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8 Liefde op het tweede gezicht 

Turken en Marokkanen maken nu enige decennia een vast onderdeel uit van de 
Nederlandse samenleving. Ze wonen, volgen onderwijs, werken en vormen relaties 
en gezinnen. In onderzoek wordt erg veel aandacht besteed aan de mate waarin en de 
wijze waarop allochtonen zich in Nederland ontwikkelen in de drie eerstgenoemde, 
min of meer openbare domeinen, maar is er veel minder aandacht voor ontwikkelingen 
binnen het privé-domein. In dit onderzoek stond een van de meest persoonlijke 
onderdelen van het leven centraal: de keuze voor een levenspartner. 

Uit eerdere onderzoeken kwam een sterk vermoeden naar voren dat niet alleen de 
eerste generatie Turken en Marokkanen in Nederland geneigd was de levenspartner 
te zoeken in het land van herkomst, maar ook de volgende generaties (Esveldt et al. 
1995; Boeker 1994b; Hooghiemstra 1995). Dat in Nederland opgegroeide Turken en 
Marokkanen bleven kiezen voor een partner uit het herkomstland van hun ouders 
verbaasde, intrigeerde en alarmeerde mij. Het was verbazend omdat dit feit moeilijk te 
rijmen viel met de ontwikkeling die de tussen- en tweede generatie ten opzichte van 
hun ouders inmiddels had doorgemaakt. Het was intrigerend omdat het onduidelijk 
was hoe een dergelijke keuze dan begrepen moest worden. Het was alarmerend, ener
zijds omdat deze specifieke partnerkeuze jaarlijks een grote groep nieuwe migranten 
naar Nederland bracht met mogelijk negatieve maatschappelijke gevolgen en anderzijds 
omdat zij leek te duiden op een gebrekkige gerichtheid op Nederland. 

Mijn onderzoek had twee hoofddoelstellingen. Allereerst wilde ik de partnerkeuzen 
van de Turken en Marokkanen die in Nederland waren toen ze hun huwelijk sloten, 
zodanig onderzoeken dat de verschillen tussen de generaties en de periodieke ont
wikkelingen in kaart konden worden gebracht. Ten tweede wilde ik het proces van 
partnerkeuze zo onderzoeken dat er meer inzicht zou komen in de achtergronden van 
het kiezen van een partner uit het land van herkomst. Voor de eerste doelstelling heb 
ik gebruikgemaakt van gegevens afkomstig uit de gemeentelijke basisadministraties 
persoonsgegevens van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS). 

Om greep te krijgen op de mogelijke achtergronden heb ik een verkenning uitgevoerd 
naar inzichten uit de algemene partnerkeuzeliteratuur en uit de literatuur over (isla
mitische) migranten. Deze verkenning heeft een zogenoemd heuristisch model 
opgeleverd met mogelijke factoren die een rol spelen bij de keuze voor een partner 
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die nog woont in het herkomstland. Het model functioneert als een leidraad voor het 
onderzoek naar mogelijke achtergronden van de partnerkeuze van Turken en Marok
kanen in Nederland. In het empirische deel van het onderzoek heb ik onderdelen van 
het heuristische model aan een nadere analyse onderworpen om meer inzicht te ver
werven in het totstandkomen van een huwelijk tussen een in Nederland wonende 
Turk of Marokkaan met een partner in het land van herkomst. Ik heb dit deel van het 
onderzoek uitgevoerd door een analyse van secundair onderzoeksmateriaal, maar 
vooral op basis van speciaal hiervoor opgezette groepsgesprekken (volgens de focus-
groepmethode) met jonge, nog niet gehuwde Turken en Marokkanen. In paragraaf 
8.1 zullen de belangrijkste bevindingen van de hoofdstukken samen worden gevat. 

In dit hoofdstuk vat ik niet alleen de belangrijkste bevindingen uit de verschillende 
voorgaande hoofdstukken samen, maar beschrijf ik ook een aantal patronen die nog 
niet eerder aan de orde zijn geweest. In paragraaf 8.2 laat ik zien dat telkens wisselende 
invloeden vanuit de wijdere omgeving van huwenden hun partnerkeuzen hebben 
gestuurd in de richting van het land van herkomst. In paragraaf 8.3 zal ik proberen te 
illustreren dat de specifieke combinatie van verandering en behoud, die kenmerkend 
is voor de sociale omgeving van de jongeren die ik heb onderzocht, het sluiten van 
een huwelijk met een partner in het herkomstland stimuleert. In paragraaf 8.4 wil ik 
aantonen dat de uiteenlopende voorkeurspatronen van jongens en meisjes van gelijke 
herkomst eveneens bijdragen aan de keuze voor een partner die nog woont in het 
land van herkomst. 

Verder koppel ik in dit hoofdstuk een aantal bevindingen terug naar de literatuur 
die ik tijdens de verkenning op het spoor ben gekomen (in § 8.5). Omdat er in algemene 
partnerkeuzeliteratuur weinig aandacht is voor aan migratie gelieerde verschijnselen 
en in integratieonderzoek weinig oog is voor partnerkeuze, levert mijn onderzoek 
waarin partnerkeuze en migratie samenkomen, een aantal nieuwe inzichten op. 

Ik ben de inleiding van dit hoofdstuk begonnen met te zeggen dat de dominante keuze 
voor een partner die nog woont in het land van herkomst, ook alarmeerde. De moge
lijke maatschappelijke gevolgen van een aanzienlijke stroom nieuwe immigranten heeft 
de laatste jaren ook de politiek wakker geschud. Het thema is nog niet eerder zo actueel 
geweest. Mede daarom heb ik in paragraaf 8.6 een aantal veronderstellingen die in de 
jongste beleidsdiscussie naar voren zijn gekomen ten aanzien van de partnerkeuze, 
geconfronteerd met mijn bevindingen. 

Keuzen tijdens het onderzoek 
In het onderzoek heb ik gebruikgemaakt van de term 'migratiehuwelijk' als het gaat 
om een huwelijk tussen een ten tijde van de huwelijkssluiting in Nederland gevestigde 
Turk of Marokkaan met een ten tijde van de huwelijkssluiting buiten Nederland ver
blijvende partner van dezelfde herkomst, die na het huwelijk naar Nederland is gemi
greerd. De migratie van de partner heb ik aangeduid aan als 'huwelijksmigratie'. Het 
mag wat verwarrend zijn dat in het Nederlandse toelatingsbeleid een andere term wordt 
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gebruikt (gezinsvorming), maar huwelijksmigratie is in mijn ogen een betere aan
duiding van het verschijnsel waar het mij hier om gaat. Verder heb ik onderscheid 
gemaakt tussen de eerste generatie en de nakomelingen van de eerste generatie. Tot 
de 'nakomelingen' reken ik de groep die in Nederland is geboren, en degenen die als 
kind, jonger dan 18 jaar, naar Nederland zijn gemigreerd. 

Het zal de lezer opvallen dat er in het onderzoek en dus ook in dit samenvattende en 
concluderende hoofdstuk bijzonder weinig gerefereerd wordt aan verschillen tussen 
de twee bevolkingsgroepen die ik heb onderzocht. Ik heb beide groepen onderzocht 
omdat hun migratieproces en ook een aantal aspecten van hun culturele achtergrond 
(bv. hun - grotendeels - islamitische achtergrond) zeer vergelijkbaar zijn. Tegelijkertijd 
leek de vergelijking mij erg interessant omdat de groepen in vele andere opzichten juist 
van elkaar verschillen. Daarom heb ik de twee groepen voortdurend apart van elkaar 
onderzocht. Alles overziend blijkt het partnerkeuzeproces, zoals ik dat heb waar
genomen, opvallend weinig verschillen te vertonen tussen de twee groepen. Dat 
betekent natuurlijk niet dat er geen verschillen tussen Turken en Marokkanen in Neder
land zijn, maar wel dat de patronen van partnerkeuze grotendeels met elkaar over
eenstemmen. 

Iets anders dat zal opvallen, is dat er relatief weinig aandacht is besteed aan verkla
ringen voor gemengd huwen. De achtergrond hiervan is dat in Nederland wonende 
Turken en Marokkanen eenvoudigweg te weinig trouwen met een niet-herkomst-
genoot- meestal een autochtoon - om hier specifiek aandacht aan te besteden. De 
jongeren die zijn ondervraagd, spreken er wel in hypothetische zin over en daarover 
is dan ook gerapporteerd. 

Ten slotte is er in het onderzoek sprake van een tweedeling in het empirische onder
zoek, die enige toelichting behoeft. Het onderzoek naar de contextuele achtergronden 
(of: de wijdere omgeving) van de partnerkeuze (hoofdstuk 4) is analoog aan de analyse 
van trends gericht op alle generaties van Turkse en Marokkaanse reeds gehuwden in 
Nederland. Daarentegen heeft het onderzoek naar de sociale omgeving (hoofdstuk 5 
en 6) en de persoonlijke voorkeuren (hoofdstuk 7) alleen betrekking op de jongste, 
aankomende generatie van gehuwden. De gedachte daarachter is dat contextuele 
invloeden het best kunnen worden waargenomen in historisch perspectief en sociale 
en persoonlijke achtergronden juist beter te onderzoeken zijn bij degenen die zich 
midden in het proces bevinden. De verschillende onderdelen van het onderzoek sluiten 
dus niet naadloos op elkaar aan, maar belichten ieder een onderdeel van het complex 
aan factoren, dat een rol kan spelen bij partnerkeuze in de twee groepen. 
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8.i Beknopte samenvatting van de resultaten 

Partnerkeuze op de kaart 
Bij aanvang van het onderzoek was er nog weinig zicht op de recente ontwikkelingen 
in de partnerkeuze van in Nederland wonende Turken en Marokkanen. Kant-en-klare 
databronnen bestonden niet en de laatste onderzoeken die ernaar waren verricht, waren 
alweer enigszins gedateerd. Als eerste is daarom in het onderzoek gezocht naar een 
manier om partnerkeuze in kaart te brengen. 

