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Voorwoord 

De kiem voor deze studie werd gelegd toen Thomas Spijkerboer, tijdens een voetbal
wedstrijd van Oranje tegen een door mij vergeten buitenlandse ploeg, de vraag 
opwierp of het iets voor mij zou zijn om aio te worden. Voor deze terloops gemaakte 
opmerking, met dit boek als eindresultaat, ben ik hem zeer erkentelijk. 

Mijn interesse voor het thema vreemdelingenrecht en de invloed daarvan op het 
dagelijks leven van mensen ontstond tijdens mijn werk bij stichting LAWINE, organisa
tie van Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner. Deze interesse bracht mij 
ertoe rechten te gaan studeren. Ik zou niet bij LAWINE zijn gaan werken en dit boek zou 
niet geschreven zijn zonder Asian. Aan hem draag ik dit boek op, in herinnering. 

Ik had het boek in deze vorm niet kunnen schrijven zonder de jaren bij stichting 
LAWINE, die mijn denken in belangrijke mate hebben gevormd. De contacten met de 
vrouwen van LAWINE en de talloze discussies over onze eigen gemengde relaties en 
gemengde relaties in het algemeen, zijn voor mij nog altijd een belangrijke inspiratie
bron. In het bijzonder dank ik de 'kernploeg': Johanna Pliester, Petra van der Horst, 
Amalia Schuurman, Isis Gouw, Marijke Booijink, Annemiek Beck, Andrea Conrad 
en Liesbeth van Steijn. 

Eerdergenoemde voetbalwedstrijd werd bekeken tijdens een bijeenkomst van 
'Damwoude', een discussiegroep van juristen. Daar ben ik begonnen met schrijven 
over recht en gemengde relaties. Enkele delen van deze studie heb ik in - zeer - embry
onale vorm tijdens bijeenkomsten van Damwoude voor het eerst kunnen presenteren 
en bespreken. 

Bij het Instituut voor Rechtssociologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen 
ben ik me inmiddels zeer thuis gaan voelen. De collega's aldaar boden een prettige 
werksfeer en altijd aanwezige steun voor het lang niet altijd eenvoudige project van het 
schrijven van een proefschrift. In het bijzonder dank ik Petra Jonkers, bij wie ik met 
elke optimistische en pessimistische bui - soms dagelijks - heb mogen binnenstappen. 

Mijn beide promotoren Kees Groenendijk en Thomas Spijkerboer en copromotor 
Anita Böcker hebben me met hun intensieve, enthousiaste en deskundige begeleiding 
op het goede spoor gehouden. Zowel de ruimte die er was voor wilde en minder wilde 
ideeën, als de ontnuchterende vragen: 'waarom is dit relevant?' of 'hoe kom je daar 
eigenlijk aan?' waren voor mij van grote waarde. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de Katholieke Universiteit Nijmegen stelde mij tot het doen van dit onderzoek in 
staat. 

Dank ben ik verschuldigd aan de respondenten, de vrouwen en mannen die bereid 
waren met mij te praten over hun ervaringen met het vreemdelingenrecht. De inter-



XU Onbezonnen vrouwen 

views werden soms een stuk persoonlijker dan ze van te voren hadden gedacht. Ik 
dank ze voor hun openheid en hun vertrouwen en hoop dat ze vinden dat met dit 
boek recht is gedaan aan hun verhalen. 

De hoofden en medewerkers van de onderzochte vreemdelingendiensten en IND'S 
waren niet alleen bereid me te ontvangen om dossiers in te zien, maar waren ook 
steeds bereid mijn vragen te beantwoorden en me over hun schouder mee te laten kij
ken. Mustafa Yildiz, destijds werkzaam bij Indiac, was behulpzaam bij het verzamelen 
van cijfers over gezinsvorming van Nederlanders. Voor het dossieronderzoek en 
observatieonderzoek werd toestemming verleend door het Ministerie van Justitie. 

Meerdere mensen hebben een of meer hoofdstukken gelezen en van nuttig commen
taar voorzien: Erik de Bakker, Annemiek Beukelman, Marijke Booijink, Halil Dogan, 
Nienke Doornbos, Veerle van den Eeckhout, Halleh Ghorashi, Coen de Heer, Petra 
Jonkers, Tessei de Lange, Manon Pluymen, Rob Schwitters, Sarah van Walsum en 
Mark Wiering. Student-assistent Maarten Dijkman besteedde dagen werk aan de lite
ratuurlijst. 

Belangrijke steun tenslotte heb ik ervaren van mijn familie en vrienden, die na de 
eeuwige vraag 'hoe gaat het met je scriptie?' de eeuwige vraag 'hoe gaat het met je 
boek?' met onverminderde belangstelling zijn blijven stellen. 



Hoofdstuk ι 

Nederlanders, gemengde relaties en gezinshereniging 

Onderzoeksopzet en probleemstelling 

'How is it that one day life is orderly and you are content, 

a little cynical perhaps, but on the whole just so, and then without warning 

you find the solid floor is a trapdoor and you are now in another phce 

whose geography is uncertain and whose customs are stränge*1 

Travellers at least have a choice Those who set sail know that things will 

not be the same as at home Explorers are prepared But for us, 

who travel along the blood vessels, who came to the cities of the interior 

by chance, there is no preparation We who were fluent find 

life is a foreign ^guage I'm telling you stories Trust me ' 

Jeanette Winterson, The Passion, London Bloomsbury, 1991 

1.1 Recht in het dagelijks leven: een reis through the blood vessels 

De mensen die het onderwerp zijn van dit boek, hebben de reis gemaakt die door 
Jeanette Winterson m het bovengenoemde citaat wordt beschreven. Zij leven hun 
gewone, onopvallende, dagelijkse leven, tot op een dag de vaste grond onder hun voe
ten wordt weggeslagen en ze door een valluik in een andere wereld terechtkomen 
Zonder zich te verplaatsen, zonder migranten te zijn die hun thuis hebben verlaten 
om zich in een ander land te vestigen, komen ze tot de ontdekking dat ze zich op een 
nieuwe, onbekende plek bevinden De wereld om hen heen blijkt er plotseling heel 
anders uit te zien dan ze altijd hebben gedacht Ze voelen zich vreemd in eigen huis en 
hebben moeite de wereld om hen heen te begrijpen Ze reizen, migreren through the 

bloodvessels. Hun reis wordt in gang gezet door de ontmoeting met het recht en de 
manieren waarop dat recht ingrijpt in hun dagelijks leven 

De mensen over wie dit boek gaat, maken de reis through the bloodvessels nadat zij 
in aanraking zijn gekomen met de macht van het recht. 

Nederfonders en vreemdelingenrecht 

Het thema van deze studie is het nationaliteitsrecht en het vreemdelingenrecht en de 
manier waarop deze het gezinsleven, en de wijze waarop dit gezinsleven door indivi
duen kan worden vormgegeven, bepalen Het gaat om een voor het vreemdelingen
recht onverwachte groep, namelijk Nederlanders Onverwacht, omdat het vreemde
lingenrecht immers de toelating en uitzetting van vreemdelingen regelt (artikel 2, lid 2 
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Grondwet). Nederlanders hoeven niet te worden toegelaten en kunnen niet worden 
uitgezet. Het Nederlands staatsburgerschap impliceert een vestigingsrecht in Neder
land (artikel 3 Vierde Protocol EVRM). 

Recente discussies in de politiek en media over het vreemdelingenbeleid richten 
zich voornamelijk op asielzoekers, arbeidsmigratie of gezinsvorming door migranten. 
Vanaf de jaren negentig staat in het vreemdelingenbeleid de beperking van migratie, 
controle op toegelaten vreemdelingen en het tegengaan van illegale migratie voorop 
(Groenendijk & Barzilay 2001: 60-61). Steeds vaker wordt het beeld geschetst dat de 
Nederlandse samenleving, de welvaartsstaat, openbare orde en bevolking beschermd 
moeten worden tegen migratie. Daarbij worden Nederlanders vooral geconstrueerd 
als een groep die belang heeft bij een restrictief vreemdelingenbeleid en bij wie steeds 
minder draagvlak te vinden zou zijn voor toelating van migranten in Nederland. 

Toch is er een niet onaanzienlijke groep Nederlanders die om diverse redenen met 
het vreemdelingenrecht in aanraking komt, bijvoorbeeld werkgevers die een buiten
landse werknemer in dienst willen nemen, ouders van een buitenlandse adoptiekind, 
of gastgezinnen van een buitenlandse au pair. In dit onderzoek gaat het om Neder
landse mannen en vrouwen met een buitenlandse geliefde. 

Nederlanders maken een niet gering deel uit van de groep mensen die een buiten
landse partner voor gezinshereniging of gezinsvorming naar Nederland laten over
komen.' Onderzoek uit 1992 (Naborn 1992: 2) wijst uit dat Nederlanders de grootste 
groep vormen onder de mensen die een partner uit het buitenland naar Nederland 
laten overkomen: 29% is Nederlander van geboorte en 5% is een genaturaliseerde 
Nederlander. Het percentage gemengde huwelijken bedraagt iets meer dan 13% van 
de bestaande huwelijken in Nederland in 1999 (Hooghiemstra 2000: 199). (Zie voor 
meer cijfers bijlage 1.) 

Wanneer de buitenlandse geliefde niet al over een (permanente) verblijfsvergun
ning in Nederland beschikt en het paar wil samenleven in Nederland, zal een vergun
ning tot verblijf bij echtgeno(o)t(e) of partner moeten worden aangevraagd.2 Voor 
verlening van die verblijfsvergunning moet aan voorwaarden worden voldaan. Zo 
dient de Nederlandse partner over een vaste baan met een inkomen boven het sociaal 
minimum voor echtparen te beschikken, moeten buitenlandse documenten worden 
gelegaliseerd en moeten de partners aantonen dat zij een serieuze relatie hebben. Voor 
veel nationaliteiten geldt de verplichting een machtiging tot voorlopig verblijf (mw) 
aan te vragen vanuit het buitenland. Ook wanneer de buitenlandse partner reeds in 
Nederland verblijft, kan in veel gevallen de mw niet vanuit Nederland worden aan
gevraagd. Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw worden, als gevolg van het 
restrictiever wordend vreemdelingenbeleid, steeds meer voorwaarden voor verlening 
van de verblijfsvergunning gesteld. Het is de vraag wat de gevolgen zijn van het restric
tiever beleid voor het dagelijks leven van deze Nederlanders met een buitenlandse 
geliefde en of zij meer dan voorheen beperkt worden in hun mogelijkheden hun 
gezinsleven in Nederland te voeren. 

Voor veel Nederlanders houdt de aanraking met het vreemdelingenrecht een 
onverwachte ontmoeting met de Nederlandse staat in. Zij hebben zich het bestaan van 
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het vreemdelingenrecht en de manieren waarop dit recht in het gezinsleven kan in
grijpen, nooit zo gerealiseerd. Dat is het moment waarop de wereld, de Nederlandse 
staat en de Nederlandse samenleving er anders blijken uit te zien dan ze altijd hebben 
gedacht. Rechten die zij als vanzelfsprekend beschouwen, zoals het recht zelfde relatie
vorm te bepalen en het gezinsleven in Nederland te leven, zijn door hun keuze voor een 
buitenlandse partner onzeker geworden en worden betwist. Behalve de vraag welke 
gevolgen de ontmoeting met het vreemdelingenrecht voor hun dagelijks leven heeft, 
ben ik geïnteresseerd in de mogelijke gevolgen daarvan voor de manier waarop deze 
Nederlanders hun rechten en plichten als Nederlandse burger zien, in de termen van 
Van der Veen (1990:197): of er een herdefiniëring van hun sociaL· positie plaatsvindt. 

Naar ik aanneem zal deze sociale herdefiniëring met name gelden voor geboren 
witte Nederlanders, die in het algemeen niet eerder uitsluiting op basis van nationali
teit of etniciteit hebben ondervonden, zoals dat bijvoorbeeld vaker voor veel genatura
liseerde of Surinaamse Nederlanders geldt. Het lidmaatschap van de dominante groep 
van witte Nederlanders en de daaraan verbonden rechten en plichten zijn door de ont
moeting met het vreemdelingenrecht voor Nederlanders met een buitenlandse part
ner onzeker geworden. Deze studie is derhalve tevens gericht op de etnische positie van 
'wii. Wit is geen 'natuurlijke' status, maar net als andere etnische posities, een mate
riële, culturele en subjectieve constructie, naar tijd en plaats veranderlijk (Wekker & 
Lutz 2001: 39). Van belang is of en hoe processen van uitsluiting als gevolg van het 
vreemdelingenrecht en de invloed van het vreemdelingenrecht in het dagelijks leven 
de identiteitsbeleving van de witte Nederlandse partner beïnvloeden. 

Vreemdelingenrecht en gezinsre^ies 

Naar de invloed van het vreemdelingenrecht op gezins- en familierelaties zijn in 
Nederland enkele studies verricht. Van Walsum (2000a) heeft onderzocht hoe het 
vreemdelingenrecht de relaties van Javaanse Surinamers in Nederland met hun part
ners, kinderen en ouders beïnvloedt. Zij komt tot de conclusie dat transnationale ban
den van Javaanse Surinamers in Nederland met gezinsleden in Nederland of Suri
name worden beperkt door het restrictieve vreemdelingenbeleid. Zij laat zien hoe het 
vreemdelingenbeleid bijdraagt aan afhankelijkheid tussen generaties en tussen man
nen en vrouwen. Ook Van Blokland en De Vries (1992) beschrijven hoe de ongelijk
heid in sekseverhoudingen wordt versterkt door het vreemdelingenrecht en hoe 
Marokkaanse vrouwen beperkt worden in hun mogelijkheden tot zelfstandigheid. 
Staring (2001) heeft onderzoek gedaan naar de positie van illegaal in Nederland ver
blijvende Turken en hun relaties met familie, sociale netwerken en kansen op de 
huwelijksmarkt. Hij concludeert dat Turkse ongehuwde, illegaal in Nederland ver
blijvende mannen een zwakke positie hebben op de huwelijksmarkt, maar ook dat het 
huwelijk de belangrijkste, want juridisch gezien bijkans de enige, strategie tot legalisa
tie is. Een vergelijkende sociologische studie naar de invloed van het vreemdelingen
recht op de integratie van buitenlandse partners in gemengde relaties in Frankrijk en 
Duitsland, laat zien hoe het meer restrictieve beleid - het Duitse - de integratie-
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mogelijkheden van de buitenlandse partner beperkt en tot ongelijke sekseverhou
dingen tussen de partners leidt (Collet 1996). Genoemde studies geven inzicht in de 
gevolgen van het vreemdelingenrecht voor familieverhoudingen en in het bijzonder 
voor sekseverhoudingen. Dit is één van de manieren waarop het vreemdelingenrecht 
het dagelijks leven van Nederlanders met een buitenlandse partner zou kunnen beïn
vloeden. De vraag is of en op welke wijze dat gebeurt. 

