tenminste wél streng 
worden opgevoed (in tegenstelling tot de meisjes hier). Ook is het gemakkelijker een 
vrouw uit het land van herkomst tevreden te stellen: Die van hier zijn venuend. Die daar 
zijn al tevreden als hun primaire behoeftes zijn bevredigd. 

Een kwaliteit van vrouwen uit het land van herkomst, die minder op de relatie is 
gericht en meer op de levenshouding betrekking heeft, en die positief wordt gevonden, 
is volgens de jongens dat zij meer leven volgens het boekje. Een voordeel is bovendien 
dat de goede naam van een vrouw die van ver komt, niet door roddel en achterklap 
bezoedeld is. Een aantal Marokkaanse jongens is overigens juist vanwege de erg 
strenge leefregels aldaar wat minder geïnteresseerd in vrouwen uit het herkomstland. 

De beeldvorming van jongens over de meisjes van de eigen herkomst in Nederland is 
niet positief. De meisjes zijn zich hiervan bewust: Ze [de jongens hier] vinden ons vaak 
te vrij opgevoed. Ze vermoeden ook dat de jongens vinden dat de meisjes die hier ivonen, te 
zelfstandig zijn, hun eigen mening hebben en daar voor uitkomen. De jongens zelf zeggen dat 
de meisjes hier vervjend zijn en te modern. Hoewel het in het algemeen niet helemaal 
duidelijk is waarom de jongens problemen hebben met deze eigenschappen, lijkt dit 
van doen te hebben met het type relatie waar dergelijke meisjes - in hun ogen - om 
vragen. Meisjes hier zouden meer eisen stellen aan de relatie en meer een Nederlands-soortige 
relatie ivilien of zelfs de baas ivillen spelen over de man. 

Volgens een Turkse jongen bezorgt het gedrag van veel meisjes hun een slechte naam 
en een ander vult aan, dat ze inderdaad net over de grens gaan, net een beetje. Er zijn tegen
geluiden te horen van mannen die juist de meisjes in Nederland waarderen vanwege 
hun ruimdenkendheid en zelfstandigheid. Al eerder was te zien dat het Nederlands 
aandoende gedrag van ingeburgerde meisjes die overal over mee kunnen praten, ook 
gezien wordt als een positieve eigenschap, althans onder de voorwaarde dat ze zich 
wel een beetje rustig gedragen. 
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Globaal zijn er twee typen jongens te onderscheiden: jongens die een traditionele relatie 
wensen en in die zin hun ideaalbeeld wel terugzien bij vrouwen in het herkomstland 
en niet bij vrouwen in Nederland, en jongens die gecharmeerd zijn van de denkbeelden 
en de ontwikkelingen van vrouwen uit hun eigen herkomstgroep in Nederland, maar 
er nog wel over twijfelen of zijzelf de rol van 'moderne' echtgenoot kunnen en willen 
spelen. De laatsten staan ambivalent zowel tegenover een huwelijk met een partner 
uit de eigen herkomstgroep in Nederland als tegenover een huwelijk met een partner 
uit het herkomstland. 

7.4 Conclusie: welk type van partner past bij de persoonlijke voorkeuren van 
jongeren 

Als laatste onderdeel van de analyse van de gesprekken met de jongeren zijn hun idealen 
voor en denkbeelden over een toekomstige partner aan bod gekomen. Hoewel uit 
voorgaande hoofdstukken een beeld ontstaan is van sterk sturende krachten, die veelal 
buiten de machtvan de huwende in kwestie liggen, is het uiteindelijk in de meeste 
gevallen zo dat de jongeren binnen deze grenzen nog de nodige keuze hebben en 
grotendeels zelf uitmaken met wie ze trouwen. De jongeren blijken duidelijke ideeën 
te hebben over hetgeen zij verwachten van hun toekomstige relatie en toekomstige 
partner. 

De meisjes zoeken iemand met wie ze op hetzelfde niveau kunnen communiceren. 
Met elkaar praten, vinden zij, is goed voor de relatie, maar ook voor de opvoeding van 
de kinderen. Ze verwachten dat een man met een gelijke religieuze, culturele en intel
lectuele achtergrond het meest aan deze wens zal voldoen. Ze staan wat de eerste twee 
kenmerken betreft, op een lijn met hun ouders, die daar echter wel meer waarde aan 
hechten dan de jongeren zelf. De zoektocht naar een intellectueel gelijkwaardige 
partner is nieuw voor hun generatie. 

Een vertrouwelijke band tussen partners spreekt ook de jongens aan. Zij zoeken 
echter tegelijkertijd een vrouw die een goede moeder zal zijn en zal passen bij de familie. 
De criteria godsdienst, herkomst en reputatie spelen voor de laatste twee rollen een 
doorslaggevende rol. Daar lijken jongens dan ook meer waarde aan te hechten dan 
aan de communicatie tussen de partners. 

In dit hoofdstuk zijn niet alleen de algemene idealen aan de orde geweest die jongeren 
koesteren ten aanzien van een huwelijkspartner, maar ook hun ideeën en gevoelens 
over een huwelijk met een partner van een andere herkomst, van de eigen herkomst 
uit het land van origine en van de eigen herkomst uit Nederland. 