Nadere bestudering van bevolkingscijfers anno 2000 afkomstig uit de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (Structuurtelling 1 januari 2000 van het CBS), 
in hoofdstuk 2, heeft aan het licht gebracht dat huwelijken met autochtonen relatief 
weinig voorkomen (gemiddeld 4%). Ongeveer 18% is gehuwd met een partner van 
eigen herkomst die ook al in Nederland woonde. De meeste Turken en Marokkanen 
die in Nederland waren gevestigd toen zij besloten te trouwen, hebben hun partner 
gevonden in het land van herkomst. Het gaat om driekwart, wat onmiskenbaar een 
hoog aandeel is. Wel moet men daarbij in gedachte houden dat het cijfer betrekking 
heeft op de totale (in Nederland) gehuwde populatie. Deze bestaat zowel uit Turken 
en Marokkanen die in de jaren zestig naar Nederland kwamen en kort daarop in het 
huwelijk traden, als uit hun nakomelingen die soms de bruiloft nog maar net achter 
de rug hebben. Wanneer men de huwelijken gesloten in achtereenvolgende perioden 
van vijfjaar en door de opeenvolgende generaties met elkaar vergelijkt, dan lijkt er 
sprake van een toenemende gerichtheid op Nederland bij het zoeken van een partner. 
Echter nog steeds, ook in de jaren negentig, is het grootste deel van de Turken en 
Marokkanen in het huwelijk getreden met een partner die voorafgaande aan het 
huwelijk nog woonde in het land van herkomst. Het aandeel verschilt per sekse en 
herkomstgroep en varieert tussen de 61% en 70% voor de tweede helft van de jaren 
negentig. De huwelijken van de tweede generatie zijn voor 56% tot 71% met een parmer 
uit het herkomstland gesloten. 

De cijfers hebben laten zien dat zich binnen de groep van nakomelingen verschillen 
aftekenen tussen de twee herkomstgroepen. Turkse mannen en vrouwen die in Neder
land zijn geboren of op minderjarige leeftijd zijn gemigreerd, hebben vaker een 
migratiehuwelijk gesloten dan hun Marokkaanse seksegenoten. De verschillen tussen 
mannen en vrouwen van gelijke herkomst zijn niet erg groot. Het is dus niet zo dat 
er (veel) meer mannen in het kader van een huwelijk naar Nederland migreren dan 
vrouwen. Beide seksen hebben kennelijk hun redenen om een huwelijk te sluiten met 
een partner die nog woont in het land van herkomst. 

Mogelijke verklaringen voor partnerkeuze 
Wat zouden de redenen kunnen zijn van Turken en Marokkanen die wonen in Neder
land, om te kiezen voor een partner in het land van herkomst? Analoog aan gezins-
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sociologische benaderingen van het partnerkeuzevraagstuk, heb ik een onderscheid 
gemaakt naar factoren die een rol spelen op het structurele (wat ik noem: de wijdere 
omgeving), het sociaal-culturele (de directe omgeving) en het persoonlijke niveau 
(hoofdstuk 3). Ik ben, anders gezegd, vertrokken vanuit de gedachte dat de uiteindelijke 
keuze voor een levenspartner het resultaat is van een persoonlijk afwegingsproces 
dat ook invloed ondervindt van kenmerken van de directe en de wijdere omgeving. 
Migranten onderscheiden zich in dit opzicht niet van anderen die een partner zoeken. 
Wel bevinden migranten zich deels in bijzondere omstandigheden die ook invloed 
kunnen uitoefenen op de keuze die zij uiteindelijk maken. In het heuristische model 
dat ik als kapstok heb gebruikt voor het empirische onderzoek, zijn zowel factoren 
opgenomen die voortvloeien uit de algemene partnerkeuzeliteratuur als factoren 
afkomstig uit specifieke literatuur over migrantengroepen. Er is aandacht besteed aan 
de compositie van de groep, het partnerkeuzesysteem, de functie en de samenstelling 
van het sociale netwerk, en een aantal mogelijke persoonlijke voorkeuren, en ook aan 
de positie van migranten als minderheidsgroep en het stadium van hun integratie, de 
situatie in het land van herkomst, het toelatingsbeleid en het transnationale netwerk. 

Achtergronden van het trouwen ouer de grens 
In hoofdstuk 4 is de partnerkeuze van Turken en Marokkanen geplaatst in de historische 
context waarbinnen deze plaatsvindt. 

Daartoe is een aantal kenmerken van de zogenoemde wijdere omgeving van Turkse 
en Marokkaanse huwenden in spe aan een nadere analyse onderworpen: de fase waarin 
de migratie verkeert, de regelgeving, de migratiedruk in het land van herkomst en de 
compositie van de huwelijksmarkt. 

Allereerst lijkt een geringe beschikbaarheid van (geschikte) kandidaten uit de eigen groep 
in Nederland het sluiten van een migratiehuwelijk te stimuleren. Dat er te weinig 
kandidaten zijn in Nederland, is in de beginperiode van de migratie het gevolg geweest 
van het feit dat dit proces seksespecifiek is verlopen, in casu van de oververtegen
woordiging van mannelijke migranten. Er zijn aanwijzingen dat er in een latere periode 
een tekort aan bepaalde kandidaten is ontstaan door een seksespecifiek integratie
proces, in casu door de oververtegenwoordiging van goedontwikkelde meisjes. Wat 
verder een rol kan spelen bij de totstandkoming van huwelijken over de grens, is het 
bestaan en de aard van transnationale banden. Hoe sterker deze banden zijn, hoe groter de 
kans is dat de huwelijksmarkt een grensoverschrijdend karakter heeft. Bovendien is de 
situatie in het herkomstland van invloed. Hoe slechter de economische omstandigheden 
daar zijn, hoe sterker de behoefte aldaar is om de banden te behouden en hoe verant-
woordelijker de migranten zich voelen om een helpende hand toe te steken. Dit leidt 
vooral tot migratiehuwelijken als de regelgeving nauwelijks andere juridische mogelijk
heden over laat om te migreren dan via een huwelijk. 
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In hoofdstuk 5 respectievelijk hoofdstuk 6 is aandacht besteed aan de invloed van 
essentiële aspecten van de sociale en culturele omgeving van huwenden in spe. Op 
welke wijze kunnen zij een partner zoeken, hoe kan nadere kennismaking plaatsvinden 
en hoe krijgt de uiteindelijke selectie van een partner gestalte, kortom, hoe verloopt 
het partnerkeuzetraject? En vervolgens is de positie van een huwende in spe in de 
groepen waar hij of zij deel van uitmaakt, ofwel in het sociale netwerk, aan de orde 
gekomen. In hoofdstuk 7 is beschreven welke criteria jongeren zelf hanteren bij de 
keuze van een partner. 

Om zicht te krijgen op het proces van het kiezen van een partner heb ik acht focus-
groepgesprekken gevoerd met een kleine honderd nog niet gehuwde Turken en Marok
kanen in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar. Deze jongeren bevonden zich midden in 
het proces van nadenken over hun toekomstige relatie. Het is duidelijk geworden dat 
stimulansen voor het sluiten van een migratiehuwelijk rechtstreeks te maken hebben 
met belemmeringen voor het aangaan van een relatie binnen de migrantenpopulaties 
in Nederland. 

De mogelijkheid uoor jongeren om euenruele huwelijkskandidaten in Nederland te Ieren kennen is 
uiteraard van cruciaal belang. Deze mogelijkheid is niet alleen afhankelijk van de 
kwantitatieve situatie, maar ook van de culturele omgangsregels. De Turkse en Marokkaanse 
gemeenschappen in Nederland beoordelen de omgang met het andere geslacht al 
gauw als te intiem en dat komt vooral meisjes duur te staan. Als een meisje eenmaal 
de naam heeft dat ze omgangsregels heeft geschonden, dan heeft dat effect op de 
reputatie van haar familie en op haar eigen kansen op een huwelijk. Hierdoor zijn de 
mogelijkheden zelf een levenspartner in Nederland te Ieren kennen, relatief gering, 
hetgeen de betekenis van bemiddelende familieleden versterkt. Daarmee komt de rol uan 
de Jamilie in de partnerkeuze in beeld. Hoe groter haar invloed is, hoe groter de kans 
is dat een partner afkomstig is uit haar sociale netwerk. Deze invloed hangt op haar 
beurt weer samen met de aard en de mate van/amiliebinding. Turkse en Marokkaanse 
jongeren voelen zich sterk verbonden met hun familie en vinden een intensieve omgang 
ermee vanzelfsprekend. Idealiter zouden ze dan ook een partner vinden die past in de 
familie. Als er nog veel contact bestaat met/amilies in het land uan herkomst, zoals bij Turken 
en Marokkanen in Nederland vaak het geval is, dan blijft de deur naar een partner in 
het land van herkomst openstaan. 