Gender en vreemdelingenrecht 

Gezinsleden van Nederlanders hebben in het vreemdelingenrecht op sommige pun
ten een sterkere rechtspositie gekend dan gezinsleden van gevestigde migranten die 
niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Lange tijd is deze begunstigde positie ech
ter voorbehouden geweest aan gezinsleden van Nederlandse mannen. Tot 1985 heeft 
de buitenlandse vrouw getrouwd met een Nederlandse man een optierecht op het 
Nederlanderschap. Ook wanneer zij deze optie niet uitbrengt, heeft ze via het vreem
delingenrecht een relatief sterke verblijfspositie. Deze sterke rechtspositie heeft een 
buitenlandse man getrouwd met een Nederlandse vrouw niet. Tot 1964 verliest de 
Nederlandse vrouw zelfs automatisch de Nederlandse nationaliteit bij huwelijk met 
een buitenlandse man. Als onder invloed van het gelijkheidsbeginsel vanaf de jaren 
zeventig en tachtig de begunstigde positie van buitenlandse vrouwen met een Neder
landse echtgenoot moet worden uitgebreid naar partners van Nederlandse vrouwen, 
wordt tegelijkertijd een tendens ingezet om de verleende rechten behorend bij deze 
begunstigde positie te beperken. In dit onderzoek zal ik deze ontwikkelingen in het 
nationaliteitsrecht en vreemdelingenrecht beschrijven. 

Vervolgens is de vraag wat de betekenis is van gender in het huidige vreemdelin
genrecht. In hoeverre krijgen Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner, 
ondanks de formele gelijkheid, te maken met genderspecifieke gevolgen van het 
vreemdelingenrecht? Welke rol spelen de nationale of etnische herkomst van de part
ner en de sociaal-economische achtergrond van het paar daarbij? Gender is naast et
niciteit en klasse één van de centrale ordeningsprincipes van het vreemdelingenrecht 
en nationaliteitsrecht (Paul 1997:12). Met name voor het Amerikaanse en Britse recht 
is de rol van gender en etniciteit uitgebreid beschreven (Bredbenner 1998; Silber 1997; 
Bhabba & Shutter 1994; Dummet & Nichol 1990). Volgens deze en andere onderzoe
ken zijn genderspecifieke regelingen in het nationaliteitsrecht en vreemdelingenrecht 
te verklaren vanuit de centrale plaats van vrouwen in de constructie van de natiestaat 
(Lutz, Phoenix & Yuval-Davis 1995: 9. e.v; Anthias ôd Yuval Davis 1992: 28). Vrouwen 
brengen de leden van de natiestaat ter wereld en reproduceren de ideologie en symbo
lische en juridische grenzen van het collectief. In dit collectiefis de reproductie sekse
specifiek geregeld (Stolcke 1997: 64-65). 

Het Nederlandse vreemdelingenrecht maakt onderscheid naar verschillende cate
gorieën vreemdelingen: voor sommige nationaliteiten geldt geen visumplicht, voor 
andere wel, voor enkele landen gelden bijzondere eisen ten aanzien van de legalisatie 
van buitenlandse documenten. Een onderscheid naar sociaal-economische positie 
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wordt bijvoorbeeld gemaakt door de inkomenseis bij gezinshereniging. Via het vreem
delingenrecht worden aldus specifieke vormen van verschil op basis van gender, etnici
teit en klasse geproduceerd. Hoe ik de begrippen gender, etniciteit en klasse definieer, 
wordt uiteen gezet in hoofdstuk 2. Ik onderzoek deze verschillen op drie niveaus: wet
geving en beleid, de uitvoering daarvan en het dagelijks leven van aanvragers.' 

Uitvoering van vreemdelingenrecht 

De ontmoeting met uitvoeringsinstanties houdt voor aanvragers een ontmoeting met 
de Nederlandse staat in en is daarmee bepalend voor de beleving van burgerschap 
(Lipsky 1980: xvi). Het Nederlandse vreemdelingenrecht wordt uitgevoerd door 
vreemdelingendiensten en de Immigratie en Naturalisatie Dienst ( I N D ) , maar ook 
Nederlandse ambassades in het buitenland en burgerlijke standen zijn bij de uitvoe
ring betrokken. 

In Nederland is, zeker in vergelijking met het buitenland, veel onderzoek naar de 
uitvoering van het vreemdelingenrecht gedaan. Deze onderzoeken geven een goed 
beeld van de dagelijkse praktijk van uitvoeringsambtenaren en de dilemma's waarvoor 
zij worden gesteld (Aalberts 1985,1989 en 1990; Aalberts & Kamminga 1983; Van den 
Bedem et al. 1995; Van den Brink 1999; Clermonts 1994; Van Groenendael 1986; 
Ridder & De Ruijter 2000; Van der Leun 2001). Ondanks deze aandacht voor de uit
voering van het vreemdelingenrecht, is er relatief weinig onderzoek naar het norma
tieve karakter van het vreemdelingenrecht. Het uitvoeringsonderzoek geeft inzicht in 
de wijze waarop aanvragers gecategoriseerd worden, maar we komen weinig te weten 
over de inhoud van deze categorieën. Tevens ligt in onderzoeken naar de uitvoering 
van het vreemdelingenrecht de nadruk op de dilemma's voor de uitvoerders en niet op 
de dilemma's waarvoor de aanvragers door beleid en uitvoering worden gesteld. In 
deze studie ga ik op zoek naar de inhoud van categoriseringen en de rol die gender, 
etniciteit en sociaal-economische positie in die categoriseringen spelen. Daarnaast zal 
ik nagaan welke gevolgen deze categoriseringen hebben voor aanvragers en hoe zij 
hiermee omgaan. 

In uitvoeringsonderzoek speelt het begrip 'discretie' een belangrijke rol. Met dis
cretie wordt gedoeld op de ruimte die ambtenaren hebben om beslissingen te nemen 
over de manier waarop ze de regels toepassen. Ik ga ervan uit dat discretie wordt inge
vuld door dynamische, historisch specifieke vertogen., die bepalend zijn voor de uitvoe
ring, naast de materiële omstandigheden van de uitvoeringscontext (Pratt 1999: 217). 
De theoretische uitgangspunten die ik daarbij hanteer, worden uiteen gezet in de 
hoofdstukken 2 en 3. 

1.2 Afbakening van het onderwerp 

Het onderzoek betreft gemengde relaties waarbij het vreemdelingenrecht een rol 
speelt en waarbij sprake is van een nationaliteitsverschil tussen de partners: een part-
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ner is Nederlander en de andere partner heeft een andere, niet-Nederlandse nationa
liteit. Ik zal voor deze relaties de term gemengde relaties gebruiken. In het onderzoek 
gaat het veelal om een verschil in nationaliteit tussen de partners, maar soms ook om 
een verschil in etniciteit. Voor de partners zal ik veelal de termen 'Nederlandse' en 
'buitenlandse' partner gebruiken, maar soms ook, aansluitend bij de gebruikte litera
tuur, de termen 'witte' en 'zwarte' partner. 

Uitsluitend nationaliteiten van buiten de Europese Unie zijn in het ondetzoek 
betrokken. Voor EU-burgers geldt een versoepeld regime, waardoor het vreemdelin
genrecht voor deze relaties veel minder invloed heeft. 

Het onderzoek beperkt zich tevens door de keuze voor heteroseksuele reUties* Om 
twee redenen is ervoor gekozen homoseksuele relaties buiten beschouwing te laten. 
Het betrekken van homoseksuele relaties zou een vierde categorie in de analyse toe
voegen, naast gender, etniciteit en klasse ook seksualiteit. Dit zou het onderzoek te 
veel uitbreiden; een apart onderzoek gewijd aan homoseksuele en lesbische relaties is 
meer op zijn plaats.' Ten tweede was het aantal aanvragen van homo en lesbische rela
ties bij de onderzochte diensten zeer gering, zodat vergelijking niet goed mogelijk was. 

De vraag naar de werking van gender in het vreemdelingenrecht wordt onderzocht 
door in de (historische) beschrijving van wetgeving en beleid, en in de uitvoerings
praktijk, de positie van Nederlandse mannen met een buitenlandse partner met die 
van Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner te vergelijken. De interviews 
zijn echter uitsluitend gehouden met Nederlandse vrouwen met een buitenlandse 
partner en buitenlandse mannen met een Nederlandse partner. Ik heb hiervoor ge
kozen, omdat ik vooral in de positie van vrouwen ben geïnteresseerd en vanuit de ver
onderstelling dat Nederlandse mannen minder problemen met het vreemdelingen
recht ondervinden. 

Tenslotte zijn uitsluitend geboren witte NederUnders in het onderzoek betrokken 
en niet genaturaliseerde en allochtone Nederlanders. Voor deze keuze zijn twee rede
nen aan te geven, die ik hierboven al even aanstipte. Genaturaliseerde en allochtone 
Nederlanders hebben het bestaan van de vreemdelingenwet veelal reeds eerder in hun 
leven ervaren. De beschreven 'onverwachte' ontmoeting met het vreemdelingenrecht 
door de keuze voor een buitenlandse partner, zal voor hen minder onverwacht zijn, 
hoewel daarmee niet minder ingrijpend. De herdefiniëring van de sociale positie zal, 
zo neem ik aan, bij witte Nederlanders het meest vergaand zijn. 

Wanneer zowel geboren witte als allochtone en genaturaliseerde Nederlanders in 
het onderzoek zouden worden betrokken zou de vraag naar mogelijk verschil in behan
deling aan de orde moeten komen. Uit onderzoek naar de uitvoeringvan de inkomens
eis in het vreemdelingenrecht is gebleken dat dit verschil in de uitvoering een rol speelt 
(Van den Bedem 1995: 62-65). Hoe belangrijk deze vraag ook is, ik zal hem in dit 
onderzoek niet beantwoorden. Apart onderzoek lijkt me ook hier gerechtvaardigd. 

Aan de keuze voor witte Nederlanders als onderwerp kleven mogelijke bezwaren. 
Het zou de indruk kunnen wekken dat het vreemdelingenrecht ernstiger consequen
ties heeft voor witte Nederlanders dan voor allochtone Nederlanders of voor migran
ten. Bhabba en Shutter (1994: 41) beschrijven in hun boek over het Britse vreemde-
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lingenrecht hoe gezamenlijke acties van Britse witte en zwarte vrouwengroepen tegen 
het vreemdelingenrecht ertoe hebben geleid dat de aandacht vooral is uit gegaan naar 
de problemen van witte vrouwen. Nadat de problemen voor deze vrouwen zijn opge
lost, wordt het voor zwarte vrouwen moeilijker om nog veranderingen in positieve zin 
te bewerkstelligen.7 

Toch kies ik voor de groep van geboren witte Nederlanders, omdat ik geïnte
resseerd ben in processen van uitsluiting van een groep, voor wie deze uitsluiting door 
het vreemdelingenrecht onverwacht is. 'Wit' als kleur is lange tijd onzichtbaar geble
ven. Witte Nederlanders hebben geen etniciteit en zouden per definitie in Nederland 
thuis horen (Captain & Ghorashi 2001: 180). Hoewel tegenwoordig identiteit veelal 
als meervoudig en dynamisch wordt beschouwd, wordt nog vaak aangenomen dat 
verschillende elementen elkaar uitsluiten. Kan iemand wit en Nederlands zijn én te 
maken hebben met het vreemdelingenrecht? Door de ontmoeting met het vreemde
lingenrecht worden deze impliciet gebleven veronderstellingen, de 'ongemarkeerde' 
dominante positie van wit onzeker en daarmee zichtbaar en gemarkeerd. Bestudering 
van 'grensoverschrijders', zoals gemengde relaties vaak worden gezien, is een goede 
manier om gender en etniciteit te analyseren (Jansen 1987: 53). 

De dichotomie van 'wij' tegenover 'zij' wordt daarmee doorbroken, waarmee 
ruimte wordt gecreëerd voor gemengde relaties die in deze dichotomie onbestaanbaar 
zijn. Daarmee ontstaat ruimte voor andere verhalen, niet over Nederlanders die een 
ruimhartig vreemdelingenbeleid niet langer zouden steunen, maar over Nederlanders 
die de gevolgen van het vreemdelingenrecht in hun persoonlijk leven hebben onder
vonden. Zo kan de lezer de reis naar de cities of the interior meemaken. I'm telling you 
stories. Trust me. 

1.3 Probleemstelling 

De probleemstelling kan als volgt worden geformuleerd: 

In hoeverre hebben nationaliteits- en vreemdelingenrecht en de uitvoering van wet
geving en beleid op het gebied van het vreemdelingenrecht, ondanks de formele 
gelijkheid van mannen en vrouwen in de wetgeving, specifieke gevolgen voor Neder
landse vrouwen met een niet-Nederlandse partner in vergelijking met Nederlandse 
mannen met een niet-Nederlandse partner? 

De probleemstelling is uit te splitsen in de volgende onderzoeksvragen: 
1 Welke historische ontwikkelingen hebben zich in Nederland voorgedaan in wet

geving en beleid inzake gemengde relaties van Nederlandse vrouwen en mannen, 
op het terrein van nationaliteitsrecht en vreemdelingenrecht? 

2 Welke rol spelen vertogen over gender, etniciteit en klasse in deze ontwikkelingen? 
Welke invloed heeft het toenemende belang van het gelijkheidsbeginsel (gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen) op deze ontwikkelingen? 
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_j Wat betekenen de ontwikkelingen in wetgeving en beleid inzake gemengde rela
ties voor de tegenwoordige uitvoeringspraktijk van het vreemdelingenrecht? Welke 
rol spelen vertogen over gender, etniciteit en klasse in de tegenwoordige uitvoe
ringspraktijk? 

4 Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen in wetgeving, beleid en de praktische 
uitvoering voor Nederlandse vrouwen met een niet-Nederlandse partner? In hoe
verre zijn deze gevolgen genderspecifiek? 

j Welke betekenis geven Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner aan 
het vreemdelingenrecht in hun dagelijks leven, met name wat betreft de mogelijk
heden om hun relatie en gezinsleven inhoud te geven? 

6 Hoe waarderen Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner de gevolgen 
van het vreemdelingenrecht? Welke gevolgen heeft deze waardering voor hun 
beleefde burgerschap en identiteit als witte Nederlandse? 

1.4 Methodologische verantwoording 

Voor de beschrijving van wetgeving en beleid zijn de relevante literatuur, parlementaire 
stukken en jurisprudentie bestudeerd. De analyse is beperkt tot de positie van Neder
landers met een buitenlandse partner. De beschrijving van beleid en jurisprudentie 
geeft derhalve geen inzicht in het totale gezinsherenigingsbeleid. Voor het empirisch 
deel is de behandeling van aanvragen om gezinshereniging en -vorming door Nederlan
ders met een buitenlandse partner onderzocht, aan de hand van een dossieronderzoek 
en een observatieonderzoek. Daarnaast zijn interviews met aanvragers gehouden. 

