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Leen Sterckx 

Wat hebben de partnerkeuze van Turkse en Marokkaanse 
jongvolwassenen die buiten de eigen kring trouwen met elkaar 
gemeen en waarin verschillen ze van Turkse en Marokkaanse 
jongvolwassenen die hun partner binnen de eigen gelederen zoeken? 
Dat is de centrale vraag die Leen Sterckx zich in deze studie stelt. 
Door het omdraaien van vier stellingen die het trouwen binnen eigen 
kring lijken te verklaren construeert Sterckx vier hypotheses 
waarvan ze één voor één nagaat of die van toepassing zijn op het 
buiten de eigen groep trouwen en het blijven voortduren van zo’n 
relatie. 

Haar conclusie is: gemengde huwelijken komen tot stand en blijven 
bestaan wanneer de partners erin slagen zichzelf, elkaar en hun 
omgeving ervan te overtuigen dat er voldoende gemeenschappe-
lijkheid is voor een succesvolle huwelijksrelatie, ondanks alle 
verschillen, ondanks de soms heftige reacties van de sociale omgeving. 
Daarbij benutten de gemengde paren alle aspecten van sociale 
identiteit om overeenkomsten op te zoeken of te bewerkstelligen en 
verschillen mee te compenseren.  

Op basis van deze uitkomsten van haar onderzoek doet Sterckx ook 
uitspraken over de veel gehoorde vervolgvraag of gemengde relaties 
motor of maatstaf voor culturele integratie zouden zijn. Geen van 
beide, concludeert ze. 

Leen Sterckx studeerde Sociologie in Leuven en Europese Arbeids-
wetenschappen in Louvain-la-Neuve en aan het ISCTE in Lissabon. Ze was 
eerder verbonden aan het SISWO Social Policy Research en aan Uni-
versiteit van Amsterdam. Nu werkt ze als wetenschappelijk medewerker bij 
het Sociaal-Cultureel Planbureau. 
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Dank ben ik in de eerste plaats verschuldigd aan mijn gesprekspartners, aan de gemengde 
stellen die mij wilden vertellen over hun relatie en gezinsleven. Zonder hun openhartig-
heid en hun vertrouwen zou dit proefschrift er niet zijn gekomen. Verschillende van hen 
toonden zich echt betrokken: zij informeerden regelmatig naar mijn vorderingen en hiel-
den me op de hoogte van ontwikkelingen in hun relatie. Ook spanden ze zich in om 
nieuwe onderzoeksdeelnemers voor me te werven. Naast degenen die ik mocht intervie-
wen, waren nog vele anderen bereid om mij te helpen mensen in een gemengde relatie aan 
te spreken, of maakten het mij mogelijk om enkele gemengde bruiloften en een besnijde-
nisfeest mee te maken. In het bijzonder bedank ik Rachida, Tarik, Ismail, Rachid, Aziz, 
Joyce, Emine, Melissa, Anouar, Nadia, Dennie, Houda, Hanna en Linda. 

Ik had tijdens dit promotietraject uitstekende begeleiding, in de vorm van promotoren 
professor dr. Marlou Schrover, professor dr. Jan Rath en emeritus professor dr. Bram de 
Swaan. Marlou wist altijd de juiste, kritische vragen te stellen, waardoor ik mijn werk naar 
een hoger plan kon tillen en mijn bevindingen scherper neer kon zetten. Bram heeft vele 
middagen met mij gepraat in zijn kamer in het Maagdenhuis, over huwelijken, liefde en 
menging en kon mij vanuit zijn enorme eruditie de meest onverwachte invalshoeken laten 
zien. Later moest hij het stokje doorgeven aan Jan Rath, die een zeer pragmatische bege-
leider bleek en daarmee precies wat ik nodig had om het proces goed af te ronden. 

Op 7 oktober zal ik worden bijgestaan door paranimfen Francis Bouhuizen en Lisa 
Putman. Lisa is al bijna mijn hele werkende leven mijn collega: eerst bij SISWO, daarna 
op de UvA en later bij het SCP. We zaten vaak in hetzelfde schuitje en hadden daarbij 
ook altijd steun aan elkaar, zowel wat betreft perikelen op het werk als in persoonlijke 
sfeer. Lisa is door de jaren heen echt een maatje geworden. Binnenkort komt er wellicht 
een einde aan onze reis samen, wanneer mijn dienstverband bij het SCP afloopt. Maar dat 
hebben we vaker gedacht, dus wie weet? Francis is vooral het afgelopen jaar een maatje 
geworden en ze raakte gaandeweg ook nauw betrokken bij het maken van dit boek en het 
voorbereiden van de promotie. Maatjes, bedankt voor de hulp. Ik hoop dat ik in de toe-
komst weer met jullie mag werken. 