De aansluiting tussen de jongens en de meisjes is eveneens van belang. Als de meisjes en 
de jongens eikaars gedrag negatief waarderen - en dat is nogal eens het geval -, dan 
is de kans op een huwelijk met een partner van buiten de eigen migranten-groep in 
Nederland relatief groot. De stap naar een huwelijk met een autochtoon of een andere 
allochtoon wordt als er groot ervaren. Het meest voor de hand ligt de keuze voor een 
partner in het land van herkomst. Ten slotte is de beoordeling uan de veranderingen die 
zich uoordoen binnen de migrantengroep als gevolg van de migratie en integratie van invloed. 
Hoe negatiever de jongeren tegenover aanpassing staan, hoe sterker zij geneigd zijn 
een partner te zoeken in het land van herkomst. 
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Uit hoofdstuk 7 over de persoonlijke motieven van de jongeren is naar voren 
gekomen dat er maar weinig een voorkeur hebben voor een partner afkomstig uit het 
land van herkomst, maar dat ze deze keuze ook niet bij voorbaat willen uitsluiten. Het 
zijn in hun ogen vaak omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat ze uiteindelijk 
wel kiezen voor een huwelijk met iemand die tot dat moment woont in het land van 
herkomst. 

8.2 Wisselende krachten: partnerkeuze nader beschouwd in het perspectief van 
de wijdere omgeving 

De uiteindelijke keuze voor een partner staat niet los van een aantal kenmerken van 
de wijdere omgeving. In hoofdstuk 4 en in de samenvatting hiervan in de voorgaande 
paragraaf is beschreven welke kenmerken de keuze onder Turken en Marokkanen lij
ken te sturen in de richting van een partner in het land van herkomst. Hier zal ik nog 
eens drie perioden beschrijven, die in een aantal opzichten sterk van elkaar verschil
len. Ik zal nagaan in hoeverre dat wordt gereflecteerd in het partnerkeuzegedrag. 

Tot 1975 
Het hoge aandeel van de mannen, dat in de vroegste migratieperiode (tot 1975) is 
getrouwd met een vrouw die woonde in het land van herkomst, is vooral toe te schrijven 
aan het gebrek aan vrouwen uit de eigen herkomstgroep in Nederland; dit alternatief 
ontbrak eenvoudigweg. De mannen waren bovendien sterk gericht op hun land van 
oorsprong. De huwelijkspartners besloten in deze pioniersperiode over het algemeen 
pas na vele jaren zich gezamenlijk te vestigen in Nederland. Het huwelijk werd dan 
ook niet gesloten met migratie van de vrouw als oogmerk. Integendeel, de verwachting 
was aanvankelijk dat de man op den duur zou terugkeren naar het land van herkomst. 

1975-1990 
In de daaropvolgende periode (1975-1990) vond gezinshereniging in Nederland in 
toenemende mate plaats. Dit leidde tot een langzame stijging van het aantal hier 
opgegroeide huwelijkskandidaten en tot steeds meer numeriek evenwicht tussen de 
seksen onder de huwbaren. Op grond hiervan zou men kunnen verwachten dat Turken 
en Marokkanen steeds vaker een partner van gelijke herkomst in Nederland zouden 
vinden. Dat dit niet gebeurde is aan andere omstandigheden te wijten. De permanentie 
van het verblijf in Nederland ging niet gepaard met vermindering van het contact met 
het land van herkomst. Integendeel, de band kon beter dan voorheen in stand blijven 
door de toegenomen communicatiemogelijkheden. Bovendien speelden de slechte 
economische omstandigheden in het land van herkomst een rol. Om die reden bleven 
achterblijvers erbij gebaat het contact in stand te houden en waren ze sterk geïnteres
seerd in migratie. Langzaam maar zeker is huwelijksmigratie een van de weinige over
gebleven kanalen geworden om nog legaal naar een West-Europees land te migreren. 
Het gevolg is een groot aanbod van gegadigden in het land van herkomst voor een 
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huwelijk. De slechte economische ontwikkeling in de landen van herkomst en de 
beperking van de migratiemogelijkheden hebben de belangstelling voor huwelijks
migratie mede aangewakkerd. 

1990-heden 
In de meest recente periode (1990-heden) is binnen de twee groepen het kwantitatieve 
sekse-evenwicht onder de ongehuwden in Nederland goeddeels totstandgekomen. 
Bovendien kennen de Turken en Marokkanen die recentelijk zijn getrouwd, hun land 
van herkomst vrijwel alleen uit verhalen en van vakanties. Het ligt dan ook voor de hand 
een daling van het aandeel gesloten migratiehuwelijken te verwachten. Vergeleken met 
de voorgaande periode is er inderdaad een daling opgetreden maar deze is niet groot. 

Dat de huwenden bij de keuze van een partner toch nog zo sterk gericht zijn op de 
landen van herkomst, heeft zeker te maken met de ongewijzigd hoge migratiedruk 
aldaar en de overeind gebleven transnationale banden tussen de leden van de eerste 
generatie en hun herkomstland. Een derde factor is de toegenomen diversiteit- naar 
bijvoorbeeld opleidingsniveau en traditionaliteit - binnen de herkomstgroep in Neder
land, niet alleen omdat differentiatie op zichzelf al een verkleining met zich meebrengt 
van de kans op een juiste match binnen de eigen groep, maar ook omdat de integratie 
van de Turkse en Marokkaanse jongens en meisjes zich in verschillend tempo en in 
verschillende richtingen lijkt voor te doen (zie ook § 8.5). Dat de beide seksen om 
verschillende redenen gebruikmaken van specifiek aanbod van huwelijkskandidaten in 
het land van herkomst, blijkt uit de literatuur en eigen analyses op een surveybestand 
(zie § 3.3). De keuze van mannen voor een huwelijksmigrant hangt samen met een 
zekere mate van traditionaliteit, die van vrouwen eerder met een zekere mate van 
moderniteit. Een belangrijke conclusie is dan ook dat in de jaren negentig onder meer 
de kwalitatieve onbalans tussen de seksen binnen de herkomstgroepen in Nederland 
de belangstelling voor herkomstgenoten buiten de Nederlandse grenzen bij beide 
seksen in stand houdt. 

In de periode 1975-2000 heeft de wereld waarin de Turkse en Marokkaanse migranten 
leven, niet stilgestaan. De regels voor de migratie van een partner zijn aangescherpt, 
de economische situatie in de landen van herkomst is verslechterd, de mogelijkheden 
om in het kader van arbeid te migreren zijn geminimaliseerd. De groepen zelf zijn sterk 
van karakter veranderd. Ze hebben zich meer permanent in Nederland gevestigd, er 
is een numeriek sekse-evenwicht ontstaan en de huwenden behoren inmiddels groten
deels tot de tussen- en tweede generatie en hebben een duidelijk hoger onderwijsniveau 
bereikt. Tegelijkertijd onderscheiden de drie beschreven perioden zich nauwelijks van 
elkaar in de mate waarin Turken en Marokkanen kozen voor een partner in het land 
van herkomst; het was telkens weer veruit de meest voorkomende keuze. Toch betekent 
dit niet dat deze zich niet door de genoemde omstandigheden laat beïnvloeden. 
Bestudering van de perioden geeft eerder voeding aan de gedachte dat de keuze voor 
een partner in het land van herkomst in elke periode weer door (een combinatie van) 
andere omstandigheden is gestimuleerd. Eerst was het de tijdelijkheid van het voor-
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genomen verblijf en het overschot aan mannen. Daarna duurde huwelijksmigratie voort 
door de combinatie van migratiedruk in het herkomstland, het gebrek aan andere 
mogelijkheden om te migreren en de toegenomen communicatie tussen migranten-
groepen en herkomstlanden. Ten slotte is de belangstelling voor een partner in het 
land van herkomst in stand gebleven door de blijvende migratiedruk en de sekse
specifieke ontwikkeling in de integratie. De aandrijvers wisselden, maar de koers -
richting een partner in het land van herkomst- bleef gelijk. Achter een ogenschijnlijk 
stabiele ontwikkeling kan kennelijk een grote dynamiek van elkaar afwisselende 
sturende krachten schuilgaan. 

8.3 Sociale dynamiek: partnerkeuze nader beschouwd in het perspectief uan 
de directe omcjeuincj 

Eerder in dit hoofdstuk zijn de kenmerken van de directe omgeving, die de partner
keuze van jonge Turken en Marokkanen beïnvloeden, samengevat. Op deze plaats zal 
ik die kenmerken in hun onderlinge samenhang nader beschouwen. Jonge Turken en 
Marokkanen hechten erg aan een aantal basiselementen van hun eigen cultuur, maar 
zijn tegelijkertijd op zoek zijn naar nieuwe wegen om hun toekomstige leven vorm te 
geven. Dit levert op dit moment een spel op tussen de ouders en hun kinderen, tussen 
de gemeenschap en de gezinnen, tussen de jongens en de meisjes met nog onbekende 
uitkomst. Vooralsnog leidt de combinatie van verandering en behoud eerder tot een 
huwelijk met een partner in het land van herkomst dan in Nederland. Dat zal ik hier
onder illustreren. 