Het dossieronderzoek 

Doel van het dossieronderzoek is inzicht te verkrijgen in de besluitvorming over aan
vragen voor een verblijfsvergunning door Nederlandse mannen en Nederlandse vrou
wen met een buitenlandse partner. Het is de bedoeling de besluitvorming over deze 
aanvragen op zichzelf te beschouwen en niet te vergelijken met andere aanvragen van 
gezinsvorming. De dossiers zijn aan een kwalitatieve analyse onderworpen. 

Op basis van de bestaande regelgeving heb ik nationaliteiten in drie categorieën 
ingedeeld: 
- Nationaliteitscategorie 1 betreft nationaliteiten waarvoor geen visum- of mw-ver-

plichting geldt en een legalisatieprocedure voor buitenlandse documenten. Dit be
treft de Westerse landen zoals de Verenigde Staten, Canada, Australië en tevens Japan. 

- Nationaliteitscategorie 2 betreft nationaliteiten van de vijf'probleemlanden': Ghana, 
Nigeria, India, Pakistan en Dominicaanse Republiek. Voor deze landen geldt een 
visumplicht, mw-plicht en naast de legalisatieprocedure de verificatieprocedure 
voor buitenlandse documenten. 

- Nationaliteitscategorie} betreft andere landen buiten de EU, die niet onder de eerste 
of tweede categorie vallen. Voor deze landen geldt een visumplicht en mw-plicht 
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en de legalisatieprocedure voor buitenlandse documenten. Het betreft landen in 
het Midden Oosten, Oost-Europese, Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen. 

Ik heb dossiers geselecteerd uit deze drie nationaliteitscategorieën, van Nederlandse 
mannen en Nederlandse vrouwen en zowel ' positieve' als 'negatieve' aanvragen. Voor 
deze wijze van selectie is gekozen om een zo divers mogelijk beeld van de uitvoering te 
kunnen geven en de betekenis van gender en etniciteit in die uitvoering goed te kun
nen analyseren. De nationaliteitscategorieën leveren informatie die bij een keuze voor 
slechts enkele nationaliteiten zou ontbreken. Ook nationaliteiten die gewoonlijk in 
onderzoek naar vreemdelingenrecht niet veel worden betrokken, zoals de Westerse 
nationaliteiten uit categorie i, komen aan de orde. De indeling in nationaliteitscatego
rieën is noodzakelijk om een goed inzicht te krijgen in de betekenis van gender. Door 
het verschil in partnerkeuze tussen Nederlandse mannen en Nederlandse vrouwen is 
een keuze voor een beperkt aantal nationaliteiten die zowel bij Nederlandse mannen 
als Nederlandse vrouwen veel voorkomen, niet mogelijk. Een keuze voor de nationali
teiten Marokko en Turkije lijkt bijvoorbeeld voor de hand te liggen. Maar hoewel 
Nederlandse vrouwen wel vaak voor een Turkse of Marokkaanse partner kiezen, doen 
Nederlandse mannen dit niet of nauwelijks (zie hiervoor bijlage i). In de dossiers zijn 
de vier belangrijkste nationaliteiten bij Nederlandse mannen: Dominicaanse Repu
bliek, Rusland, Polen en de Verenigde Staten. Bij Nederlandse vrouwen zijn het 
Marokko, Nigeria, Turkije en de Verenigde Staten. Het is dan ook niet mogelijk een 
keuze te maken voor nationaliteiten die zowel bij de Nederlandse man als de Neder
landse vrouw veelvuldig voorkomen. 

Tenslotte wil ik door zowel aanvragen te selecteren waarop de vreemdelingendienst 
meteen positief heeft beslist, als dossiers die aan de I N D worden voorgelegd, een beeld 
krijgen van aanvragen die als 'problematisch' en aanvragen die als 'onproblematisch' 
worden beschouwd. Als positieve aanvragen beschouw ik gevallen, waarin door de 
vreemdelingendienst meteen een positieve beslissing wordt genomen (in geval van aan
vragen voor een vergunning tot verblijf) of een positief advies wordt gegeven (in geval 
van aanvragen van een mw). Als negatieve aanvragen beschouw ik dossiers, waarin de 
vreemdelingendienst niet positief beslist op de aanvraag voor een verblijfsvergunning, 
maar deze met een advies (onthouding of positief) doorstuurt naar de I N D , die daarop 
de beslissing neemt. Wat ik benoem als een negatieve aanvraag heeft dus betrekking op 
de beslissing door de vreemdelingendienst; de aanvraag kan in de latere besluitvorming 
door de IND of door de rechter alsnog eindigen met een positief eindresultaat. 

Aan de hand van een overzicht van alle aanvragen van Nederlandse mannen en 
vrouwen met een buitenlandse partner uit het Vreemdelingen Administratie Systeem 
(VAS) van de vreemdelingendiensten en het iNDis-systeem van de I N D in de periode 
1995-1997 zijn a-select aanvragen van Nederlandse mannen en aanvragen van Neder
landse vrouwen getrokken. Ik heb dossiers a-select gekozen tot de genoemde catego
rieën waren gevuld met ieder tien dossiers {quotasampling). Deze categorieën betreffen 
de drie nationaliteitscategorieën, mannen en vrouwen, en positieve en negatieve be
slissingen; tezamen 12 categorieën (3 maal 2 maal 2). 
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In het dossieronderzoek zijn in totaal 128 dossiers betrokken van aanvragen van 
Nederlandse mannen en Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner (62 van 
Nederlandse mannen en 66 van Nederlandse vrouwen) voor een m w of vergunning 
tot verblijf bij echtgenoot of echtgenote of partner. Het dossieronderzoek is verricht 
bij twee vreemdelingendiensten (in één van de vier grote steden en in een middelgrote 
stad) en bij een regionale I N D . In het onderzoek zijn aanvragen betrokken die zijn in
gediend in de jaren 1995 tot en met 1997. Deze periode valt na de invoering van de in 
1993 aangescherpte inkomenseis. Het jaar 1994 is buiten beschouwing gelaten, van
wege de destijds heersende onduidelijkheid over de inkomenseis en de ingevoerde 
mw-verplichting. De periode is beperkt tot en met 1997, omdat daarmee de kans het 
grootst is dat ten tijde van het onderzoek de procedure is afgesloten. 

De gekozen manier van selectie brengt beperkingen met zich mee. Operationalise
ring van de categorie 'geboren witte Nederlanders' is niet eenvoudig. Op basis van de 
gegevens van het VAS en IN DIS heb ik een selectie gemaakt van aanvragers met de 
Nederlandse nationaliteit. Aan de hand van het dossier is bepaald of de Nederlandse 
partner ook een geboren witte Nederlandse partner is, aan de hand van geboorte
plaats, naam en eventueel pasfoto. Ik ben me ervan bewust dat deze wijze van selectie 
discutabel is. Uitgangspunt is geweest alleen die aanvragers te selecteren van wie met 
enige zekerheid is te zeggen, dat zij door uitvoeringsambtenaren als wit en Nederlands 
zullen zijn beschouwd.' Tweede generatie migranten, allochtone Nederlanders van 
wie de familie misschien al generaties lang in Nederland woont, of zonen en dochters 
geboren uit een gemengde relatie (die op basis van de CBS-definitie als allochtoon 
worden beschouwd) vallen buiten de selectie. 

De manier van selectie heeft tot gevolg dat het aantal negatieve aanvragen groter is 
dan bij een volledig aselecte steekproef het geval zou zijn geweest. In 49 dossiers (28 
Nederlandse vrouwen en 21 Nederlandse mannen; bijna 40% van het totaal aantal 
dossiers) heeft de vreemdelingendienst geen positieve beslissing genomen, maar de 
aanvraag voorgelegd aan de I N D . Twee aanvragen zijn buiten behandeling gesteld. In 
16 van de voorgelegde aanvragen heeft de I N D positief beslist. O p 16 ingediende 
bezwaarschriften zijn 11 positieve beschikkingen gevolgd, zodat in totaal 5 aanvragen 
zijn geëindigd met een negatief resultaat (zie bijlage 2). De oververtegenwoordiging 
van het aantal negatieve aanvragen betekent dat op basis van het dossieronderzoek 
geen kwantitatief betrouwbare gegevens kunnen worden geproduceerd. Bij de start 
van het onderzoek is de bedoeling geweest kwantitatieve en genderspecifieke gegevens 
te produceren op basis van gegevens van INDIAC. Dit is echter niet mogelijk gebleken, 
omdat genderspecifieke gegevens bij gezinshereniging en -vorming niet goed worden 
bijgehouden. Ik zal daarom af en toe toch cijfers presenteren op basis van het dossier
onderzoek. Deze cijfers moeten met voorzichtigheid worden betracht. Ze kunnen 
slechts een indicatie opleveren en de richting aangeven waarin nader onderzoek zou 
kunnen worden gepleegd. 

Een dossier kan zeer diverse gegevens bevatten: een advies van de vreemdelingen
dienst, verschillende documenten zoals salarisstroken en huwelijksakte, brieven van 
advocaten en aanvragers, of een proces verbaal. Een groot deel van de positieve aan-
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vragen, waarbij door de ambtenaar van de vreemdelingendienst meteen een positieve 
beslissing is genomen of een positief advies afgegeven, zijn als het ware 'lege' dossiers, 
waarin behalve persoonsgegevens van aanvragers weinig of niets is te vinden. 21 Van 
dergelijke 'lege' dossiers betreffen dossiers van Nederlandse mannen met een buiten
landse partner; zeven 'lege' dossiers zijn van Nederlandse vrouwen. Het is vanwege 
deze onvolledigheid van dossiers, dat meerdere onderzoekers hebben gesteld dat dos
sieronderzoek bij vreemdelingendiensten niet goed mogelijk is (Van den Bedem 1993: 
28-29; Naborn 1992: 35). Niettemin zijn er zekere patronen aan te treffen in de ver
deling van 'lege' en 'gevulde' dossiers. Naast de formele beleidscategorieën die bepa
len hoeveel gecontroleerd dient te worden (minder in nationaliteitscategorie 1 dan in 
nationaliteitscategorie 3, het meest in categorie 2), is er sprake van informele categori
seringen op basis waarvan wordt besloten bepaalde aanvragers wel en anderen niet 
grondig te controleren (Gilboy 1991: 587). De vraag welke dossiers 'leeg' zijn en welke 
niet is dan ook voor de vraagstelling van mijn onderzoek van groot belang. Ik kom 
hierop terug in hoofdstuk 3. 

Het observatieonderzoek 

Het observatieonderzoek is verricht in de periode juni 1999 tot en met februari 2001 
bij vreemdelingendiensten van twee grote steden. In totaal zijn dertig gesprekken van 
Nederlandse mannen en vrouwen met een buitenlandse partner geobserveerd. In de 
meeste van deze gesprekken is de beslissing genomen de vergunning tot verblijf te ver
lenen (15 gesprekken). Ik heb zes verhoren geobserveerd die plaatsvonden in het kader 
van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken (6). Daarnaast heb ik gesprekken bij
gewoond voor de aanvraag van een m w (2), aanvragen waarbij een m w ontbrak (4), 
verlenging van de verblijfsvergunning (2) en wijziging van het doel van de verblijfs
vergunning (1). 

Met het onderzoek is beoogd inzicht te krijgen in de interactie van uitvoerings
ambtenaren met aanvragers vanaf de eerste fase van het beslissingsproces, wanneer de 
aanvraag wordt ingediend. Omdat de aanvraagprocedure althans in de grote steden 
grotendeels schriftelijk van aard is, geldt echter voor de meeste aanvragers dat zij voor 
het eerst een ambtenaar van de vreemdelingendienst persoonlijk spreken op het 
moment dat de buitenlandse partner met de m w naar Nederland is gekomen en de 
verblijfsvergunning wordt verleend. De meeste gesprekken die ik heb geobserveerd 
vonden niet plaats aan het begin, maar aan het eind van de aanvraagprocedure. 

Bij elk bijgewoond gesprek is toestemming gevraagd aan de aanvragers. Dit is in 
geen enkel geval geweigerd. Ambtenaren hebben mijn aanwezigheid in twee, naar ver
wachting moeilijke, gesprekken geweigerd. Ik heb geen formele interviews met uit
voerders gehouden. Wel heb ik uitvoerders om toelichting gevraagd bij geobserveerde 
gesprekken en informele gesprekken gevoerd over hun werk en wijze van uitvoering. 
Met de aanvragers heb ik gesproken tijdens korte onderbrekingen, waarin de ambte
naar weg was om te kopiëren. 
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De interviews met aanvragers 

Ik heb interviews gehouden met Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner 
en buitenlandse mannen met een Nederlandse partner. In totaal zijn vijftien Neder
landse vrouwen met een buitenlandse partner en vijf buitenlandse mannen met een 
Nederlandse partner geïnterviewd. De interviews met de vrouwen zijn gehouden in de 
periode februari tot en met november 2000. De interviews met de mannen in de peri
ode februari 2001 tot en met april 2002. 

Doel van de interviews is inzicht te verkrijgen in de ervaringen van aanvragers met 
de procedure van aanvraag van een verblijfsvergunning en de wijze waarop ze deze 
ervaringen beoordelen. Er is gekozen voor een klein aantal interviews om een diepte-
analyse mogelijk te maken. Met de interviews beoog ik een zo gevarieerd mogelijk 
beeld van ervaringen met en meningen over het vreemdelingenrecht te geven. Het 
belangrijkste selectiecriterium voor respondenten is dat het paar een aanvraag voor 
een verblijfsvergunning op grond van de relatie heeft ingediend. Twee paren hebben 
dat echter (nog) niet gedaan. Met uitzondering van twee Nederlandse vrouwen zijn 
alle relaties gestart in de periode na 1993. In dat jaar is de aangescherpte inkomenseis 
ingevoerd. Gestreefd is naar vertegenwoordiging van nationaliteiten uit de drie ge
noemde nationaliteitscategorieën. De buitenlandse partners zijn van veertien verschil
lende nationaliteiten. Daarnaast is gestreefd naar diversiteit wat betreft de verblijfs
rechtelijke positie van de buitenlandse partner bij de start van de relatie, de fase van de 
procedure waarin de aanvrager zich bevindt en de sociaal-economische achtergrond 
van partners. 

Omdat de vraagstelling van het onderzoek is gericht op de invloed van het vreem
delingenrecht, is gekozen voor interviews met aanvragers bij wie de buitenlandse part
ner ten tijde van de ontmoeting in Nederland een onzekere verblijfspositie heeft: ille
gaal verblijf (4), asielzoeker in procedure (2), in procedure voor een vergunning voor 
arbeid (2), toeristenvisum (1), verblijfsvergunning in een andere EU-lidstaat (1). De 
andere buitenlandse partners (10) zijn voor de relatie naar Nederland gekomen. In 
sommige interviews is de aanvraagprocedure al jaren geleden afgerond en heeft de bui
tenlandse partner inmiddels de Nederlandse nationaliteit. In andere gevallen is de 
procedure nog in gang en de uitkomst onzeker. Ik heb mensen geïnterviewd die de 
procedure als moeizaam hebben ervaren, maar ook mensen die de procedure als pro
bleemloos omschrijven. De meeste respondenten zijn academisch geschoold (hbo en 
universitair: acht van de vijftien vrouwelijke respondenten en twee van de vijf manne
lijke respondenten). Vier paren wonen samen; een paar heeft een lat-relatie. De 
andere paren zijn getrouwd. De duur van de relatie of het huwelijk varieert van korter 
dan één jaar (4), één tot vijfjaar (6), tot langer dan vijfjaar (9, waarvan twee langer dan 
tien jaar). Een vrouw is gescheiden. Elf paren hebben kinderen. Twee paren hebben 
kinderen uit eerdere huwelijken. 