Voor het transformeren van mijn proefschrift tot een mooi, lezenswaardig boek kreeg 
ik hulp van uitgever Ben van den Camp van Uitgeverij AMB. Ik dank Ben voor de fiducie 
die hij onmiddellijk in dit project had. Julian Ross corrigeerde de Engelstalige samenvat-
ting. Fuusje de Graaff heeft een eerdere versie van het manuscript kritisch gelezen en van 
commentaar voorzien. Mijn oud-UvA-collega Lianne Plantinga verdient eigenlijk een 
alinea voor zichzelf alleen: jaren geleden al bood ze aan om mijn proefschrift, wanneer het 
klaar zou zijn, na te lezen ‘op punten en komma’s’. Toen ik dit voorjaar weer bij haar 
aanklopte, bleek ze nog altijd bereid op te treden als redigeerster: dat is haar hobby. Ze 
heeft naast haar werk en drukke gezin met kleine kinderen halve nachten gezeten aan het 
priegelen aan spelling en punctuatie. Ik heb grote bewondering voor haar toewijding, 
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nauwgezetheid en gevoel voor humor. Hanna Bouaicha, Francis Bouhuizen en Raf Sterckx 
maakten voor mij foto’s of selecteerden deze uit hun eigen werk, zodat ik kon kiezen 
tussen diverse mooie beelden voor de cover. Het waren stuk voor stuk prachtige foto’s en 
de keuze was niet makkelijk.  

Dit promotieonderzoek is een werk van lange adem geworden. Ik had het niet volge-
houden zonder de aanmoediging en de vriendschap van veel mensen. Op deze plek wil ik 
een aantal bijzondere collega’s bedanken met wie ik in de loop van deze jaren mocht sa-
menwerken. Zij hebben mij gevormd tot de socioloog die ik vandaag ben en ook op per-
soonlijk vlak hebben ze voor mij veel betekend. Uit mijn SISWO-tijd noem ik graag Kitty 
Roukens en Carolien Bouw, die ik als mijn mentoren beschouw. Tijdens een moeilijke 
periode in mijn leven stonden zij voor mij klaar. Onmisbaar voor mijn loopbaan zijn de 
dingen die ik van hen, en van Henk de Feijter, leerde: hoe je onderzoek doet ‘in het echt’, 
welke vragen de juiste zijn, hoe je Nederlanders moet begrijpen, hoe mijn weg te vinden 
in Amsterdam en nog zo veel meer. Op de UvA kwam Bart van Heerikhuizen er als men-
tor bij. Verder heb ik mij gekoesterd aan de vriendschap en het immer stimulerende gezel-
schap van Fuusje de Graaff, Bowen Paulle, Tito Bachmayer, Gerben Moerman en Yolan-
da van Ede. De afgelopen twee jaar voelde ik mij thuis op het SCP met veel warme, be-
langstellende collega’s: vooral de mensen van de sector Onderwijs, Minderheden en Me-
thodologie en van de vaste groep ‘lunchers’. Ik heb het bijzonder gewaardeerd met Jantine 
van Lisdonk en Jaco Dagevos aan het project ‘huwelijksmigranten’ te werken. 

Door dit onderzoek en door mijn eigen gemengde relatie (niet met een ‘Turk’, niet 
met een ‘Marokkaan’, maar met een ‘Angolees’) raakte ik betrokken bij twee organisaties 
die elk op hun eigen manier draaien rond gemengde koppels en gezinnen. Samen met 
Betty de Hart, Annemiek Beck, Marga Altena en Iris Sportel richtte ik de Stichting Lo-
vingDay.nl op met als doel kennis en onderzoek op het gebied van etnisch gemengde 
relaties te verzamelen en voor het voetlicht te brengen. Al tweemaal organiseerden we 
samen Loving Day Nederland en ik kijk uit naar wat we nog meer aan moois kunnen 
verwezenlijken. In België ben ik actief lid van Femma Kleurrijk, een vereniging voor 
vrouwen in een biculturele relatie. Dankjewel Kristien, Brigit en Corinne, Cil, Nadia en 
Gerlinde, voor de steun, het delen van ervaringen, het voorbeeld.  

Maar bovenal ben ik gezegend met een geweldige familie, die ongetwijfeld op de dag 
van mijn promotie goed vertegenwoordigd zal zijn in Amsterdam. Het is tekenend voor 
wat ze voor mij overhebben. Mijn vava, die in het bijzonder trots was op de leerprestaties 
van zijn kleinkinderen, heeft nog net mogen meemaken dat ‘mijn boek af was’. Ik had 
hem graag het eerste gedrukte exemplaar willen geven voor zijn boekenkast. Mijn zus 
Femke en haar partner Kris wil ik speciaal bedanken omdat ze mij hun huis, diep in Lim-
burg, ter beschikking stelden, waar ik me kon afzonderen om te schrijven. Mijn ouders, 
mijn geliefde Américo en mijn kinderen Arlindo, Celeste en stiefzonen Matias en Rober-
to, hebben zich al te vaak weggecijferd opdat ik dit project kon voltooien. Eindelijk zien 
ook zij hun niet aflatende steun, geduld en geloof beloond. En dat gaan we samen vieren.  

 
Leen Sterckx, 10 augustus 2014
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