Zelf zoeken uersus beperkte omgang tussen de seksen 
De ouders van de jongeren zijn vrijwel zonder uitzondering uitgehuwelijkt. De Turkse 
en Marokkaanse jongeren die zich nu in de vooravond van hun huwelijk bevinden, 
behoren tot de eersten in hun herkomstgroep van wie het geaccepteerd is dat zij zelf 
hun partner zoeken. Toch leidt deze veranderde houding niet direct tot een situatie 
waarin de jongeren de uiteindelijke selectie inderdaad zelf ter hand nemen. Dit komt 
doordat een partnerkeuzesysteem dat is gebaseerd op eigen keuze, een zekere vrijheid 
vereist om mogelijke kandidaten te leren kennen. En dat is nu juist een van die onder
delen van het sociale leven in de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen, die aan 
weinig verandering onderhevig zijn. Er rust een zwaar taboe, onder andere voort
vloeiend uit het islamitische geloof, op openlijke omgang tussen de seksen in het 
openbare leven. Dit plaatst jongeren dikwijls voor dilemma's. Ze willen graag zelf een 
keuze maken, maar zijn bijna gedwongen om vooral af te gaan op secundaire infor
matie. Ze willen een weloverwogen keuze maken, maar kunnen om iemand wat beter 
te leren kennen, alleen in het geheim afspraakjes maken. Nemen ze het risico en gaan 
ze min of meer openlijk een relatie met iemand aan, dan kunnen ze bijna niet anders 
dan - binnen een kort tijdsbestek- met die persoon trouwen. Ze zien om zich heen 
dat huwelijken vaak mislukken omdat de partners elkaar vooraf niet goed genoeg leren 
kennen. Anderzijds wijzen ze de autochtone praktijk van partnerwisselingen en 
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ongehuwd samenwonen af. Ondertussen hebben ze evenwel nog geen goed alternatief 
kunnen vinden. De combinatie van de wens zelf te kiezen en de beperkte ontmoetings-
vrijheid maakt dat de jongeren de deur naar het land van herkomst openhouden. Het 
vergroot eenvoudigweg de kans op het vinden van een gewenste match. 

Vrijheid in partnerkeuze uersus binding aan Jamilie 
Tegelijk met een groeiende behoefte aan vrijheid in de partnerkeuze, spreiden de 
jongeren een sterke binding aan de familie en de herkomstgroep ten toon. Zij vinden 
het vanzelfsprekend dat de belangen van hun ouders een rol spelen in de besluit
vorming en zij willen niets liever dan de band met hun familie goed houden. Het komt 
met name bij jongens voor dat zij het gezinsleven waarin zij zijn opgegroeid, voort 
wensen te zetten als zij eenmaal zijn getrouwd. Hoezeer hun eigen leven buitenshuis 
ook vervlochten is met de Nederlandse samenleving, in de thuissituatie zijn ze niet 
erg gericht op verandering. Zij zoeken een partner die daar goed bij past en dus ook 
goed bij de ouders past. Hoewel meisjes doorgaans veranderingen wat meer nastreven, 
in bijvoorbeeld de toekomstige rolverdeling binnen het gezin, en er ook jongens zijn 
die dit voorstaan, zijn ook zij er tegelijkertijd zeer op gebrand een keuze te maken waar 
hun ouders achter staan. Niet alleen uit respect, maar ook omdat ze in de toekomst 
veel tijd willen doorbrengen in de familie. Dit illustreert dat een grotere vrijheid van 
partnerkeuze niet per definitie hoeft samen te gaan met een keuze die losser staat van 
de familie. En dit betekent ook dat de selectie van een partner door de Turkse en Marok
kaanse jongeren nog steeds voor een aanzienlijk deel gestuurd wordt door de wensen 
van de eerste generatie, ondanks het feit dat zijzelf daar meer over te zeggen hebben. 

Onderwijs meisjes uersus traditionele relatieuormingspatronen 
Het volgen van onderwijs is een belangrijk onderdeel van de jeugdfase van Turken en 
Marokkanen in Nederland geworden. Dat is vooral voor meisjes een grote verandering 
vergeleken bij de jeugd van hun ouders. Terwijl hun moeders voor zij trouwden, vooral 
werden voorbereid op het huwelijkse leven, besteden de meisjes nu het grootste deel 
van hun tijd aan hun opleiding. Voor degenen die hoger onderwijs volgen, brengt dat 
met zich mee dat zij begin twintig of ouder zijn voordat hun opleiding is afgerond. 
Daar komt bij dat deze meisjes intussen ambities ontwikkelen om in de toekomst hun 
opleiding op de arbeidsmarkt te gelde te maken. Beide zaken staan op gespannen voet 
met de tradities ten aanzien van het moment waarop een huwelijk zou moeten plaats
vinden, en de rolverdeling van de seksen binnen het huwelijk. Het komt erop neer dat 
meisjes die een hogere opleiding volgen, de ideale leeftijd overschrijden waarop een 
huwelijk zou moeten plaatsvinden, en de traditionele rolverdeling in hun toekomstige 
relatie ter discussie willen stellen. Hoewel de ouders de onderwijsactiviteiten van hun 
dochters ondersteunen, houden zij in veel gevallen tegelijkertijd vast aan de ideale 
huwelijksleeftijd. Veel meisjes zien zich dan ook gedurende hun opleiding geconfron
teerd met huwelijksaanzoeken. Het kost ze heel wat doorzettingsvermogen om daar 
samen met de ouders uit te komen. Soms lukt dat niet en breken ze vanwege een 
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huwelijk de opleiding af. Maar vaak lukt het meisjes die goed presteren op school, wel 
de ouders tot andere gedachten te brengen. Ondertussen veranderen de normen in de 
gemeenschap ten aanzien van de ideale huwelijksleeftijd voor meisjes en de rolverdeling 
binnen het huwelijk enigszins maar dat gaat langzaam. Het gevolg is dat de meisjes 

die het sterkst veranderen, zeer beperkt zijn in hun keuze van een partner als ze eenmaal 
aan het huwelijk toe zijn. Dit brengt hen ertoe om ook de ogen open te houden in het 
land van herkomst, zij het dat ze alleen geïnteresseerd zijn in een specifiek deel van 
het aanbod aldaar. 

Verandering en behoud 
Bepaalde onderdelen van het sociale en culturele leven - zoals de vrijheid in de partner
keuze en de opleiding van meisjes - veranderen sterk binnen de Turkse en Marokkaanse 
groepen in Nederland; bepaalde subgroepen, bijvoorbeeld de relatief hoog opgeleide 
meisjes, lopen daarbij voor op de andere. De jongeren moeten straks kiezen voor een 
partner. Er zijn allerlei redenen om te veronderstellen dat de huwelijken van deze 
jongeren ondanks de veranderingen ook weer in hoge mate zullen worden gesloten 
met een partner over de grens. Dat de ontwikkelingen nauwelijks leiden tot een toe
nemende kans op het sluiten van een huwelijk met een herkomstgenoot in Nederland 
is onder andere het gevolg van het feit dat andere tradities - de omgangsnormen, de 
ideale huwelijksleeftijd, de rolverdeling in het huishouden - grotendeels of bij belang
rijke groepen wel in stand blijven en het feit dat in een aantal groepen - relatief laag 
opgeleiden en jongens - weinig dynamiek is te bespeuren. Het ruime aanbod in het 
land van herkomst biedt dan uitkomst zowel voor degenen die de tradities hoog in het 
vaandel dragen en weinig waardering hebben voor verandering, als voor degenen die 
zo veranderen dat hun kansen op een huwelijk in Nederland alleen maar kleiner zijn 
geworden. De conclusie moet luiden dat er achter de praktijk van het trouwen met een 
partner in het land van herkomst zowel traditionele factoren als veranderingsprocessen 
schuilgaan. 

8.4 Man zoekt urouu; - urouu; zoekt man: partnerkeuze nader beschouwd in 
het perspectief uan de persoonlijke uoorkeuren 

De kloof tussen de seksen binnen de migrantengroep in Nederland is regelmatig aan 
de orde geweest in het onderzoek en het is de moeite waard daar wat dieper op in te 
gaan. Ik stel mij dan niet meer de vraag waarom de jonge Turken en Marokkanen 
trouwen met een partner in het land van herkomst, maar de vraag waarom de jongeren 
in Nederland zo weinig met elkaar trouwen. 

Twee werelden 
Er zijn grote verschillen tussen de invulling van het sociale leven van jongens en van 
meisjes. Jongens besteden het grootste deel van hun tijd buitenshuis en zijn daar niet 
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erg gebonden aan gedragsregels. Ze gaan met leeftijdgenoten, meest van gelijke 
herkomst, om en knopen ook vaak relaties met autochtone meisjes aan. Meisjes 
worden geacht zich in het openbaar aan allerlei regels te houden. De indruk is dat de 
meesten dat ook doen en hun tijd vooral thuis besteden aan hun opleiding en familiale 
activiteiten. Een deel probeert samen met de ouders tot herdefiniëring van de 
omgangsnormen in het openbaar te komen en verkeert veel buitenshuis. Dat zijn dan 
vooral relatief hoog opgeleiden. De werelden van de jongens en de meisjes ontmoeten 
elkaar op school en op familiefeesten of andere gelegenheden voor de eigen herkomst
groep. 