De meeste vrouwen zijn geworven via contactpersonen in diverse sociale netwerken 
(7). Daarnaast zijn respondenten geworven via stichting LAWINE (3), via oproepen op 
de websites van Libelle en Dubbelop (3) en via andere respondenten (2).'° Het heeft 
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weinig moeite gekost om Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner bereid te 
vinden tot een interview. Dit kan enerzijds worden verklaard uit de wijze van werving, 
zeker bij benadering via contactpersonen. Maar ook de motivatie van de respondenten 
speelt een rol: negen vrouwen zeggen mee te werken, omdat ze bekendheid willen 
geven aan de problemen rond het vreemdelingenrecht. Een Nederlandse vrouw die 
zich als slachtoffer van een schijnhuwelijk beschouwt, heeft medewerking geweigerd. 

De non-respons is hoger bij buitenlandse mannen. Benadering van mannen via 
hun Nederlandse partner of van mannen die ik zelf al kende, is de meest effectieve 
manier van werving gebleken. De mannelijke respondenten zijn niet de partners van 
de geïnterviewde vrouwen. 

De interviews zijn open en half gestructureerd. De beleving van aanvragers staat 
voorop, meer dan de feitelijke gang van zaken gedurende de procedure. Ik heb respon
denten gevraagd te vertellen over zichzelf en de ontmoeting met hun partner. Vaak 
vertellen respondenten zo al een groot deel van hun verhaal, waarop ik heb doorge
vraagd. Aan de hand van een interviewguide met onderwerpen ben ik nagegaan of alle 
onderwerpen aan bod zijn gekomen en heb eventueel nog enkele gerichte vragen 
gesteld. De interviews zijn afgesloten met het invullen van een lijstje met enkele per
soonsgegevens. 

Alle interviews zijn opgenomen en letterlijk uitgetypt. Deze transcriptie is aan res
pondenten toegezonden. Ze hebben de tekst kunnen controleren op anonimiteit van 
gegevens en eventueel commentaar op de inhoud kunnen leveren. In de weergave van 
de interviews heb ik sommige persoonlijke gegevens - zoals beroepen - gewijzigd, in 
enkele gevallen ook de nationaliteit van de buitenlandse partner. Ik heb de nationali
teit dan vervangen door een andere uit dezelfde categorie. Alle gebruikte namen in de 
interviews, dossiers en observatie zijn gefingeerd. 

De interviews zijn aan een narratieve analyse onderworpen. Individuen constru
eren in hun persoonlijke verhalen gebeurtenissen en handelingen om daarmee een 
bepaald verhaal van zichzelf, een identiteit en leven te claimen (Riessman 1993: 2). In 
de analyse van de interviews zal daarom niet alleen gekeken worden naar wat respon
denten vertellen, maar zal ook de vraag gesteld worden gesteld waarom een verhaal op 
een bepaalde manier wordt verteld. 

Opzet van het boek 

Het eerste deel van het boek is theoretisch. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt het theo
retisch kader uiteen gezet. Dit theoretisch kader is van belang om zowel de uitvoering 
als de beleving door aanvragers te kunnen bestuderen. Wat betreft de uitvoering 
komen aan de orde: de vertooganalyse als manier om de uitvoering te bestuderen, dis
cretie en de institutionele context. Wat betreft de beleving door aanvragers zijn de vol
gende thema's van belang: de tegenstrijdige betekenissen die aanvragers aan het recht 
in het dagelijks leven toekennen en de invloed van recht op identiteitsbeleving. Aan 
de hand van een analyse van wetenschappelijk onderzoek over gemengde relaties, 
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gepresenteerd in hoofdstuk 4, worden wetenschappelijke en sociale vertogen over ge
mengde relaties beschreven, die in het huidige vreemdelingenrecht en in de uitvoering 
van dat recht wellicht een rol spelen. 

Het tweede deel onderzoekt relevante wetgeving en beleid in historisch perspec
tief. In hoofdstuk 5 worden het nationaliteitsrecht en de achtergrond van de Wet 
Voorkoming Schijnhuwelijken behandeld. In hoofdstuk 6 wordt de historische ont
wikkeling van het gezinsherenigingsbeleid ten aanzien van Nederlanders sinds i960 
beschreven. 

Het derde deel van het boek gaat over de betekenis van het recht in het dagelijks 
leven. In de eerste plaats wordt de uitvoering van wetgeving en beleid door vreemde
lingendiensten en IND geanalyseerd. In de hoofdstukken 7 tot en met 9 zullen de 
resultaten van het dossier- en observatieonderzoek worden gepresenteerd. Onder
zocht wordt hoe door actoren (uitvoerders en aanvragers) betekenissen van de relatie, 
het gezin en de partners worden geproduceerd en wat de effecten daarvan zijn voor de 
uitvoering van het beleid en voor de aanvragers. Steeds wordt aandacht besteed aan 
aspecten van gender, etniciteit en klasse. Aan de hand van de interviews wordt inge
gaan op de beleving van aanvragers. Hoofdstuk 10 is in zijn geheel gebaseerd op de 
interviews. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de ervaringen van aanvragers 
met de procedure, de invloed die zij aan het vreemdelingenrecht toeschrijven, hoe zij 
deze invloed beoordelen en welke gevolgen dat heeft voor de definiëring van hun so
ciale positie en hun identiteit. Welke verhalen vertellen zij over het vreemdelingen
recht? Hoofdstuk 11 besluit dit boek met conclusies. Het onderzoek naar de uitvoering 
is afgesloten voor 1 april 2001. Het heeft dus uitsluitend betrekking op de situatie van 
de oude Vreemdelingenwet en Vreemdelingencirculaire van 1994. In de epiloog zal ik 
aangeven welke veranderingen de nieuwe Vreemdelingenwet 2000 in de beschreven 
situatie heeft gebracht. 



Hoofdstuk 2 

Recht in het dagelijks leven 

2.1 Inleiding 

In hoofdstuk ι heb ik gesuggereerd dat door de aanraking met het vreemdelingenrecht 

Nederlanders met een buitenlandse partner via een valluik in een andere, voor hen tot 

dan toe onbekende wereld terecht komen. Dat impliceert dat het vreemdelingenrecht 

grote invloed in het dagelijks leven van deze mensen heeft. Maar heeft het recht wel 

een dergelijke grote macht? Welke betekenis moet recht in het algemeen gesproken in 

het dagelijks leven van mensen worden toegekend? Heeft het recht grote of juist 

beperkte macht in het dagelijks leven? Ik zal nagaan welke antwoorden de rechtssocio

logie en juridische vrouwenstudies op deze vraag geven. 

Vervolgens is de vraag hoe de betekenis van recht in het dagelijks leven kan worden 

onderzocht. Voor de betekenis van het recht in het dagelijks leven is onder meer van 

belang welke regels van toepassing zijn en hoe deze regels worden uitgevoerd. Rechts

regels en de uitvoering van die regels produceren normatieve betekenissen van ge

mengde relaties, die gevolgen hebben voor de manieren waarop gemengde paren hun 

gezinsleven in Nederland kunnen voeren. In onderzoek naar uitvoering van beleid 

wordt veelal gebruik gemaakt van het begrip 'discretie'. Discretie duidt op de ruimte 

die ambtenaren hebben om een eigen invulling te geven aan de beleidsregels. Zoals het 

begrip discretie in uitvoeringsonderzoek doorgaans wordt opgevat, wordt de uitvoer

ders een relatief grote macht toegekend om eigen betekenissen aan de uitvoering te 

geven, terwijl de mogelijkheden van aanvragers om daar invloed op uit te oefenen 

meestal beperkt wordt geacht. De aanvragers krijgen in veel uitvoeringsonderzoek dan 

ook maar weinig aandacht. 

Hoewel mijn onderzoek aansluit bij de traditie van uitvoeringsonderzoek in 

Nederland, wijkt het op meerdere punten daarvan af. Allereerst zal ik uitgebreid aan

dacht besteden aan de regelgeving. Ik zal de regels niet beschouwen als gegevenheden 

voor de uitvoering, maar nagaan welke vertogen in de regels worden gevormd. Tevens 

heb ik gekozen voor een andere benadering van het begrip discretie, door het in te vul

len aan de hand van het begrip 'vertoog'. Ik zal het vreemdelingenrecht en de uitvoe

ring daarvan opvatten als een toneel van 'strijd om betekenissen' tussen verschillende 

actoren: uitvoerders van diverse instanties en aanvragers. Vertogen bieden de diverse 

actoren raamwerken van denkbeelden, zonder dat deze actoren hierdoor volledig wor

den bepaald. Ik kijk niet alleen naar vertogen die door de regelgeving en uitvoerders 

worden gebruikt en gevormd, maar ook naar de rol die aanvragers daarin spelen. Ver

volgens is de vraag welke betekenis aanvragers toekennen aan het vreemdelingenrecht 



i6 Onbezonnen vrouwen 

in hun dagelijks leven. Op welke manieren spreken zij over het vreemdelingenrecht? 
Voor de analyse van de interviews heb ik gebruik gemaakt van de theorie van Ewick en 
Silbey (1998). Zij gaan ervan uit dat mensen tegenstrijdige betekenissen aan het recht 
verlenen. Hoewel aanvragers van elkaar verschillen wat betreft sociaal-economische 
positie, gender en etnische afkomst en zij verschillende ervaringen met het recht heb
ben opgedaan, vertellen zij steeds drie verhalen over recht. De theorie van Ewick en 
Silbey zet ik uiteen in paragraaf 2.5. 

Tenslotte is de vraag hoe het vreemdelingenrecht de identiteitsvorming van 
Nederlanders met een buitenlandse partner beïnvloedt. Mensen zijn beperkt in hun 
keuze van identiteit en identificatie met een bepaalde groep. Identiteit wordt mede 
bepaald door de sociale context. Het vreemdelingenrecht maakt deel uit van die so
ciale context. In paragraaf 2.6 zal ik uitwerken hoe ik het begrip identiteit en het ver
band tussen recht en identiteitsvorming opvat. 

2.2 De betekenis van recht in het dagelijks leven 

De eerste vraag is dus: welke rol moet het recht in het dagelijks leven worden toegekend? 
In de rechtssociologie worden verschillende functies van het recht onderscheiden. Het 
recht heeft een ordenende functie, waarmee het mensen de mogelijkheid geeft vooruit te 
lopen op het gedrag van anderen. Het recht heeft een instrumentele functie-, als instru
ment om wenselijk geachte doeleinden te realiseren, zoals gelijkheid van man en vrouw. 
De derde functie is de geschilbeslechtingsfiinctiecn de vierde functie tenslotte is de norma
tieve functie: het recht als uitdrukking van waarden en idealen (Schwitters 2000: 36). 

In de rechtssociologie gaat de aandacht vooral uit naar de instrumentele functie 
van recht. In de rechtssociologie wordt voortdurend gerelativeerd dat het recht de 
bedoelde effecten weet te realiseren. Griffiths (1990: 42 e.v.) stelt dat er niet vanuit 
gegaan kan worden dathet gegeven recht de beoogde gevolgen heeft in het maatschap
pelijk verkeer, maar dient onderzocht te worden wat het recht uitmaakt in het maat
schappelijke verkeer. Griffiths keert zich hiermee tegen een instrumentalistische op
vatting van recht, waarin wordt uitgegaan van het vermogen van recht om bewust 
nagestreefde maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, zoals gelijke behan
deling van mannen en vrouwen. Griffiths ziet burgers en hun handelen als 'door en 
door sociaal'; hun handelen vindt plaats binnen een complex web van wederkerige 
verhoudingen en sociale velden. De staat en haar regels spelen hierbij slechts op enige 
afstand een rol. Sociale velden geven eigen betekenissen aan het recht en passen het 
aan de eigen interne normen aan. Kennis over sociale verhoudingen kan bijdragen aan 
de effectiviteit van regels (Raes 1991: 212). 

In deze benadering, door Griffiths (1990: 31) 'de sociale werking van het recht' 
genoemd, staat echter nog altijd het recht centraal, ook al wordt dat recht slechts be
perkte macht toegekend. Griffiths heeft kritiek op de instrumentalistische opvatting 
van recht, maar het is toch met name de instrumentele functie van het recht waarin hij 
is geïnteresseerd. De rechtssociologen Sarat en Kearns (1993: 60-61) hebben kritiek op 
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de huns inziens eenzijdige aandacht voor de instrumentele functie van het recht. Zij 
stellen dat het ^w-^rrt-perspectief zou moeten worden verlaten en het recht in het 
dagelijks leven centraal moet worden gesteld. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag 
of het recht haar beoogde effecten realiseert, maar om de vraag welke effecten het recht 
überhaupt heeft. Recht is slechts één van de normatieve relaties die het dagelijks leven 
beïnvloeden. Recht is een intern kenmerk van sociale situaties, meer dan een auto
nome kracht die inwerkt op sociale situaties (Ewick, Kagan & Sarat 1999:10). De stu
die van het dagelijks leven zou open moeten staan voor de meervoudige manieren 
waarop het recht aanwezig is, door te onderzoeken hoe mensen het recht gebruiken en 
hoe ze het negeren. Ewick en Silbey hebben in hun boek The Common PUce of Law 
(1998) onderzocht welke rol individuen aan het recht toekennen bij hun dagelijkse er
varingen en problemen. 

Beide benaderingen vestigen de aandacht op de relatieve onmacht van het recht 
om sociale relaties te reguleren. Maar deze studie gaat over de invloed die het vreemde
lingenrecht heeft op de levens en relaties van gemengde paren en derhalve niet over de 
relatieve onmacht, maar juist over de macht van het recht. In juridische vrouwenstu
dies gaat de aandacht uit naar de normatieve functie van het recht, als uitdrukking van 
waarden en idealen. Geïnspireerd door het constructivisme hebben juridische vrou
wenstudies zich gericht op de tekst en intern-juridische factoren van het recht. Deze 
theorieën leiden ons terug naar de macht die het recht in het dagelijks leven heeft. De 
invloed van recht op sociale verhoudingen kan moeilijk worden onderschat. In de 
woorden van de Amerikaanse juriste Mary Joe Frug (1992: 141): 

Although law is only one of the cultural factors that influence women's practices, if 
the legal rules (...) were different, female sexuality could be different. 

Het recht kan vergaand ingrijpen in de levens van mensen. Recht legt haar definities 
van gebeurtenissen in het dagelijks leven op (Smart 1989: 4). Het huidige gezinsher-
enigingsbeleid bepaalt of en hoe, onder welke voorwaarden, gemengde paren hun 
gezinsleven in Nederland kunnen hebben en heeft daarmee een normatief karakter 
(Van Walsum 2000b: 46). Het vreemdelingenrecht produceert betekenissen over wat 
dat gezinsleven inhoudt en welk gezinsleven wel en niet wordt gehonoreerd. 