De vraag hier is in hoeverre deze ideeën een huwelijk met een partner in het land 
van herkomst juist belemmeren of stimuleren (vraag 4, hoofdstuk 1). 
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Een niet-herkomstgenoot 
Omdat de jongeren zoveel waarde hechten aan religieuze en etnische gelijksoortigheid 
van hun toekomstige partner, en vooral ook omdat hun ouders dat doen, ligt de keuze 
voor een niet-herkomstgenoot niet erg voor de hand. Alleen (hoger opgeleide) meisjes 
lijken een tendens te vertonen dat ze gewicht toekennen aan intellectuele gelijkwaardig
heid. Ze verlangen die echter niet in plaats van de eerstgenoemde kenmerken, maar 
hopen op een partner die aan alle drie criteria voldoet. Jongens blijven veel waarde 
hechten aan eigenschappen (zoals een goede reputatie) die zeer specifiek voor hun 
herkomstgroep zijn. De kans op een huwelijk met een niet-herkomstgenoot lijkt vooral 
voor hen uiterst gering. 

De jongeren kijken uitgesproken negatief aan tegen het trouwen met een partner 
van andere religieuze herkomst en iets minder negatief tegen een huwelijk met iemand 
van gelijke religieuze maar andere etnische herkomst. Voor velen is een gemengd 
huwelijk alleen te overwegen als de huwelijkskandidaat bereid is zich aan te passen 
aan de religie en aan allerlei normen en waarden van hun eigen familie. Zonder deze 
aanpassingen, zouden de verschillen binnen het huwelijk en die tussen henzelf en hun 
familie te groot worden. 

Een partner uit het herkomstland 
Trouwen met iemand die woont in het land van herkomst, wordt door de meerderheid 
niet als ideaal gezien, maar ook niet bij voorbaat afgewezen als mogelijkheid. De 
voorkeur gaat uit naar een herkomstgenoot uit Nederland, maar er kunnen redenen 
zijn om uiteindelijk te trouwen met iemand uit het herkomstland. Het nadeel hiervan 
is dat zo iemand niet geïntegreerd is in Nederland. Volgens een klein deel pleit het 
juist voor huwelijksmigranten dat ze niet 'te modern' zijn. Het grote voordeel van de 
huwelijksmarkt in het land van herkomst is dat de kandidaten zich in groten getale 
aandienen en dat ze er veel voor over hebben om te trouwen met een partner in Neder
land. Dit brengt een nadeel met zich mee dat vooral bij meisjes tot grote afkeer van 
een migratiehuwelijk leidt. De wens om te migreren via een huwelijk heeft tot gevolg 
dat je nooit zeker weet met welke intenties iemand in het huwelijksbootje wil stappen. 
Trouwen op grond van rationele overwegingen alleen wijzen de jongeren en vooral de 
meisjes in hoge mate af. Een ander voordeel van een partner uit het land van herkomst 
is, dat hij of zij bekend is bij en goed zal passen in de familie. Ook dit voordeel heeft 
een keerzijde, namelijk de druk die uitgeoefend wordt op de familie om akkoord te 
gaan met een dergelijk aanzoek. Het land van herkomst biedt bovendien het voordeel 
dat de kans om toevallig iemand te ontmoeten daar in de praktijk relatief groot is 
vanwege de vele feesten en de vakantie-uitstapjes naar toeristische plaatsen. Dit is vooral 
een voordeel voor die jongeren die zich in Nederland vrij beperkt kunnen bewegen. 

Een deel van de meisjes roemt de levenswijsheid van (stedelijke) jongens in het land 
van herkomst en staat uiterst kritisch tegenover het gedrag en de houding van de 
gemiddelde herkomstgenoot uit Nederland. Een deel van de jongens is zeer te spreken 
over het teruggetrokken gedrag van de vrouwen aldaar en hun acceptatie van het 
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gezag van hun echtgenoot. Zij hebben weinig waardering voor de ontwikkelingen 
naar grotere vrijheid die hun herkomstgenoten van het andere geslacht in Nederland 
doormaken. Anderen staan wel positief tegenover de moderne meisjes in Nederland, 
maar twijfelen of ze wel kunnen en willen voldoen aan de eisen die deze meisjes stellen 
aan een relatie. Een huwelijk met een partner in het land van herkomst is ook voor 
deze groep zeker niet uitgesloten. 

Een herkomstgenoot in Nederland 
De verwachtingen van jongens en meisjes ten aanzien van een toekomstig huwelijk 
overlappen voor een groot deel. Dit geldt vooral als de meisjes niet een al te 'moderne' 
(gelijkwaardige, communicatieve) relatie wensen en als jongens er wat minder sterk 
op gericht zijn een vrouw te vinden die past in de familie. De grote middenmoot, met 
andere woorden, heeft wel degelijk kans op het vinden van een partner in de eigen 
herkomstgroep in Nederland. Over het algemeen hebben ze echter geen erg positief 
beeld van elkaar. Een deel van de meisjes heeft wel voorkeur voor een herkomstgenoot 
in Nederland, omdat zij met een man van hier een meer gelijkwaardige relatie denken 
op te kunnen bouwen, terwijl in hun ervaring huwelijksmigranten moeite hebben met 
vrijheden van vrouwen. Een deel van de jongens is enthousiast over de zelfstandigheid 
die meisjes in Nederland uitstralen. 
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