Met uitzondering van een deel van de studenten trekken de jongens en meisjes niet 
intensief met elkaar op in hun vrije tijd. Als ze dat wel doen, dan zoeken ze manieren 
om dat in het geheim te doen. Meisjes zijn daarbij voortdurend op hun hoede, omdat 
ze zich bewust zijn van de negatieve gevolgen van het overschrijden van grenzen voor 
hun reputatie. In ieder geval is een ontspannen manier van het andere geslacht leren 
kennen er niet bij voor de meesten. Dit heeft niet alleen consequenties voor de kans 
op het ontmoeten van een levenspartner binnen de eigen groep. Jongens en meisjes 
groeien zo apart van elkaar op, dat dit ook een proces van naar elkaar toe groeien in 
de weg staat. 

Een ander verschil tussen de wereld van de jongens en de meisjes is de betekenis 
van de jeugdfase. Voor jongens is het een periode waarin zij vrij zijn in hun doen en 
laten en hun wilde haren kunnen kwijtraken. Voor meisjes is het nog in hoge mate een 
periode die in het teken staat van de voorbereiding op het huwelijk, waarin ze geleidelijk 
overgaan van het ene serieuze leven (met onderwijs of zorg voor het ouderlijk huis
houden als hoofdtaak en ingetogen gedrag in het openbaar) naar het andere serieuze 
leven (de zorg voor het eigen gezin). Voor jongens betekent trouwen afscheid nemen 
van het vrije leven en het begin van volwassenheid. In de ogen van sommige meisjes 
markeert het huwelijk een overgang van afhankelijkheid naar zelfstandigheid; voor 
andere, vaak hoger opgeleide is het eerder een overgang van relatieve vrijheid naar 
gebondenheid. Meisjes onderscheiden zich voorts van jongens, omdat zij zich als enigen 
in de praktijk strikt aan de maagdelijkheidsnorm dienen te houden en het huwelijk 
voor hen dan ook echt de enige aanvaarde manier is om een seksuele relatie vorm te 
geven. 

Vooral de meisjes zijn niet tevreden met de verschillen tussen de seksen in hun eigen 
groep. Ze hebben kritiek op het onvolwassen gedrag van jongens en wensen voor 
zichzelf meer bewegingsvrijheid. Als de jongens en meisjes van elkaar afhankelijk 
waren voor hun partnerkeuze, zou een dergelijke kritische houding eerder tot veran
dering leiden dan in een situatie waarin ze, zoals nu het geval is, ook hun toevlucht 
kunnen nemen tot partners die ver weg wonen. 
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Ideale partner 
Zowel de jongens als de meisjes willen in ieder geval trouwen met iemand van hun 
eigen geloof en het liefst ook van gelijke herkomst. Dit is in hun ogen goed voor de 
verstandhouding tussen elkaar, met de ouders en vooral ook gunstig voor de opvoeding 
van de kinderen. 

Opvallend is dat hoogopgeleiden niet primair zijn gericht op het vinden van een hoog
opgeleide partner. Meisjes willen wel graag een ontwikkelde echtgenoot, maar dat 
hoeft niet per se samen te gaan met een hoog opleidingsniveau. Jongens vinden het 
opleidingsniveau van hun partner niet zo heel erg belangrijk. Iets vergelijkbaars kon 
ook al eerder afgeleid worden uit de analyses die verricht zijn op een surveybestand. 
Hieruit bleek dat opleidingsniveau bij mannen geen relatie had met de keuze tussen 
een partner uit Nederland of uit het land van herkomst. Bij meisjes was er een lichte 
samenhang tussen de keuze voor een partner in het land van herkomst en een hoger 
opleidingsniveau van deze partner (zie § 3.3). 

Behalve deze overeenkomsten vertonen de criteria die jongens en meisjes hanteren 
bij hun partnerkeuze, ook een aantal verschillen. Meisjes zijn veel meer gericht op 
relationele aspecten (bv. een goede communicatie), jongens zijn ook op zoek naar 
een goede moeder voor hun kinderen en een goede schoondochter voor hun eigen 
moeder. Voor de jongens is verder de reputatie van een meisje van cruciaal belang. 

De wensen van de jongens en de meisjes van gelijke herkomst in Nederland hoeven 
niet in tegenspraak te zijn met elkaar, maar de jongeren zelf hebben de indruk dat dat 
vaak wel zo is. De jongens gaan ervan uit dat de meisjes modernere partners zoeken 
dan zij zijn of willen worden. De meisjes hebben de ervaring dat de jongens niet erg 
veel vertrouwen hebben in hun zorgkwaliteiten en ook dat hun goede naam vaak (en 
veelal ten onrechte in hun ogen) ter discussie staat. De aanwezigheid van een potentieel 
aan huwelijkskandidaten in het land van herkomst, waarvan alle categorieën jongeren 
in Nederland vanwege de afstand naar hartelust hun eigen ideaalbeeld creëren, lijkt 
bij te dragen aan het instandhouden van de negatieve beeldvorming over elkaar als 
mogelijke huwelijkskandidaten. 

Ideale toekomst 
Jongens en meisjes van Turkse en Marokkaanse herkomst in Nederland zijn het over 
een aantal zaken met betrekking tot hun toekomst roerend met elkaar eens. Dat ze 
zullen trouwen en kinderen zullen krijgen, staat vast. Familie is een onlosmakelijk deel 
van hun leven, ook als ze straks zijn getrouwd. Verder is hun geloof en hun herkomst 
erg belangrijk voor de vormgeving van hun leven. Ze staan om al deze redenen negatief 
of op zijn minst sceptisch tegenover gemengde relaties, met name als het gaat om 
religieus gemengde relaties. Een huwelijk met een partner in het land van herkomst 
zien ze niet zonder meer als ideaal. De bezwaren die zij uiten tegen een huwelijks
migrant, hebben te maken met de moeizame integratie die hun partner te wachten 
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zou staan, het cultuurverschil en de onzekerheid over de werkelijke motieven om te 
trouwen van een dergelijke partner. 

Behalve overeenkomsten doen zich ook veel verschillen voor. Veel meisjes, vooral 
de hoger opgeleide, ontwikkelen mede als gevolg van hun gerichtheid op hun studie, 
een moderner ideaal voor hun toekomstige partnerrelatie, dan jongens. Ze hebben 
voorkeur voor een gelijkwaardige partner met wie ze samen beslissingen nemen. Een 
deel van de meisjes (vooral hoger opgeleide) wil het liefst ook een betaalde baan. Dat 
neemt niet weg dat ze hun partner doorgaans wel de hoofdkostwinnersrol toedichten 
en zichzelf als de hoofdverantwoordelijke voor de zorg voor huishouden en kinderen 
beschouwen. Tegelijkertijd zien ze dat de jongens uit hun groep in Nederland zich 
weliswaar voor het huwelijk allerlei vrijheden veroorloven maar na het huwelijk hun 
traditionele rol op zich nemen. De jongens houden veel meer vast aan de traditionele 
gezinsverhoudingen. Ze staan niet bij voorbaat negatief tegenover een baan voor hun 
toekomstige vrouw, maar ze juichen die ook niet erg toe, zeker niet als er kinderen zijn. 

De combinatie van angst over de mogelijkheden voor de verwezenlijking van hun 
toekomstidealen met een partner uit de eigen groep in Nederland en hoop dat een 
partner die vanwege een huwelijk kan migreren, meer bereid is te voldoen aan hun 
wensen, draagt eraan bij dat de jongens en meisjes hun ogen ook open houden in het 
land van herkomst. 

De verschillende ontwikkelingen die jongens en meisjes van Turkse en Marokkaanse 
herkomst doormaken in Nederland, drijven een wig tussen mogelijke huwelijkspartners 
die - gezien hun gemeenschappelijke migratiegeschiedenis - het beste bij elkaar passen. 
De aanwezigheid van een potentieel aan huwelijkskandidaten in het land van herkomst 
draagt bij aan de instandhouding van de kloof. Ondanks alle overeenkomsten in hun 
verleden (herkomst, geloof, kind zijn van de eerste generatie) en hun gehechtheid 
aan een aantal basiselementen van hun cultuur, denken ze uiteindelijk vrij negatief 
over elkaar als toekomstige huwelijkspartner. Die beeldvorming wordt niet bijgesteld 
omdat ze weinig met elkaar optrekken en vooralsnog voor hun partnerkeuze weinig 
afhankelijk zijn van elkaar. Ze kunnen het zich permitteren de herkomstgenoten in 
Nederland af te wijzen als huwelijkspartner omdat er een alternatief voorhanden is: 
kandidaten in het land van herkomst. Veel jongeren koesteren de hoop dat het grote 
aanbod daar hun de mogelijkheid biedt een goede keuze te maken. Tegelijkertijd zijn 
ze realistisch genoeg om te beseffen hoe problematisch een migratiehuwelijk kan zijn. 
Hoe negatiever ze gaan denken over de optie van een huwelijk met een partner in het 
land van herkomst of hoe moeilijker het ze wordt gemaakt daarvoor te kiezen, hoe 
noodzakelijker het zal zijn om de huidige kloof tussen de seksen binnen de herkomst
groepen in Nederland te overbruggen. 
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8.5 Partnerkeuze van Turkse en Marokkaanse migranten als bijzondere casus 

In hoofdstuk 3 is een aantal belangrijke inzichten uit de partnerkeuzeliteratuur 
beschreven. Ik heb ze gebruikt om op het spoor te komen van de juiste invalshoeken 
voor mijn onderzoek naar de partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland. 
Op zijn beurt kan deze specifieke casus weer gebruikt worden om terug te kijken op de 
literatuur. De resultaten van mijn onderzoek geven aanleiding tot enkele aanvullingen 
op de theorieën en tot discussie over een aantal veronderstellingen. 