Regels zijn geen onafhankelijke variabelen, maar worden gezien als gendered, dat 
wil zeggen: gekleurd door een mannelijk perspectief en uitgaand van een mannelijke 
leefwereld. Dit geldt niet slechts voor de context van het recht en voor menselijk han
delen in de uitvoering, maar voor de tekst van het recht zelf. Het gaat om 'the power 
of legality's textuality itself, independent from its "intended" meaning or source' (Raes 
1991: 213). Recht is te zien als één van de systemen die niet alleen genderonderscheid, 
maar ook andere vormen van onderscheid produceert met als gevolg dat de belofte van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen niet wordt waargemaakt (Smart 1991: 
506). Dat betekent echter niet, dat alles wat het recht doet in het nadeel van vrouwen 
en in het voordeel van mannen is (Smart 1991: 501). 

Het recht heeft gevolgen voor het denken en handelen van individuen. Dit wordt 
wel genoemd de disciplinerende functie van het recht, dat wil zeggen: gericht op het indi-
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vidu die aan controle en documentatie wordt onderworpen. Enkele rechtssociologen 
en historici hebben, geïnspireerd door het werk van Michel Foucault, de functie van 
het recht als disciplineringsstrategie verkend (Stoler 1995; Hunt od Wickham 1994; 
Smart 1989). Smart wijst erop dat het recht haar soevereiniteit steeds meer uitbreidt, 
zich uitstrekt tot het persoonlijke en privé-domein en daarbij gebruik maakt van me
thoden van surveillance en disciplinering. Smart verbindt de toenemende discipline
ringsfunctie van het recht aan de toegenomen gelijkheid: met de verlening van rechten 
aan individuen door de staat is steeds meer kennis en informatie nodig over degenen 
die een beroep op die rechten doen. Uitbreiding van rechten gaat gepaard met een toe
name van de verzameling van gegevens over individuen en daarmee nieuwe vormen 
van regulering en disciplinering (Smart 1989:162). In die optiek is de vraag aan de orde 
of aan het vreemdelingenrecht een 'disciplineringsfunctie' kan worden toebedacht. 

Het recht aU strijdtoneel 

Individuen kunnen het recht negeren, of er op bepaalde manieren op reageren, zodat 
de invloed van het recht beperkt blijft. Het vreemdelingenrecht heeft bijvoorbeeld tot 
doel illegaal verblijf van vreemdelingen tegen te gaan. Toch verblijft een onbekend 
aantal vreemdelingen illegaal in Nederland. Nederlandse vrouwen en mannen gaan 
relaties aan met illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen. Zij negeren daar
mee het vreemdelingenrecht. Met oog op de instrumentele functie van het recht zou 
kunnen worden gesteld dat door dit handelen van individuen het vreemdelingenrecht 
de beoogde effecten — het tegengaan van illegaal verblijf— niet bereikt. Maar wanneer 
een paar de relatie legaal wil voortzetten en een verblijfsvergunning voor de buiten
landse partner aanvraagt, bepalen de regels van het vreemdelingenrecht of, op welke 
manieren en onder welke voorwaarden dat mogelijk is. De uitvoeringsambtenaar van 
de vreemdelingendienst zal de aanvraag van het paar beoordelen en daarbij de regels 
van het vreemdelingenrecht en de informatie van het paar interpreteren. Deze doet 
dat niet in een vacuüm, maar in de institutionele context van de uitvoeringsinstantie, 
de sociale context van het vreemdelingenbeleid en maatschappelijke vertogen over 
(illegale) vreemdelingen en gemengde relaties. Het paar op hun beurt probeert het 
besluitvormingsproces te beïnvloeden in een voor hen gunstige richting door zich op 
een bepaalde manier te presenteren, hun 'productive Other (Barsky 1994: 3). Hier gaat 
het om de normatieve functie van het recht. Ik ben met name in deze normatieve 
functie geïnteresseerd. 

Zo bezien is het recht op te vatten als een 'strijdtoneel', waarop diverse actoren 
strijd voeren over betekenissen. Al dan niet geslaagde pogingen van vrouwen en min
derheden om gelijkheid via het recht te bewerkstelligen, getuigen van de potentie van 
het recht om als een 'strijdtoneel' over betekenissen te fungeren (Chunn & Lacombe 
2000: 11). Actoren gaan een strijd aan over de betekenis, interpretatie en reikwijdte 
van rechten, gebruikmakend van juridische en administratieve vertogen, maar ook 
van sociale vertogen. Zij beïnvloeden elkaar wederzijds. Het recht vormt een semi-
autonoom betekenissysteem met een eigen dynamiek, maar het is slechts één van de 
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betekenissystemen en niet volledig afgesloten voor andere betekenissystemen. Het 
'werkt samen' met andere systemen (Chunn & Lacombe 2001:14), zoals bijvoorbeeld 
religie. In deze visie wordt door het dagelijks leven de betekenis van recht niet gerelati
veerd, maar juist versterkt. Juist omdat het samenwerkt met andere systemen, is het 
recht zo machtig (Ewick & Silbey 1998: 48). 

2.3 Discretie en vertoog 

Het begrip discretie neemt in het onderzoek naar de uitvoering van beleid, met name 
waar het onderzoek zich richt op ongelijke behandeling, een belangrijke plaats in. Het 
vreemdelingenbeleid is één van de terreinen waarop het uitvoeringsonderzoek zich 
richt. Met discretie wordt gedoeld op de ruimte die ambtenaren hebben om beslissin
gen te nemen over de manier waarop ze regels toepassen. Veelal wordt een onder
scheid gemaakt tussen formele discretie en informele discretie. Formele discretie is 
ruimte die de ambtenaar door de regelgeving wordt geboden om een eigen interpreta
tie aan bepaalde begrippen of regels te geven, of af te wijken van het beleid. 

Daarnaast bestaat er altijd ook informele discretie die ambtenaren zichzelf toe-
meten, zelfs als de regels daartoe formeel geen ruimte bieden. Voor verlening van een 
verblijfsvergunning voor verblijf bij partner of echtgeno(o)t(e) bestaat er bijvoorbeeld 
een strikte norm voor de hoogte van het inkomen (de bijstandsnorm voor gezinnen), 
waarvan uitvoerders formeel niet mogen afwijken. Toch komt het voor dat ambtena
ren ook bij inkomen uit arbeid twintig gulden lager dan deze norm, een verblijfsver
gunning verlenen (Van den Bedem 1995: 68). Deze ambtenaren maken dan gebruik 
van hun informele discretie. 

Informele discretie wordt als een belangrijke oorzaak van de kloof tussen beleid en 
uitvoering gezien. Het beleid wordt dan als gegeven beschouwd en nagegaan wordt in 
hoeverre de uitvoering afwijkt van het beleid. Een dergelijke benadering betekent dat 
de aandacht vooral uitgaat naar de uitvoering van regels en niet naar de regels zelf. De 
regels worden als gegeven beschouwd en impliciet als neutraal gezien. Pas door hun 
toepassing zouden regels leiden tot van de doelstellingen van het beleid afwijkende be
slissingen. Zo ontstaan stereotyperende en in het slechtste geval willekeurige beslissin
gen, die leiden tot ongelijke behandeling van bepaalde groepen. Deze benadering van 
discretie heeft mede tot gevolg dat de aandacht vooral uitgaat naar de gevolgen van 
uitvoering die afwijkt van het beleid, en minder naar gevolgen van de normaliteit van 
het beleid (Löschper 1999: 60). Maar zijn regels wel neutraal? De verdienste van juri
dische vrouwenstudies is dat de schijnbare neutraliteit van het recht ter discussie is 
gesteld en het verband tussen recht en andere gebieden van het sociale leven is gelegd. 
In mijn onderzoek zal ik dan ook aandacht besteden aan zowel de regelgeving als de 
uitvoering van het vreemdelingenrecht. 

Dit verband tussen het recht, de uitvoering van het recht en andere gebieden van 
het sociale leven komt tot uitdrukking in de definitie van discretie die Pratt hanteert. 
Discretie definieert zij als: 
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A productive regulatory power, the uses of which are inflected by shifting, histori
cally specific discourses and material conditions (Pratt 1999: 217). 

Deze definitie geeft ruimte om aandacht te geven aan de uitvoering van regels van het 
vreemdelingenrecht en het gebruik van vertogen in de uitvoering, zonder dat het be
lang van de uitvoeringscontext - de materiële condities - volledig wordt genegeerd. 

Vertoog definieer ik als: een groep teksten, niet noodzakelijkerwijs van één disci
pline, die een bepaald 'type' of'subject' voortbrengen (Smart 1991: 507). Er worden 
algemene categorieën geconstrueerd, met daarbinnen bepaalde 'types'. Naast de 'on
gewenste vreemdeling' is er altijd ook een 'gewenste vreemdeling'. Een van de 'types' 
van de 'ongewenste vreemdeling' is de 'criminele vreemdeling' (Pratt 1999: 218). Smart 
(1991: 509) onderscheidt het type vrouw als bijvoorbeeld 'de slechte moeder' van de 
algemene constructie van 'de vrouw' als tegengesteld aan de man. Binnen de algemene 
categorie 'vrouw' worden onderlinge verschillen tussen vrouwen genegeerd om het 
fundamentele verschil tussen mannen en vrouwen tot uitdrukking te laten komen. 

Vertogen verwijzen niet alleen naar de manier waarop wordt gedacht, gesproken 
of geschreven, maar ook naar de manier waarop wordt gehandeld en derhalve op con
crete materiële praktijken: de ontwikkeling van het beleid, de uitvoering van het 
beleid en de manieren waarop op beleid en uitvoering wordt gereageerd. Vertogen 
bieden 'raamwerken' die structureren wat kan worden gezegd, gedacht of gedaan, 
voor alle actoren die in het besluitvormingsproces zijn betrokken. 

Ik heb het recht benoemd als 'strijdtoneel'. Dat betekent dat er niet sprake is van 
één monolithisch vertoog, maar van een strijd om vertogen, een strijd om betekenis
sen, op het 'strijdtoneel' van het vreemdelingenrecht. Vertogen zijn dynamisch en 
meervoudig, veranderlijk en worden bestreden. Betekenissen kunnen tegenstrijdig 
zijn en proberen elkaar te transformeren en over te nemen. De strijd om betekenissen 
wordt gevoerd door verschillende actoren: de overheid, die het beleid formuleert, de 
uitvoeringsorganen en haar ambtenaren, maar ook de aanvragers. De overheid en de 
staat zijn niet te zien als een monolithisch geheel en dat geldt evenmin voor de uitvoe
ringsorganen. 

De beslissing om een verblijfsvergunning te weigeren ofte verlenen, is geen eenma
lige gebeurtenis en is niet het resultaat van individuele besluitvorming, maar een collec
tieve onderneming van meerdere ambtenaren en instanties van vreemdelingendien
sten, IND en Nederlandse ambassades. Zij oefenen de discretie opeenvolgend en paral
lel uit. De 'zaak' wordt gedurende de tijd geconstrueerd en er wordt aan bijgedragen 
door verschillende discretionaire beslissingen op verschillende momenten door ver
schillende instanties. Alle actoren presenteren een bepaalde visie op de werkelijkheid. 

Ambtenaren van vreemdelingendienst en I N D zijn het niet altijd eens, maar ook 
ambtenaren binnen een dienst verschillen soms van mening. Van belang is van wie de 
informatie en betekenissen zijn waarop de beslissing wordt gebaseerd en welke infor
matie en betekenissen door alle actoren worden gedeeld. Ik zal aandacht besteden aan 
deze strijd om betekenissen door tegenstrijdige opvattingen van ambtenaren in de 
analyse te betrekken. Ook wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan de aanvragers en 
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de vraag hoe zij vertogen trachten te beïnvloeden in een voor hen gunstige richting. 
Aanvragers zijn geen machteloze objecten die het uitvoeringsproces passief onder
gaan, maar nemen er actief aan deel. Zij zijn net als de uitvoeringsambtenaar actor in 
het besluitvormingsproces. Wel vindt het besluitvormingsproces plaats in een onge
lijke verhouding. Hoewel aanvragers wel degelijk invloed hebben, is deze invloed 
beperkt. Op zowel de 'ruimte' van uitvoerders als de 'ruimte' van aanvragers als acto
ren van vertogen binnen de uitvoeringscontext, ga ik in het volgende hoofdstuk 
nader in. 

Tenslotte zijn vertogen historisch specifiek. Zij ontlenen betekenissen aan het 
heden, maar ook aan het verleden. Het is mogelijk de historische koers van een 
bepaalde problematisering te achterhalen (Foucault 1989:11; Brants & Brants 1991: 23 
e.V.). Volgens Smart (1991: 510) vindt in de negentiende eeuw op het terrein van gender 
een sterke polarisatie plaats, waarbij verschillen steeds vaster en meer rigide worden 
vastgelegd. De negentiende eeuw vormt dan ook het hoogtepunt van de juridische 
uitsluiting van vrouwen. Er ontstaat een grotere verfijning en relevante categorieën en 
onderscheidingen worden juridisch vastgelegd. Het recht van de negentiende eeuw 
heeft daarmee een strakker omlijnde reeks betekenissen van 'vrouw' en 'vrouwelijk
heid' doen ontstaan en heeft door disciplinerende strategieën vrouwen aangemoedigd 
deze identiteiten en subjectiviteiten aan te nemen. Verschillen die nu soms nog altijd 
als 'natuurlijk' worden ervaren, zijn in deze periode vastgelegd.' Hoewel Smart alleen 
spreekt over gender, kan hetzelfde worden gezegd voor etniciteit. Noriel (1996: 69) 
laat zien hoe de ontwikkeling van administratieve systemen in de negentiende eeuw 
hebben bijgedragen aan de perceptie van de 'vreemdeling'. In hoofdstuk 5 zal ik laten 
zien hoe betekenissen van gender, etniciteit en klasse in het geval van gemengde rela
ties in de negentiende eeuw juridisch zijn vastgelegd in het nationaliteitsrecht en 
vreemdelingenrecht. De vraag is hoe deze betekenissen zich sindsdien hebben ontwik
keld en of en op welke manieren zij zijn terug te vinden in het huidige recht. 

Effecten van vertogen 

Wanneer wordt aangetoond dat een bepaald vertoog bestaat, is daarmee nog niet het 
effect van dat vertoog aangetoond (Jacobs 1998: 86). Deze effecten dienen apart te 
worden onderzocht. Het gaat hier om het verband tussen vertoog en werkelijkheid; de 
materiële en sociale effecten van vertogen. Het aantal afwijzende eindbeslissingen van 
aanvragen voor een verblijfsvergunning door Nederlandse mannen en vrouwen met 
een buitenlandse partner is betrekkelijk laag (zie hiervoor de cijfers in bijlage 2). Wat is 
het effect van de in dit onderzoek beschreven vertogen wanneer afwijzingen niet veel 
voorkomen? Wordt dan niet iets van betrekkelijk geringe betekenis en invloed uitge
licht en tot irreëel grote proporties versterkt? 

Mijn antwoord daarop is het volgende. Allereerst zal ik proberen de effecten van 
vertogen op de besluitvorming aan te tonen. Ik zal niet alleen vertogen in de uitvoe
ring analyseren, maar ook nagaan hoe deze de besluitvorming beïnvloeden. De effec
ten van vertogen kunnen bovendien niet uitsluitend worden afgemeten aan het aantal 
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negatieve beschikkingen. Dat het vreemdelingenrecht en de uitvoering daarvan 

bepaalde vertogen (re)produceren, betekent niet dat individuele zaken niet zouden 

kunnen worden gewonnen (Smart 1989: 103). De kosten van een aanvraag bestaan 

voor aanvragers bovendien niet alleen in een afwijzende beschikking, maar ook in de 

duur van de procedure, de kosten, de behandeling door uitvoerders en de mate van 

controle die wordt gepleegd, zelfs wanneer de beschikking uiteindelijk positief uitvalt 

voor de aanvrager. Een vermoeden dat een paar een schijnhuwelijk is aangegaan kan, 

ook wanneer dit niet kan worden bewezen, grote invloed hebben op de behandeling 

van de aanvraag. Een niet bewezen vermoeden is onvoldoende voor afwijzing van de 

aanvraag op grond van een schijnhuwelijk, maar kan ertoe leiden dat uitvoerders 

afwijzen op een andere grond, zoals de inkomenseis (Van den Bedem 1995: 69). 

Vertogen produceren tevens effecten door hun normatieve, disciplinerende wer

king. De gedachte dat veel gemengde relaties schijnhuwelijken betreflfen, heeft mede 

gevolgen voor de manieren waarop aanvragers hun leven kunnen inrichten, het beeld 

dat hun sociale omgeving van hen heeft en het beeld dat aanvragers van zichzelf heb

ben. Op deze manier kan de uitvoering van het vreemdelingenrecht de sociale iden

titeit van gemengde relaties gaan bepalen. Uitvoeringsorganen kunnen het leven en de 

persoonlijke ontwikkeling en van aanvragers mede gaan bepalen (Lipsky 1980: 9). 

Dergelijke gevolgen behoren evenzeer tot de materiële effecten van vertogen. 

Vertoog en macht 

Voor de vraag welke effecten vertogen hebben, is tevens van belang welke macht aan 

vertogen wordt toegekend. Een belangrijk punt van kritiek op de vertooganalyse richt 

zich op het machtsconcept. Brants en Brants (1991: 32) menen dat in de vertoogana

lyse er ten onrechte vanuit wordt gegaan dat de mens geen autonoom handelend 

wezen is. De vraag of de mens beheerst wordt door macht, of macht beheerst door de 

mens, wordt niet wordt opgelost. Ik ga ervan uit dat beide waar is: de sociale structuur 

van een samenleving stuurt en produceert handelen van de mens, tegelijkertijd wor

den sociale structuren in dit handelen geproduceerd en getransformeerd (Berger & 

Luckmann 1974). 

In uitvoeringsonderzoek wordt doorgaans uitgegaan van een eendimensionale op

vatting van macht. Er wordt uitgegaan van een objectief conflict van belangen, waarin 

directe uitoefening van macht plaatsvindt en bewuste, bedoelde onderwerping van de 

aanvrager door de uitvoerder. Er wordt uitgegaan van observeerbaar gedrag van 

ambtenaar en aanvrager (Handler 1992: 278). De eendimensionale opvatting van 

macht gaat uit van een machtige actor A (de ambtenaar) en een machteloze actor Β (de 

aanvrager). A heeft macht over Β wanneer ze Β zover krijgt dingen te doen die deze an

ders niet zou hebben gedaan. In later jaren zij η aan deze eerste dimensie van observeer

bare macht, twee dimensies toegevoegd: de uitsluiting van personen en thema's en de 

beïnvloeding van de wensen van B, door sociale constructie, taal, mythe, symbolen 

(Handler 1992: 278-279). Handler stelt daarmee de grens tussen het 'vrije' handelen 

van Β en het handelen dat wordt beïnvloed door macht ter discussie. Maar ook in de 
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driedimensionale benadering van macht gaat het nog altijd om bewust handelen van 

A, hetgeen directe verantwoordelijkheid impliceert. 

Hayward (1998: 9 e.v.) vindt de driedimensionale benadering van macht nog te 

beperkt. Haar eerste bezwaar is dat in de drie dimensies van macht wordt uitgegaan 

van een ruimte van 'vrije' actie, die niet door macht wordt beïnvloed. Het blijft im

mers ook in de driedimensionale benadering gaan om het onderscheid tussen hande

len van Β dat wel en handelen van Β dat niet wordt beïnvloed door macht. Haar 

tweede bezwaar is dat alleen het handelen van Β (de aanvrager) en niet dat van A (de 

uitvoeringsambtenaar) als beperkt door macht wordt gezien. Tenslotte stelt Hayward 

dat ten onrechte macht alleen als beperkend en negatief wordt opgevat. In Hayward's 

alternatieve benadering van macht (benoemd als 'defacingpower) wordt macht gezien 

als een mechanisme, dat de sociale grenzen bepaalt van het handelen van alle actoren: 

niet alleen van de aanvrager B, maar tevens van de uitvoeringsambtenaar A. Ook wat 

A kan en niet kan, wordt door sociale grenzen bepaald (Hayward 1998: 12). Dat wil 

niet zeggen dat het handelen van A en Β in gelijke mate door sociale grenzen wordt 

bepaald. A en Β zijn beide actoren, maar ze staan tot elkaar in een ongelijke machtsver

houding. Er is geen ruimte van 'vrije actie' die niet door macht wordt beïnvloed. De 

wil of intentie en bewuste actie van actor A is niet van belang voor de vraag of macht 

wordt uitgeoefend. In deze opvatting van macht is macht niet alleen ondetdrukkend 

en beperkend, maar ook productief: het maakt sociale actie mogelijk, stimuleert en 

traint mensen en verhindert denken niet, maar maakt het mogelijk (Ewick & Silbey 

1998: 225). De vraag is niet of A macht heeft over Β maar: hoe definiëren machts-

mechanismen het (on)mogelijke, het (on)waarschijnlijke, het natuurlijke, het nor

male of wat gezien wordt als probleem (Hayward 1998: 16). 

Het machtsbegrip van Hayward sluit aan bij het machtsconcept dat ten grondslag 

ligt aan de vertooganalyse. Vertogen vormen één van de machtsmechanismen waar

over Hayward spreekt. Het sluit aan bij de definitie van Pratt van discretie als een 'pro

ductive power. Machtsstructuren en sociale actoren bestaan tot elkaar in een weder

zijdse verhouding. Actoren worden gevormd door meervoudige machtsrelaties die ze 

door hun activiteiten en praktijken reproduceren (Chunn & Lacombe 2000: 13). 

Een van de kritieken op de vertooganalyse is dat deze ervan uit zou gaan dat indivi

duen volledig beheerst worden door vertogen. Daarmee zou intentionele sociale veran

dering niet of nauwelijks mogelijk zijn, omdat elke vorm van verzet zelf weer een ver

toog vormt of daar deel van uitmaakt. Volgens deze kritiek is het recht in de vertoog

analyse een afgesloten systeem. Teksten van het recht worden geanalyseerd buiten de 

context waarin ze zijn ontstaan, alsof het niet geschreven is in een bepaalde context, 

met een bepaalde bedoeling en door een bepaalde actor (Raes 1991: 224). Er wordt niet 

getracht het recht te toetsen aan de 'werkelijkheid' buiten de teksten van het recht. In 

die optiek zouden de interviews met aanvragers in dit boek geen enkele functie kunnen 

vervullen. 'Verstoring' van het vertoog, of 'teksten tegen zichzelf te keren' (Van den 

Oord 1994: 86, 219) is dan het meest haalbare. Voor diegenen die zich inzetten voor 

bijvoorbeeld de positieverbetering van vrouwen of gemengde relaties is dat een wei

nig troostrijke gedachte (Brouns et al. 1995: 69-73). Daarmee wordt getwijfeld aan de 
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kritische potentie die de vertooganalyse pretendeert te hebben. Het is om deze reden 
dat Koen Raes aan de vertooganalyse conservatieve tendensen toeschrijft. In paragraaf 
2.5 zal ik terugkomen op de vraag in hoeverre verzet mogelijk is en ingaan op de positie 
van de aanvragers als actoren van vertogen. Eerst zal ik aandacht besteden aan de wijze 
waarop gelijkheid en verschil in de uitvoering kunnen worden onderzocht. 

2.4 Gelijkheid en verschil 

Tot nu toe heb ik gesproken over het vreemdelingenrecht als strijdtoneel en de diverse 
actoren die deze strijd aan de hand van vertogen met elkaar leveren. Voor de rol van de 
uitvoerder als actor, kan worden terug gegrepen op onderzoek naar de uitvoering van 
het vreemdelingenrecht. Dit onderzoek heeft belangrijke inzichten opgeleverd over 
het uitvoeringsproces, de manier waarop uitvoerend ambtenaren de regels toepassen 
en omgaan met de vrijheid die ze bij de regeltoepassing hebben, stijlen van uitvoering 
en factoren die de kloof tussen beleid en uitvoering kunnen verklaren. O p de rol van 
de uitvoeringsambtenaar en het belang van de institutionele context van het uitvoe
ringsorgaan zal ik in hoofdstuk 3 nader ingaan. 

Een deel van de probleemstelling betreft de vraag naar de betekenis van het gelijk
heidsbeginsel voor de ontwikkeling van het nationaliteitsrecht en vreemdelingenrecht 
en de vraag in hoeverre ondanks de formele gelijkheid in het recht genderspecifieke 
gevolgen zijn aan te wijzen. Dit roept de vraag op naar gelijkheid en verschil: wanneer 
is er sprake van gelijke of verschillende gevallen? Wanneer is er sprake van genderspe
cifieke gevolgen? Voor beantwoording van deze vragen is allereerst van belang hoe 
categorisering van aanvragers in de uitvoering plaatsvindt. Vervolgens zal ik de con
cepten gelijkheid en verschil nader bespreken. Het gaat me daarbij niet zozeer om 
beantwoording van de vraag wanneer er sprake is van gelijke of ongelijke gevallen, 
maar om de vraag hoe gelijkheid en verschil worden gezien. 

Categorisering 

In uitvoeringsonderzoek wordt veel aandacht besteed aan de vraag hoe aanvragers 
worden gecategoriseerd. Gedurende het besluitvormingsproces worden aanvragers 
getransformeerd tot cliënt, ingedeeld in categorieën en als zodanig behandeld. Prottas 
(1979) beschrijft de manier waarop uitvoeringsorganen met aanvragers omgaan als het 
'verwerken' {processing) van aanvragers tot cliënten. Categorisering is een onlosmake
lijk onderdeel van het besluitvormingsproces. Deze categorisering wordt systematisch 
beïnvloed door de betekenis die aan de sociale positie van aanvragers wordt toege
kend. Bij gemengde relaties en de uitvoering van het vreemdelingenrecht is van belang 
of de Nederlandse partner man of vrouw is, of deze lasser is of academicus en of de 
buitenlandse partner Amerikaan of Marokkaan is. Wanneer de vrouw, de lasser en de 
Marokkaan anders en nadeliger behandeld worden dan de man, de academicus en de 
Amerikaan, is dat niet het resultaat van willekeur en onvoorspelbaarheid, maar van 
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patronen in de uitoefening van discretie (Baumgarter 1992:131 e.V.). Baumgarter gaat 
in navolging van Black uit van volledige voorspelbaarheid van beslissingen op grond 
van sociale factoren. Dit impliceert echter een volstrekt statisch karakter van beslissin
gen en categoriseringen, waarin een eenmaal geplakt label in opvolgende beslissingen 
kritiekloos wordt overgenomen en waarop aanvragers geen enkele invloed kunnen 
uitoefenen. Voor een 'strijd' om betekenissen is in deze opvatting geen plaats. 

Hoe aanvragers in het vreemdelingenbeleid en de uitvoering van dat beleid wor
den gecategoriseerd, hangt mede af van vertogen in de samenleving over de groep aan
vragers. Aanvragers komen niet alleen naar een instantie als individu met unieke erva
ringen en persoonlijkheden, maar als individuen met een sociale identiteit. Categori
seringen van gemengde relaties door uitvoerders - bijvoorbeeld als schijnhuwelijken -
vinden niet alleen hun oorzaak in het vreemdelingenbeleid en de uitvoering daarvan, 
of in de structuur van de uitvoeringspraktijk, maar tevens in noties over gemengde 
relaties in de omringende samenleving. Deze noties over gemengde relaties worden in 
de uitvoering van het vreemdelingenbeleid gereproduceerd in nieuwe vormen en 
betekenissen. Om te kunnen bestuderen hoe in de uitvoering gemengde relaties wor
den gecategoriseerd, is dan ook van belang te weten hoe in de omringende samen
leving over gemengde relaties wordt gedacht. 

Maar het recht creëert ook zelf effecten en is niet slechts de uitkomst van andere 
sociale ontwikkelingen (Smart 1989: 94). Het begrip 'schijnhuwelijk' wordt ingevuld 
aan de hand van heersende noties over gemengde relaties. Tegelijkertijd worden door 
de invulling van het begrip schijnhuwelijk in de uitvoeringscontext van het vreemde
lingenrecht betekenissen geproduceerd over gemengde relaties, die ook effecten heb
ben buiten de context van het vreemdelingenbeleid. 

Categoriseringen hebben niet uitsluitend negatieve gevolgen voor individuele aan
vragers. Er kan niet worden uitgegaan van de onbuigzame veronderstelling dat het 
recht steeds in het nadeel is van vrouwen. Van Walsum (1997: 37) heeft gewezen op de 
negatieve stereotyperingen van migrantenvrouwen in het vreemdelingenbeleid. Om 
kans te maken op een verblijfsvergunning na verbreking van een relatie zijn buiten
landse vrouwen welhaast gedwongen zichzelf af te schilderen als slachtoffers van hun 
patriarchale, vrouwenonderdrukkende culturele achtergrond. Zij maken in dat geval 
grote kans om de individuele zaak te winnen: bijna tachtig procent van de gescheiden 
buitenlandse vrouwen wordt voortgezet verblijf in Nederland toegestaan op humani
taire gronden (Van Blokland, Jansen & Vegter 1999: 35). Voor buitenlandse vrouwen 
als groep betekent het echter dat de negatieve stereotypen van buitenlandse vrouwen 
als slachtoffer van buitenlandse mannen worden gereproduceerd en versterkt. Van 
ongelijke behandeling zal in individuele gevallen geen sprake zijn. Er kan echter sprake 
zijn van systeemdiscriminatie. Bij systeemdiscriminatie gaat het om onderliggende waar
depatronen of dominante beginselen van maatschappelijke ordeningsstructuren, die 
zodanig zijn toegesneden op de maatschappelijk dominante groep dat hierdoor de 
maatschappelijke kansen en mogelijkheden van de niet-dominante groep beknot wor
den. Hierbij is niet per definitie sprake van een aanwijsbare actor of duidelijke maat
regel of handeling. De onderliggende waardepatronen zijn veelal niet expliciet gefor-
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muleerd. Het gaat om ingeslepen regels, praktijken of ordeningsprincipes, die een uit
sluitende werking hebben omdat ze bepaalde groepen benadelen of geen rekening hou
den met het anders zijn van mensen (Holtmaat 2000: 260-262; Veldman 2000:195). 