Het onderzoek heeft niet alleen inzicht gegeven in de achtergronden van de partner
keuze, maar het schildert ook een beeld van een inpassingsproces in de Nederlandse 
samenleving. Ik zal hierna ook bezien in hoeverre de focus op partnerkeuze een nieuw 
licht werpt op hetgeen tot nu toe bekend is over het inpassingsproces na migratie. 

Een nadere blik op partnerkeuze: Turkse en Marokkaanse migranten als casus 
De casus van de partnerkeuze van Turken en Marokkanen die in Nederland gevestigd 
zijn als zij tot een huwelijk besluiten, laat zien dat aanvulling en verbijzondering in 
de theorieën over het partnerkeuzeproces op hun plaats zijn, en wel om de volgende 
redenen. 

- Ontwikkelingen als modernisering en integratie verlopen niet simultaan. 
Veel Turken en Marokkanen in Nederland zijn gemigreerd van een traditionele 
naar een moderne samenleving. Deze overgang gaat volgens een aantal stratificatie
sociologen gepaard met veranderingen in de criteria bij partnerkeuze in de richting 
van meer nadruk op zelfverworven kenmerken en minder nadruk op kenmerken 
die door geboorte zijn verkregen (zie bv. Kalmijn 1994). De bestudering van de 
partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland heeft laten zien dat zich na 
migratie wel enige verandering voordoet in de aandacht voor het opleidingsniveau, 
maar dat dit vooralsnog een seksespecifiek proces is (alleen bij een deel van de 
vrouwen) en dat dit zich in eerste instantie voltrekt binnen de traditionele kaders, 
dus zonder dat de criteria herkomst of geloof in belang afnemen. Men zou kunnen 
tegenwerpen dat het wellicht gaat om groepen met een geringe maatschappelijke 
participatie en daarmee met weinig binding met de moderne samenleving. Dit 
argument gaat echter maar deels op. De relatief hoog opgeleide leden van de tussen-
en de tweede generatie blijken weliswaar wat meer waarde te hechten aan hetzelfde 
intellectuele niveau bij een partner, maar net als alle andere vooral nadruk te leggen 
op het vinden van een partner van gelijk geloof en herkomst. 
De casus laat zien dat inpassing in een moderne samenleving niet per se hoeft 
samen te gaan met veranderingen in de criteria voor partnerkeuze. Hij illustreert 
de complexiteit (heteropraxis, Lesthaege 1997) van het integratieproces (zie ook 
Engbersen en Gabriels 1995). 
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- Huwelijksmarkten kunnen zich over grenzen heen bewegen. 
Turken en Marokkanen trekken zich weinig aan van nationale grenzen als zij op 
zoek gaan naar een partner. De zogenoemde compositietheorieën gaan impliciet 
uit van een nationale begrenzing van huwelijksmarkten. Het uitgangspunt is dat 
de (relatieve) omvang van een groep ten opzichte van andere groepen binnen de 
nationale context evenals de sekseverhouding in de groep bepalend is voor de kans 
op een huwelijk binnen die eigen groep (bv. Blau en Schwartz 1984). De systema
tische keuze van Turken en Marokkanen in Nederland voor een herkomstgenoot 
in het land van origine laat zien dat de samenstelling van de herkomstgroep in het 
land van vestiging geen goede voorspeller is van de kans op een huwelijk binnen 
de herkomstgroep of van de kans op een gemengd huwelijk (zie ook De Valk et al. 
2001). 

- Ontmoetingskansen tussen mogelijke partners zijn afhankelijk van de culturele 
omgangsregels binnen een groep. 
In theorieën over ontmoetingskansen van de leden van een groep speelt vooral de 
numerieke kans een rol van betekenis. Die kans stijgt bij groei van de groepsomvang. 
Dit onderzoek heeft laten zien dat de toegenomen omvang van de groep huwbare 
Turken en Marokkanen in Nederland nauwelijks heeft geleid tot een gestegen aantal 
huwelijken tussen groepsleden. Een belangrijke reden daarvoor is dat de daad
werkelijke kans dat twee personen elkaar ontmoeten in hoge mate bepaald wordt 
door de normen en waarden ten aanzien van de omgang tussen de seksen en de 
mate waarin derden zich met de selectie van een partner bemoeien. 

- Een stapsgewijze totstandkoming van een duurzame relatie is cultureel bepaald. 
Veel sociaal-psychologische partnerkeuzetheorieën vertrekken vanuit de gedachte 
dat het traject naar de finale selectie van een partner bestaat uit een aantal fasen. Als 
twee personen elkaar hebben ontmoet, dan zou de relatie zich volgens een bepaald 
stramien ontwikkelen waarin in elke fase een ander aspect van de partner of de 
partnerrelatie beoordeeld wordt (Murstein 1994). Mijn casus toont aan dat er 
partnerkeuzesystemen zijn waarin de selectie van een partner slechts zeer gedeeltelijk 
is gebaseerd op een nauwkeurige bestudering van persoonlijke en relationele ken
merken door de huwenden in spe zelf. Turken en Marokkanen in Nederland krijgen 
doorgaans niet de kans elkaar uitgebreid te leren kennen. Het resultaat is dat toe
komstige partners allerlei secundaire informatie gebruiken om elkaar te beoordelen. 
Ze hebben maar beperkte mogelijkheden om aan de hand van verschillende criteria 
gaandeweg te toetsen of ze als persoon goed bij elkaar passen. De collectieve 
belangen leggen bij een dergelijk systeem groot gewicht in de schaal. 

Een nadere blik op het inpassincjsproces na migratie: partnerkeuze als casus 
Met behulp van de focusgroepen is een beeld geschetst van de leefsituatie van jonge 
Turken en Marokkanen die in Nederland naar school zijn geweest en soms al hun 
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hele leven in Nederland wonen. Deze jongeren hebben een geheel andere jeugd gehad 
dan hun ouders. Een aantal elementen van hun herkomstcultuur blijken evenwel in 
stand te zijn gebleven. Welke dat zijn, valt af te leiden uit het onderscheid dat zij zien 
tussen hun eigen groep en autochtonen. Als de jongeren hun eigen groep beschrijven, 
leggen zij de nadruk op de sterke familiebanden, de grenzen in de omgang tussen 
vrouwen en mannen en de gehechtheid aan hun geloof. Niet toevallig klinken dezelf
de elementen door in de criteria die zij hanteren bij het kiezen van een partner. 

Om te illustreren wat er met dergelijke kernelementen van de cultuur gebeurt na 
migratie, beschrijf ik de achtergronden van de instandhouding ervan en ga ik in op 
de transformaties die zich na migratie hebben voorgedaan. 

- Familiebanden 
Een sterke familieband is een kenmerk van de gemeenschappen waaruit de Turken 
en Marokkanen zijn vertrokken, maar moet ook geplaatst worden in de migratie
geschiedenis. De ouders van de jongeren hebben een bewogen geschiedenis. Ze 
zijn ooit vertrokken uit hun vertrouwde omgeving, meestal ergens op het platteland, 
om in een hun volkomen vreemd land te gaan werken. Dit alles met de bedoeling 
hun (toekomstige) gezin een betere toekomst te bieden. Dat gezin heeft zich uit
eindelijk, soms na een lange periode van scheiding, in Nederland gevestigd. Veel 
jongeren spreken met bewondering over de grote stap die hun ouders hebben 
moeten zetten. Het besef dat hun ouders zoveel moeite hebben gedaan om een 
toekomst voor de kinderen veilig te stellen, heeft het respect voor de ouders 
misschien nog wel verdiept en verder bijgedragen aan de waardering van de 
gezinsbanden. 
De verbondenheid aan de familie en vooral het gezin is in het partnerkeuzeproces 
zichtbaar in de vanzelfsprekende acceptatie door de jongeren van enige inbreng van 
de ouders in de keuze van een parmer. In sommige gevallen komt die verbondenheid 
tot uitdrukking in een angst om van de ouders verwijderd te raken vanwege een 
bepaalde partnerkeuze. Opvallend is ook de behoefte van de jongeren om met hun 
partnerkeuze tegemoet te komen aan de wensen van hun ouders. 