De sociale constructie van gender 

Bestudering van ongelijke behandeling roept de vraag op wanneer er sprake is van 
gelijkheid of verschil. Wanneer is er sprake van 'anders' zijn? Anders dan wie, ofwel: 
wat is het punt van vergelijking? Bij bestudering van ongelijke behandeling van man
nen en vrouwen is de vraag van belang of mannen en vrouwen 'gewoon hetzelfde of 
nu eenmaal anders' zijn (Brouns et al. 1995: 44). 

In de klassieke juridische gelijkheidsdoctrine wordt vrij algemeen onderkend dat 
de inhoud van het begrip 'gelijkheid' uiteindelijk wordt bepaald door waardeoorde
len, politieke keuzes en subjectieve oordelen (Mulder 1993: 101). Voor schrijvers bin
nen deze klassieke doctrine vormt dit echter geen aanleiding het begrip gelijkheid kri
tisch te onderzoeken of het genderspecifieke karakter van dergelijke waardeoordelen 
te problematiseren (Van den Oord 1994: 36). Ook in uitvoeringsonderzoek gebeurt 
dit weinig. In juridische vrouwenstudies is het uitgangspunt dat gelijkheid en verschil 
geen eenduidige, maar manipuleerbare concepten zijn (Frug 1992: xn ) . O p de vraag 
wanneer er sprake is van gelijkheid of verschil, en of vrouwen 'gewoon hetzelfde of nu 
eenmaal anders' zijn, zijn verschillende visies ontwikkeld. Deze al decennialang voort-
woedende discussie wordt benoemd als 'het dilemma van gelijkheid en verschil'. In 
hoofdlijnen zijn drie visies ontwikkeld. Deze visies zijn door vele auteurs zijn uit
gebreid beschreven en ik zal ze daarom slechts kort typeren.2 

Allereerst het gelijkheidsdenken, volgens welke mannen en vrouwen van nature 
gelijk zijn, maar vrouwen in een maatschappelijke achterstandspositie verkeren. Vol
gens het verschildenken zijn er natuurlijke verschillen tussen mannen en vrouwen en 
wordt de verklaring van ongelijke verhoudingen gezocht in de onderwaardering van 
datgene waarin vrouwen verschillen en van het vrouwelijke in de cultuur (Gilligan 
1982). Het dominantiedenken gaat uit van machtsverschillen tussen mannen en vrou
wen en zoekt de oorzaak van onderdrukking van vrouwen met name in het onder
scheid tussen publiek en privé-domein. Het gezin en met name seks is de plaats van 
onderdrukking van vrouwen bij uitstek (MacKinnon 1987). Alle drie benaderingen 
gaan uit van een sterk instrumentalistische opvatting van recht. Zij zien de staat en het 
recht als veroorzakers van de ongelijkheid van vrouwen. Deze hebben bijvoorbeeld 
het onderscheid tussen publiek- en privé-terrein in het leven geroepen. Tegelijkertijd 
wordt het heil van de staat en het recht verwacht, die de positie van vrouwen zouden 
moeten verbeteren. Het recht en de staat worden gezien als een monolithisch geheel, 
als bepalende actoren, die ofwel als bevrijder ofwel als onderdrukker worden be
schouwd (Chunn & Lacombe 2000: 6). Recht wordt daarmee een grote macht in het 
dagelijks leven toegekend. 

Ik kies voor een benadering, waarin sekse wordt gezien als een sociale constructie. 
Het constructiedenken is geïnspireerd door het wetenschappelijk constructivisme. De 
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benadering van gender als sociale constructie wordt vaker in andere disciplines ge
bruikt dan in juridische vrouwenstudies. Wanneer sekse als sociale constructie wordt 
gezien, wordt meestal de term gender gebruikt. Met het begrip gender wordt aangege
ven dat er geen sprake is van een 'natuurlijk' begrip met een duidelijke, vaststaande 
inhoud. Het is een sociale en culturele constructie, waarvan de betekenis onder in
vloed van omstandigheden, tijd en plaats kan veranderen. Er zijn verschillende invul
lingen van vrouwelijkheid, van wat 'normale' vrouwelijkheid inhoudt. Sociale con
structie gaat om interpretatie en de erkenning van de gedeeltelijkheid en bepaaldheid 
door het perspectief van interpretatie. Er wordt vanuit gegaan dat mannelijkheid en 
vrouwelijkheid in verschillende contexten verschillende betekenissen kunnen hebben. 
Niet alleen betekenissen van vrouwelijkheid, maar ook van mannelijkheid zijn onder
werp van onderzoek. Het perspectief van gender als sociale constructie biedt naar mijn 
mening de meest vruchtbare mogelijkheden om de positie van Nederlandse mannen 
en vrouwen met een buitenlandse partner in het vreemdelingenrecht te onderzoeken. 
Gender als een analytische categorie maakt het mogelijk te onderzoeken hoe en in 
welke context betekenissen van sekse in het recht tot stand komen en welke machts
verschillen daardoor worden geproduceerd (Van den Oord 1994: 88), zonder dat 
wordt aangenomen dat het recht en juridische instituties uniforme, uitsluitend goed 
of slechte gevolgen voor vrouwen hebben (Chunn & Lacombe 2001: 11). 

Gender, etniciteit en klasse 

Tot nu toe is alleen gesproken over gender als analytische categorie. Maar gender kan 
voor verschillende vrouwen verschillende betekenissen hebben. Met de aandacht voor 
differentiatie van verschillende groepen vrouwen (bijvoorbeeld zwarte, migranten en 
vluchtelingen vrouwen of lesbische vrouwen) is de vraag opgekomen of de algemene 
categorie 'vrouw' of'vrouwelijkheid' wel bestaat. Behalve verschillen tussen mannen 
en vrouwen, bestaan er verschillen tussen vrouwen onderling. Uitsluitend de werking 
van gender onderzoeken is in het algemeen gesproken onvoldoende, maar zeker voor 
het onderwerp gemengde relaties. Uitsluiting gebeurt niet alleen op basis van gender, 
maar ook op basis van etniciteit, klasse of seksualiteit. Ofen welke mannen zich aan de 
pluszijde van het recht en vrouwen zich aan de minzijde van het recht bevinden, wordt 
mede door die andere factoren bepaald. De machtspositie van mannen geldt vooral 
voor witte, hetero, middenklasse mannen. In juridische vrouwenstudies wordt het 
belang van bestudering van gender samen met andere sociale constructies zoals klasse, 
etniciteit en seksualiteit wel onderkend, maar in praktijk nog relatief weinig toege
past.' In het algemeen wordt nog altijd gesproken over de universele categorie Vrouw. 
Meestal wordt etniciteit gezien als een afgeleide van gender (Van den Oord 1994: 21), 
of worden gender en etniciteit gezien als twee afzonderlijke, empirische ongelijkheids
verhoudingen, waarvan pas in tweede instantie de onderlinge relatie wordt onder
zocht (Aerts & Saharso 1994: 21). 

De Amerikaanse juriste Kimberle Crenshaw (1990:197) heeft de nadelen van een 
single-issue benadering, waarbij uitsluitend naar gender gekeken wordt, overtuigend 
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uiteen gezet. Een single-issue benadering sluit zwarte vrouwen uit. Want als het over 
zwart gaat, gaat het eigenlijk over zwarte mannen en als het over gender gaat, gaat het 
eigenlijk over witte vrouwen, zo stelt zij. Zij bepleit daarom een benadering die ze 
benoemt als intersectionality, in het Nederlands: kruispuntdenken (Wekker & Botman 
2001: 40). Gender en etniciteit zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen niet los 
van elkaar worden gezien of bestudeerd. Mannen en vrouwen van de ene etnische 
groep worden op een andere manier geconstrueerd dan die van een andere etnische 
groep. Gender heeft etnische aspecten en etniciteit is altijd gendered (Wekker 1998:51). 

Een single-issue benadering werkt niet alleen uitsluitend voor zwarte vrouwen, 
maar ook voor gemengde relaties. Volgens Twine (1999: 744) wordt zelfs ondanks het 
uitgangspunt van intersectionality in theorievorming van vrouwenstudies nog altijd 
uitgegaan van cultureel en raciaal (etnisch) homogeen samengestelde gezinnen en 
relaties. Maar relaties die mannen of vrouwen van de ene etnische groep aangaan met 
leden van de andere etnische groep hebben gevolgen voor de manieren waarop gender 
en etniciteit worden geconstrueerd. In dit onderzoek zal ik daarom zowel gender, etni
citeit als klasse in de analyse betrekken. 

Etniciteit definieer ik als: een proces van nooit voltooide en tegenstrijdige maat
schappelijke groepsvorming, waarin voortdurend wij/zij-grenzen worden afgebakend, 
bestreden en verlegd. Etniciteit is een combinatie van zelfdefinitie (subjectieve identi
teit) en definitie door anderen (sociale identiteit) (Pattynama 1995: 217-218). Etniciteit 
gaat veelal gepaard met een (toegeschreven) notie van gemeenschappelijke afkomst 
(Anthias 1992: 27); aan etnische groepen wordt vaak een bepaalde cultuur toegeschre
ven. Bij klasse gaat het me evenmin als bij gender en etniciteit om Objectieve' sociale 
factoren, maar om de betekenis die wordt gehecht aan sociaal-economische positie. 
Klasse is verbonden met sociaal-culturele aspecten en etniciteit. Mensen met een 
lagere sociaal-economische achtergrond worden vaak afwijkende culturele normen 
toegeschreven. Klasse is mede bepalend voor de etniciteit die mensen wordt toege
schreven (Jones 2000; Rath 1991: 143). Omdat ik alle drie begrippen opvat als sociale 
constructies gaat het voortdurend om de vraag welke betekenissen in verschillende 
contexten aan deze begrippen worden verleend. 

2.5 Verhalen over recht 

In vertooganalyses komen de 'subjecten' zelf, die door vertogen geproduceerd wor
den, niet of nauwelijks aan het woord. Zij lijken vooral te worden gezien als machte
loze subjecten, onderworpen aan vertogen, die zelf geen enkele invloed op die ver
togen kunnen uitoefenen. Zij zijn willoze slachtoffers en geen actoren. Zij hebben 
geen stem en het is zelfs de vraag of zij wel ruimte hebben om te 'spreken' (Spivak in 
Landry & Maclean 1996: 289). Doorgaans komen de subjecten - de aanvragers - in 
uitvoeringsonderzoek eveneens slechts beperkt aan bod. Het uitvoeringsonderzoek is 
sterk gericht op de problemen waar de overheid en uitvoerders voor worden gesteld. 
De nadruk ligt vooral op de vraag waarom door de overheid bedoelde effecten uit-
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blijven en veel minder op effecten voor de aanvragers (Schwitters 2000:194; zie echter 
Van der Veen 1990). 

In het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat ik niet uitga van een dergelijke 
visie op aanvragers als machteloze subjecten. Ik heb aanvragers uitdrukkelijk als acto
ren willen zien en hun rol in de vorming van vertogen in de uitvoering willen onder
zoeken. Daarnaast heb ik aan de positie van de aanvragers aandacht besteed door ze in 
interviews te vragen naar hun ervaringen met het vreemdelingenrecht. Op basis van 
mijn eigen ervaringen als Nederlandse met een buitenlandse partner en de invloed die 
ik zelf aan het vreemdelingenrecht toeschrijf, ben ik mijn onderzoek begonnen met de 
verwachting dat de aanvragers zich in hun verhalen zouden verzetten tegen de domi
nante vertogen van het restrictieve vreemdelingenbeleid. Al bij het eerste interview is 
me duidelijk geworden dat deze verwachting niet zou worden vervuld. Aanvragers 
hebben kritiek op het restrictieve beleid, maar bevestigen en legitimeren het ook. Hun 
verhalen zitten vol tegenstrijdigheden, hetgeen het moeilijk maakt tot een categorise
ring te komen. Categorisering of typering van hun verhalen zou geen recht doen aan 
de tegenstrijdigheden en ambivalenties. 

Het werk van Patricia Ewick en Susan Silbey (1999,1998,1995) heeft mijn proble
men met de analyse van de interviews opgelost. Hun narratieve analyse heeft deels 
dezelfde theoretische uitgangspunten als de vertooganalyse, maar beoogt juist de sub
jecten aan het woord te laten. In de narratieve analyse wordt bijvoorbeeld onderzocht 
welke betekenissen vrouwen zelf aan gender verlenen. Het werk van Ewick en Silbey 
heeft mij gewezen op de basis van mijn veronderstelling, dat de verhalen van vrouwen 
zich eenduidig zouden verzetten tegen vertogen van het restrictieve beleid. In hun 
werk bekritiseren zij het gebruikelijke uitgangspunt in narratieve analyses dat verhalen 
een epistemologische en politieke waarde hebben. De epistemologische waarde zou 
inhouden dat de verhalen waarheden over de werkelijkheid onthullen, die bij meer 
traditionele methoden van onderzoek verborgen blijven. De politieke waarde zou 
inhouden dat de verhalen een subversief en transformatief potentieel hebben. Ewick 
en Silbey verwerpen beide veronderstellingen. Zij gaan ervan uit dat verhalen sociaal 
georganiseerde fenomenen zijn, die de culturele en structurele kenmerken van hun 
productie reflecteren (zie ook Prins 1997: 52). Verhalen zullen in het algemeen domi
nante vertogen niet ondermijnen, maar juist bevestigen. Zij suggereren dat verhalen 
dat doen, juist als ze het bijzondere van de persoonlijke ervaringen benadrukken, en 
het verband tussen het bijzondere en het algemene op de achtergrond stellen. 