Transformatie doet zich ook voor. De jongeren hebben duidelijk minder boodschap 
aan de banden met de wijdere familie dan hun ouders. Zeker in de groep van hoger 
opgeleiden is er sprake van een neiging de aandacht te verleggen van de wijdere 
familie naar de band binnen het kerngezin. Soms ook, en dat blijkt vooral uit 
andere literatuur (Yerden 2001; Buijs 1992), heeft het hele migratieproces geleid 
tot een verwijdering tussen de gezinsleden en een verlies aan respectvoor elkaar. 
Juist omdat er zoveel waarde wordt gehecht aan de familiebanden, gaat dit vaak 
gepaard met extreme reacties als verstoting of weglopen. Beide transformaties 
kunnen zich uiteindelijk vertalen in een minder sterke band met familie die nog 
woont in het land van herkomst, en een verminderde kans daardoor op een huwelijk 
met een partner die daar nog woont. 
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Een interessant bij-effect van het behoud van sterke familiebanden wil ik niet 
onbenoemd laten. Het betreft de vermoedelijk verhoogde kans dat een migratie-
huwelijk een familiehuwelijk is (Esveldt et al. 1994; Lievens 1997a). Traditioneel 
bestaat er vooral op het Turkse platteland een voorkeur voor huwelijken tussen 
neven en nichten van vaderszijde (zie bv. Eldering 2002). Deze traditie wordt in 
zekere zin instandgehouden door huwelijksmigratie. Na de migratie heeft het 
sluiten van een familiehuwelijk een aantal additionele voordelen. Allereerst, en dat 
geldt vooral voor de eerste generatie, kennen de partners elkaar vaak al van jongs 
af aan. Verder beperkt een huwelijk binnen de familie het risico dat een huwelijks
kandidaat zich alleen aanbiedt vanwege het verkrijgen van een verblijfsvergunning 
(Boeker 1994). En ten slotte kan een familiehuwelijk een brugfunctie vervullen 
binnen een transnationaal familieverband (Van Amersfoort 2001). 

- Omgangsnormen tussen de seksen 
De nadruk op bepaalde grenzen in de omgang tussen mannen en vrouwen is 
duidelijk ook een van de erfenissen uit het land van herkomst. Echter, het wonen 
in Nederland heeft het accent dat erop ligt, verscherpt. Als er iets is dat Turkse en 
Marokkaanse tieners onderscheidt van autochtone tieners, dan is het wel de wijze 
waarop ze met het andere geslacht (van de eigen herkomst) omgaan. De meeste 
ouders waren nauwelijks voorbereid op het feit dat hun kinderen in zo'n 'vrijge
vochten' omgeving zouden opgroeien. De angst dat dit hun kinderen te zeer zou 
beïnvloeden, betreft vooral hun dochters, van oudsher de hoedsters van de eer. In 
Nederland worden de meisjes extra goed in de gaten gehouden, door de ouders, 
de broers en andere mannelijke familieleden, maar ook door de gemeenschap (zie 
ook De Vries 1987). Zoals eerder gezegd, heeft dit de ontwikkeling in de richting 
van het zelf zoeken en leren kennen van een partner vertraagd. 
Ondertussen werden de ouders ook geconfronteerd met de verplichting de kinderen 
tot hun 16e jaar onderwijs te laten volgen. Veel ouders waren aanvankelijk niet echt 
gecharmeerd van het idee dat hun dochters zoveel uit huis waren en hun huwelijk 
steeds meer voor zich uit schoven. Gaandeweg hebben velen van hen echter het 
onderwijs aangegrepen als middel om hun dochters te behoeden voor de verlok
kingen van het openbare leven. Door steeds te laten zien dat ze de naam van hun 
familie niet beschamen, hebben de hoger opgeleide meisjes steun gekweekt bij 
hun ouders voor hun ambities om een hogere opleiding te volgen (zie ook Coenen 
2000). Het eindresultaat is dat de ouders ontzettend trots zijn op de prestaties van 
hun dochters en hen stimuleren zoveel mogelijk te bereiken. Vooral de moeders 
spelen in deze ontwikkeling een belangrijke rol. De combinatie van de wens van 
de ouders om de normen ten aanzien van gepast gedrag in ieder geval voor hun 
dochters te handhaven en de onontkoombaarheid van het volgen van onderwijs, 
heeft ertoe geleid dat meisjes zich vooral hebben toegelegd op hun opleiding. Dit 
heeft tot gevolg dat meisjes op hogere leeftijd dan gebruikelijk klaar zijn voor een 
huwelijk, dat zij andere verwachtingen van het huwelijk ontwikkelen dan de tradi-
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tionele, en dat zij beter presteren in het onderwijs dan jongens hetgeen de waardering 
voor hun eigen jongens geen goed doet. Door het handhaven van de omgangs
normen in Nederland via het stimuleren van onderwijs voor hun dochters hebben 
de ouders zonder dat ze het wisten, de deur opengezet voor veranderingen in het 
tempo van relatievorming en de criteria die daarbij een rol spelen bij hun dochters. 

Transformaties doen zich in de traditionele omgangsregels tussen vrouwen en 
mannen zeker ook voor. Allereerst al bij de ouders die hun hoogopgeleide dochters 
steeds meer vrijheden toestaan. Maar zeker ook bij de jongeren zelf. Vooral meisjes 
hebben last van de sociale controle en het geroddel, en zowel jongens als meisjes 
ontwikkelen een sterke behoefte een eventuele parmer daadwerkelijk te leren kennen. 
De jongeren zijn er niet op uit de bestaande normen omver te werpen en zich te 
conformeren aan het Nederlandse gedrag. Integendeel, ze staan over het algemeen 
niet erg positief tegenover dit aspect van de Nederlandse cultuur. Sommigen laten 
zich er uitgesproken negatief over uit, anderen neutraal. Vooral het gemak waarmee 
Nederlanders seksuele relaties met elkaar aangaan, kan rekenen op de nodige 
afkeurende reacties bij de jongeren. Dit geldt ook voor de jongens die in zekere zin 
profiteren van de lossere omgangsstijl van Nederlanders door met Nederlandse 
meisjes relaties aan te gaan. De jongeren zijn op zoek naar nieuwe definities van 
bestaande normen. Hoger opgeleiden zijn er duidelijk al in geslaagd meer ruimte 
voor zichzelf te creëren om met het andere geslacht om te gaan. Ze doen dit op het 
moment vooral door aan de opleiding gelieerde activiteiten en het organiseren van 
feesten en andere bijeenkomsten voor de eigen herkomstgroep. Zij zijn wellicht de 
wegbereiders voor nieuwe omgangsvormen tussen jongens en meisjes, zonder de 
maagdelijkheidsnorm aan te tasten. Dit kan op termijn een belangrijke stimulans 
zijn om de huwelijkspartner te vinden in de eigen herkomstgroep in Nederland. 

- Geloof 
Het geloof is de kern van de identiteit van de Turken en Marokkanen in Nederland 
gebleven. Het is niet onwaarschijnlijk dat de nadruk op het geloof door het leven 
in Nederland is versterkt (Phalet et al. 2000). In het land van herkomst was het niet 
nodig om te wijzen op het geloof als achtergrond voor bepaalde keuzen, in Neder
land wel. En dat doen de jongeren dan ook regelmatig. Hoewel zij zich allen moslim 
noemen, klinkt uit de gesprekken wel een grote diversiteit door in de van het geloof 
afgeleide leefregels. De een hanteert het geloof meer als richtinggevend voor allerlei 
keuzen dan de ander. Consensus lijkt er te bestaan over het verbod op voorhuwelijks 
seksueel contact en dus op ongehuwd samenwonen. De meningen verschillen 
vooral als het gaat om al dan niet toelaatbaar gedrag van ongehuwde meisjes in het 
openbaar. 
Vrij algemeen geldt dat de ouders maar ook de jongeren zelf een huwelijk met een 
autochtoon afwijzen. Niet alleen omdat huwen met een niet-moslim nauwelijks 
wordt geaccepteerd, zeker niet bij vrouwen, maar ook omdat een persoon die niet 

Liefde op het tweede gezicht 165 



bekend is met de islamitische leefregels, in hun ogen nooit kan begrijpen hoe een 
moslim leeft. Een ander belangrijk struikelblok vormt de opvoeding van toekomstige 
kinderen. De jongeren geloven niet dat daar een goede oplossing voor bestaat als 
een van de ouders niet-islamitisch is. 
Transformaties zijn er ook. Sommige jongeren rapporteren dat hun ouders en 
soms ook zijzelf meer waarde zijn gaan hechten aan het geloof in de loop van de 
tijd. Bij anderen is er sprake van 'modernisering' van de geloofsbeleving (zie ook 
Phalet et al. 2000). Vast staat dat voor veel jongeren het geloof inmiddels een 
belangrijker criterium is geworden bij de partnerkeuze dan de herkomst. Dit is een 
groot verschil met hun ouders, die erg veel moeite hebben meteen niet-herkomst-
genoot, ook al is het een islamiet. Dit zou een teken kunnen zijn dat jongeren in de 
toekomst bereid zijn de grenzen van de huwelijksmarkt uit te breiden van herkomst-
genoten tot alle personen met een islamitische achtergrond. 

8.6 Persoonlijke keuze, maatschappelijke gevolgen 

De keuze uoor een partner in het land uan herkomst als politieke kwestie 
In 2001 zijn er zo'n 6.500 Turken en Marokkanen in het kader van een huwelijk naar 
Nederland gemigreerd. Huwelijksmigratie is al enige jaren de omvangrijkste vorm van 
migratie uit Turkije en Marokko naar Nederland. Binnen de Turkse en Marokkaanse 
gemeenschap in Nederland speelt het migratiehuwelijk een belangrijke rol, niet alleen 
omdat de meeste gehuwden er persoonlijk mee te maken hebben (omdat ze getrouwd 
zijn met een huwelijksmigrant of omdat ze huwelijksmigrant zijn), maar ook omdat 
het zeer bepalend is voor de opbouwvan de groepen. Zo bestaat de leeftijdsgroep tot 
25 jaar hoofdzakelijk uit personen die in Nederland zijn opgegroeid, maar de groep 
van 25 tot 35 jaar voor ruim een derde uit personen die in het land van herkomst zijn 
opgegroeid. Dit is louter en alleen toe te schrijven aan huwelijksmigratie. Ook de 
volgende generaties ondervinden de gevolgen. Verreweg het grootste deel van de 
kinderen van de tweede en de tussengeneratie heeft een ouder die niet in Nederland 
is opgegroeid. Door huwelijksmigratie blijft de Turkse en Marokkaanse groep voor 
een groot deel bestaan uit migranten van de eerste generatie en wordt de groei van 
een derde generatie (met twee in Nederland geboren ouders) vertraagd. Het is duidelijk 
dat de persoonlijke keuze voor een huwelijkspartner belangrijke maatschappelijke 
gevolgen kan hebben. 

Vanwege de maatschappelijke gevolgen probeert de overheid sinds enige tijd greep te 
krijgen op de persoonlijke keuze. Strikt genomen is het sluiten van een huwelijk met 
een partner van buiten Nederland niet aan banden gelegd, maar wel het migreren van 
deze partner. De politieke verwachting is thans dat in de toekomst de regels worden 
aangescherpt, waardoor het vrijwel onmogelijk zal zijn voor bepaalde subgroepen een 
partner uit het land van herkomst naar Nederland te laten komen. Uit het recentelijk 
verschenen Strategisch akkoord van het kabinet Balkenende (TK 200i/2002b) kan 
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worden opgemaakt dat de inkomenseisen die gelden voor een in Nederland wonende 
persoon die opteert voor het laten overkomen van de partner, zullen worden opge
schroefd en dat daarnaast de minimumleeftijd van de migrerende partner zal worden 
verhoogd. 

De wetgever legt bij de eisen gesteld aan de aanvrager van gezinsvorming de nadruk 
op inkomen. Het beoogde effect van de aanscherping van de regels is tweeërlei: 
beperken van de immigratie enerzijds en indammen van de negatieve effecten op de 
integratie anderzijds. Men wil feitelijk voorkomen dat er opnieuw een groep migreert 
met weinig perspectief op integratie. Het zijn vooral de zeer laag opgeleide immigranten 
die weinig kans hebben op een succesvol integratieproces, niet alleen omdat de taal
verwerving deels afhankelijk is van opleidingsniveau, maar ook omdat de Nederlandse 
economie nauwelijks behoefte meer heeft aan laagopgeleide arbeidskrachten. De 
vooronderstelling is dat personen met een laag inkomen, in casu lager opgeleiden, 
met name ontvankelijk zijn voor de keuze van een partner in het land van herkomst, 
en vermoedelijk ook dat het opleidingsniveau van de aanvrager bepalend is voor dat 
van de migrerende partner. 

In hoeverre komen deze veronderstellingen overeen met mijn onderzoeksresultaten? 
Allereerst blijkt noch uit het kwantitatieve onderzoek noch uit de gesprekken met de 
jongeren dat relatief laag opgeleiden duidelijk vaker kiezen voor een partner in het land 
van herkomst dan hun groepsgenoten. Beiden hebben hun redenen om te kiezen voor 
een partner in het land van herkomst. Evenmin is gebleken dat hoger opgeleiden altijd 
kiezen voor een hoger opgeleide partner. Zeker hoogopgeleide jongens lijken dat 
nauwelijks als criterium te hanteren. Alleen bij de erg hoog opgeleide Turkse en Marok
kaanse meisjes is een zekere neiging te bespeuren om belang te hechten aan opleidings
niveau bij de keuze van een partner. Vooralsnog gaat het hier om een kleine categorie. 
Zij hopen op een stedelijke partner uit het land van herkomst met goede toekomst
perspectieven in Nederland. Alleen zij voldoen min of meer aan de veronderstelling 
dat het opleidingsniveau van de aanvrager medebepalend is voor dat van de partner, 
maar zelfs voor hen is het niet het belangrijkste criterium. Uit het kwantitatieve 
onderzoek bleek ook dat de voorkeur voor een hoger opgeleide partner niet exclusief 
is voorbehouden aan hoger opgeleide Turken en Marokkanen in Nederland. Feitelijk 
waren alle vrouwen erop uit om een zo hoog mogelijk opgeleide persoon te trouwen 
als ze kozen voor een partner in het land van herkomst. De resultaten uit mijn onder
zoek laten dus zien dat een (opgeschroefde) inkomenseis vooral de hoger opgeleiden 
in hun keuzevrijheid bevoordeelt boven de lager opgeleiden en niet als instrument 
kan dienen voor de selectie van het type huwelijksmigrant dat naar Nederland komt. 

Mijn onderzoek laat ook iets zien over de mogelijke wel- en niet-bedoelde effecten van 
de voorgestelde maatregelen. Een deel van degenen die niet aan de eisen kunnen vol
doen, zal de blik richten op de huwelijksmarkt in Nederland en er ook in slagen een 
huwelijk te sluiten. Dat is het beoogde effect. Het beperkt de immigratie en is in de 
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meeste gevallen gunstig voor de ontwikkeling van de kinderen die uit deze huwelijken 
worden geboren. 

In de gesprekken met de meisjes kwam ook een ander positief aspect van het stellen 
van regels aan de orde. De regels zijn in hun ogen goed te gebruiken tegen ongewenste 
migratiedruk, van de ouders of vanuit het herkomstland. 

Voorts zal een deel van de huwenden in spe zich kosten noch moeite besparen om 
het vereiste inkomensniveau te bereiken. Dit kan op zichzelf een positieve invloed 
uitoefenen op de beoogde integratie. Het kan er echter ook toe leiden dat sommigen 
hun opleiding afbreken om te gaan werken. In de gesprekken werden gevallen gerap
porteerd waarbij dit was gebeurd. Op welke schaal zich dit voordoet, is niet bekend. 

Een deel van de jongeren maakt door de aangescherpte regels weinig kans op een 
huwelijk. Dit zal zich vooral voordoen onder jongens. Meisjes zijn steeds minder 
geïnteresseerd in een jongen van de eigen herkomst in Nederland met afgebroken 
opleidingen en onduidelijke activiteiten en bronnen van inkomsten. Liever wagen zij 
het erop te kiezen voor een jongen van goede naam en met een redelijke opleiding in 
het land van herkomst. Het gevolg is dat jongens met de minste perspectieven in 
Nederland overblijven. Sekseratio's hebben laten zien dat zich onder de 25-35-jarigen 
nu al een fors overschot aan jongens bevindt. In de gesprekken is naar voren gekomen 
dat op dit moment de jongens met onduidelijke activiteiten bijna per definitie hun 
partner uit het land van herkomst halen. Jongens zeggen ook zelf dat trouwen voor 
vele van hen de enige manier is om op het rechte pad te blijven. 

Ten slotte kunnen de voorgestelde maatregelen ook nog een ander bij-effect sorteren 
en dat is uitstel van de migratie. In het verleden is dat het belangrijkste effect geweest 
van verscherping van de eisen aan de aanvrager van gezinsvorming. Op korte termijn 
brachten de maatregelen een vermindering van het aantal aanvragen met zich mee, 
maar op langere termijn werd deze weer geheel tenietgedaan door een inhaalslag na 
een aantal jaren. Er is eigenlijk geen goede reden te bedenken waarom eenzelfde effect 
nu niet zou optreden, zeker als ook de leeftijdsgrens voor migratie van de partner 
wordt verhoogd. Uitstel brengt een aantal negatieve gevolgen met zich mee. Allereerst 
natuurlijk voor de personen in kwestie, die een relatie met elkaar hebben maar niet 
bij elkaar kunnen wonen. Daarnaast ook voor de eventuele in de tussentijd geboren 
kinderen en vooral als de kinderen wonen in het land van herkomst (in het geval van 
vrouwelijke huwelijksmigranten in spe). De kans op een goed integratieproces neemt 
af naarmate een kind op hogere leeftijd migreert. In zo'n geval is ook de kans op 
integratie van de moeder gering. 

Samenvattend geeft dit onderzoek, hoewel niet zo bedoeld, een aantal aanknopings
punten voor het beleid ten aanzien van gezinsvorming. Het belangrijkste is misschien 
wel dat trouwen over de grens zeker niet voor honderd procent stuurbaar is door 
politieke maatregelen. Partnerkeuze is en blijft een proces waarin persoonlijke en 
sociale factoren een zeer belangrijke rol spelen. 
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