Het werk van Ewick en Silbey is verder van belang vanwege de stelling dat mensen 
ongeacht hun klasse, gender of etniciteit of ervaringen met recht altijd tegenstrijdige 
verhalen over recht vertellen. Ewick en Silbey hebben ruim vierhonderd interviews 
gehouden met mensen van verschillende achtergronden en met verschillen ervaringen 
met het recht. Bijna zonder uitzondering gebruiken deze mensen drie verhalen, op 
verschillende momenten van het interview en zelfs binnen één uitspraak. Ewick en 
Silbey noemen deze verhalen over het recht: before the Uw, with the Uw en up against 
the Uw. Deze drie verhalen zijn in de interviews van vrouwen te herkennen. Ik zal nu 
eerst de drie verhalen over het recht presenteren. Vervolgens zal ik ingaan op de vraag 
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in hoeverre verzet tegen dominante vertogen mogelijk is. De visie van Ewick en Silbey 
op verhalen die dominante vertogen bevestigen, duidt er immers op dat zij verzet 
slechts beperkt mogelijk achten.4 

Een van de verhalen is 'before the Uw. In dit verhaal zien aanvragers recht als een 
objectief gebied van onpartijdige actie, ver en afstandelijk van het leven van indivi
duen. Recht is verheven, werkend door middel van vaststaande regels in duidelijk af
gebakende ruimtes. Het recht wordt omschreven als formeel geordend, rationeel, een 
hiërarchisch systeem van bekende regels en procedures. Deze versie is het verhaal van 
het recht zelf over de eigen grandeur en onpartijdigheid. De beslissing om van het 
recht gebruik te maken wordt vaak gezien als een breuk met de normale gang van 
zaken en met relaties. Vaak worden dan algemene belangen ingeroepen om dit te 
rechtvaardigen. 

Het tweede verhaal is 'with the Uw''. Aanvragers die dit verhaal vertellen, beschrij
ven recht als een spel, een afgegrensde arena, waarin vooraf bestaande regels kunnen 
worden toegepast en nieuwe regels uitgevonden om een brede set van belangen en 
waarden te dienen. Zij spelen het spel mee. Het recht staat niet buiten het dagelijks 
leven, maar werkt tegelijk met dagelijkse gebeurtenissen en verlangens. Het gaat om 
legitieme competitie. Er wordt vaak gerefereerd aan de kracht van zichzelf en anderen 
om het recht succesvol in te zetten. Het is niet de algemene menselijke natuur om dit 
spel te spelen, maar het spel wordt op bepaalde tijden en plaatsen gespeeld. Het kent 
valkuilen en de naïviteit van de aanvragers kan de kans op winnen verkleinen. De hulp 
van een advocaat is in veel gevallen onmisbaar. 

Het derde verhaal is 'up against the Uw'. Volgens dit verhaal is recht het product 
van ongelijke macht. Recht is niet objectief en eerlijk, maar willekeurig en onvoorspel
baar. Mensen handelen in strijd met het recht en gebruiken trucs om het recht te ver
mijden of te gebruiken. Treuzelen, vergissingen, kleine misleidingen of leugens, 
humor en het schoppen van scènes zijn allemaal voorbeelden van verzet. Deze trucs 
zijn niet zozeer een overtreding van de regels, als een ontwijken van de regels. Ze tas
ten de macht van het recht niet aan, maar schokken of verwarren het. 

Gender, etniciteit en klasse hebben invloed op de verhalen die worden verteld en 
het up against the ώίο-verhaal is het meest dominant aanwezig bij minder geprivile
gieerde groepen. Volgens Ewick en Silbey zijn het de meervoudige en tegenstrijdige 
betekenissen die worden gehecht aan het recht, die het beschermen tegen radicale kri
tiek. Volgens hen bevestigt zelfs een up against the ÄZMMrerhaal de hegemonie van het 
recht, omdat er steeds een before the Uw-venaal bij wordt ingezet. Daardoor blijft het 
ideaal van onpartijdig en rechtvaardig recht in stand. Juist de tegenstrijdige en meer
voudige betekenissen die aan het recht worden toegekend, bevestigen het recht als 
duurzaam en machtig sociaal instituut. De tegenstrijdigheden geven mensen de 
mogelijkheid om sociale fenomenen en persoonlijke ervaringen te interpreteren op 
manieren die in overeenstemming zijn met bestaande ideologieën over recht. 

Het recht vraagt aanvragers veelvuldig om hun verhaal te doen. Dit leidt tot een 
vorm van individualisering van persoonlijke ervaringen, doordat het verband tussen 
personen en de sociale bepaaldheid van hun ervaringen wordt ontweken. De moge-



Recht in het dagelijks leven 31 

lijkheid voor aanvragers om 'hun verhaal' te doen maakt ze dus niet per definitie 
machtiger.5 Dat betekent niet dat 'subversieve verhalen' niet mogelijk zijn. Deze ont
staan wanneer ervaringen worden verteld als onderdeel van de culturele, sociale en 
politieke omgeving, en daarmee het persoonlijke en bijzondere overstijgen. Er zijn 
bepaalde voorwaarden waaronder subversieve verhalen kunnen ontstaan: de sociale 
marginaliteit van de verteller, die de eigen ervaringen het minst uitgedrukt ziet in so
ciaal beschikbare verhalen; het begrip van de hegemonie: kennis van de regels; de 
omstandigheden waarin het verhaal wordt verteld, bijvoorbeeld in groepen, waardoor 
het gemeenschappelijke van ervaringen duidelijk kan worden. In hoofdstuk 10 zal ik 
uitgebreid ingaan op de vraag hoe aanvragers de ontmoeting met het vreemdelingen
recht hebben ervaren en of en hoe zij de drie verhalen over recht vertellen. 

2.6 Recht en identiteit 

De voorwaarden die het vreemdelingenrecht stelt en de uitvoering in het besluitvor
mingsproces hebben mede gevolgen voor de manieren waarop aanvragers hun leven 
kunnen inrichten. Het vreemdelingenrecht bepaalt tevens het beeld dat de sociale 
omgeving van hen heeft (hun externe identiteit) en het beeld dat aanvragers van zich
zelf hebben, hun zelfbeeld (hun subjectieve identiteit). Dit geldt zowel voor de Neder
landse als de buitenlandse partner. In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk wil ik 
uitwerken hoe ik het begrip identiteit opvat. 

Bij sociale identiteit gaat het om een definitie van zelf, in relatie tot de omgeving. 
Identiteit is niet zozeer een individuele ervaring, maar zichzelf identificeren in relatie 
tot anderen. Individuen zijn niet vrij om hun identiteit te bepalen ofte veranderen. 
Dat gebeurt in onderhandeling met de sociale context. Die sociale context bestaat niet 
alleen uit de directe sociale omgeving, maar ook historische, economische en politieke 
omstandigheden. Dit impliceert dat sociale identiteit niet voor eens en altijd vastligt. 
Mensen blijven op actieve wijze met identiteit omgaan. Ze komen in interactie en 
onderhandeling tot nieuwe definities. Identiteit is derhalve niet een gegeven, maar een 
dynamisch proces, dat constant nieuwe betekenis verkrijgt. Ondanks deze verander
lijkheid, heeft het elementen van continuïteit (Verkuyten 1999: 30-31). Mensen con
strueren hun identiteit binnen een bepaald sociaal raamwerk, die zowel in het ver
leden als heden zijn gevormd. 

Identiteit is meervoudig. Een individu heeft niet één sociale identiteit, maar meer
dere identiteiten, die onderling met elkaar zijn verweven. Identiteit is meervoudig in 
tijd: mensen veranderen in de tijd, ze kijken naar verleden door de lens van het heden 
en kijkend naar de toekomst (Ghorashi 2001: 25). Een individu kan verschillende 
identiteiten op verschillende momenten hebben, maar één ervan benadrukken, afhan
kelijk van de context. Gender, etniciteit en klasse spelen een belangrijke rol bij identi
teitsvorming en zijn onderling met elkaar verbonden. Sommige identiteiten kunnen 
worden opgelegd door de sociale context. Dit is de externe identiteit, die in tegen
spraak kan zijn met de subjectieve identiteit (Ghorashi 2001: 20-28). In geval van een 
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negatieve externe identiteit wordt wel gesproken over gestigmatiseerde identiteit 
(Speelman 2001: 50-51). 

Het recht kan als onderdeel van de sociale, historische en politieke context de so
ciale identiteit van individuen beïnvloeden. Recht categoriseert en kan in meest letter
lijke zin bepalen of iemand 'vrouw' of'man' is, 'Nederlander' of'vreemdeling'. Recht 
bepaalt tevens de identiteit van mensen, omdat het bepaalt welke verhalen zij over zich
zelf kunnen vertellen. Volgens Tempelman (1999: 72) overheerst in het juridische ver
toog een essentialistische opvatting van culturele identiteit, hetgeen zij benoemt als cul-
turalisme. Buitenlandse vrouwen die gezien hun opleiding en verblijf in Nederland 
worden verondersteld geëmancipeerd te zijn, kunnen moeilijk in een juridische proce
dure argumenten aandragen die te maken hebben met traditionele patronen van hun 
culturele achtergrond, zoals een gedwongen huwelijk. Zij worden geacht zich van der
gelijke patronen te hebben losgemaakt of er weerstand aan te kunnen bieden. Maar 
het recht beperkt niet alleen bepaalde identiteiten, maar maakt deze ook mogelijk. 
Hendrik Hartog (1993: 65) beschrijft hoe de juridische onderwerping van de vrouw in 
het negentiende-eeuwse huwelijksrecht, samen met religie, het leven en de identiteit 
van een gehuwde vrouw bepaalt. Recht en religie tezamen rechtvaardigen de onderwer
ping van de vrouw, maar ook haar verzet tegen machtsmisbruik door de echtgenoot. 

De Franse sociologe Beate Collet (2000,1996) heeft de invloed van het Franse en 
Duitse vreemdelingenrecht en nationaliteitsrecht op de het integratieproces van bui
tenlandse mannen en vrouwen getrouwd met een Duitse of Franse partner vergele
ken. Haar onderzoek heeft betrekking op de periode voor 1993, als het Franse vreem
delingenrecht in vergelijking met Duitsland zeer liberaal is. In interviews heeft zij 
gevraagd naar de culturele en religieuze opvattingen, opvattingen over huwelijk en ge
zin en eventuele terugkeerwensen van de buitenlandse partner. Collet komt tot de 
conclusie dat een restrictief beleid, zoals het Duitse, ertoe leidt dat de buitenlandse 
partner vasthoudt aan de eigen culturele achtergrond. In Duitsland bouwen de bui
tenlandse partners sterker dan in Frankrijk een 'Ausländeridentitäi op (Collet & 
Varrò 2000: 39). Daarentegen bevordert het Franse recht het loslaten van de cultuur 
van het herkomstland.7 Door een relatief sterke rechtspositie worden sociale en be
roepsintegratie mogelijk gemaakt, terwijl in Duitsland naturalisatie een beloning is, 
nadat de sociale en arbeidsintegratie hebben plaatsgevonden. Het vreemdelingenrecht 
heeft tevens gevolgen voor de gezinsverhoudingen. Het huwelijk wordt met name in 
Duitsland mede gesloten om meer rechten te verwerven, ook al was het paar liever niet 
getrouwd. 

Hoewel Collet niet het begrip identiteit, maar integratie gebruikt, laat haar werk 
de invloed van het vreemdelingenrecht en nationaliteitsrecht op verschillende identi
teiten zien: culturele of etnische identiteit, politieke identiteit en de gezinsverhoudin
gen (en daarmee genderidentiteit). Zij benadrukt dat de rechtspositie niet alleen de 
integratiemogelijkheden mede bepaalt, maar dat de buitenlandse partners ondanks de 
restrictieve regels over vele mogelijkheden beschikken om hun integratie zelf vorm te 
geven (Collet 2000: 117). Zij legt daarbij de nadruk op de buitenlandse partner en 
diens integratie in het land van vestiging. De vraag is wat de rechtspositie van de 
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buitenlandse partner en de ontmoeting met het vreemdelingenrecht betekent voor de 
Nederlandse partner. 

Zoals betoogd in hoofdstuk i, is 'wit' als etnische kleur lange tijd onbesproken 
gebleven. Witte Nederlanders zouden geen etniciteit hebben en zouden per definitie 
in Nederland thuis horen. De ontmoeting met het vreemdelingenrecht zou deze ver
onderstellingen voor Nederlanders met een buitenlandse partner echter onzeker kun
nen maken. Maar ook in algemenere zin zou een gemengde relatie voor een witte 
vrouw veranderingen in haar identiteit of bewustzijn over 'etniciteit' teweeg kunnen 
brengen. De Britse onderzoekster Ifekwunigwe (1998: 556) heeft witte moeders met 
een zwart kind geïnterviewd, die spreken over een 'dubbel bewustzijn'. Volgens 
Frankenberg (1993: 135) zijn witte vrouwen met een interraciale relatie zich meer 
bewust van racisme dan andere witte vrouwen. Voor witte vrouwen met een inter
raciale relatie heeft racisme een andere betekenis, omdat het zich in de slaapkamer 
bevindt en hun persoonlijke leven beïnvloedt. De gemengde relatie heeft voor deze 
vrouwen een verandering in identiteit en identiteitsbeleving opgeleverd. Dienke 
Hondius (1999: 154-155) constateert echter in haar onderzoek, dat Nederlandse vrou
wen met een buitenlandse partner meer dan Nederlandse mannen met een buiten
landse partner verdedigen dat zij Nederlands zijn gebleven, ondanks hun gemengde 
relatie. Zij ontkennen dat ze zijn opgeschoven in de richting van de cultuur van hun 
partner en hebben blijkbaar meer dan Nederlandse mannen behoefte aan het vast
houden aan een Nederlandse culturele identiteit. 

De gemengde relatie kan derhalve zowel voor de buitenlandse als de Nederlandse 
partner gevolgen voor de identiteitsvorming hebben. De vraag is welke rol het vreem
delingenrecht daarin speelt. Het vreemdelingenrecht kan op verschillende manieren 
de identiteit beïnvloeden. Ten eerste kan het vreemdelingenrecht door haar norma
tieve werking het gezinsleven van Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner 
bepalen, zowel de manier waarop dit gezinsleven vorm kan worden gegeven als de 
onderlinge genderverhoudingen. Ik zal dat rekenen tot de genderidentiteit. Ten tweede 
zou het de politieke identiteit of het burgerschap kunnen bepalen: hoe denken Neder
landse vrouwen met een buitenlandse partner over het vreemdelingenrecht: onder
schrijven of verwerpen ze het? Ten derde zou de ontmoeting met het vreemdelingen
recht niet alleen de etnische identiteit van de buitenlandse partner, maar ook de witte, 
'kleurloze' etnische identiteit van Nederlandse vrouwen mede kunnen bepalen en de 
laatste, kleurloze positie kleur kunnen geven. De vanzelfsprekendheden die Neder
landse vrouwen denken verbonden te zijn aan het lidmaatschap van de Nederlandse 
natie zijn door de ontmoeting met het vreemdelingenrecht onzeker geworden en wor
den betwist. 

2.7 Conclusies 

Op grond van het vorenstaande hanteer ik de volgende uitgangspunten. Voor het 
onderzoek van de betekenis van het recht in het dagelijks leven onderzoek ik in de 
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eerste plaats de regels en uitvoering van het vreemdelingenrecht en in de tweede plaats 
de beleving door de aanvragers. 

In het onderzoek naar de uitvoering sluit ik deels aan bij de traditie van het Neder
lands uitvoeringsonderzoek. Het begrip discretie vervult hierin een belangrijke rol. Ik 
zal discretie invullen aan de hand van het begrip vertoog. Aan de hand van het begrip 
vertoog kunnen algemene constructies en 'typen' van gender, etniciteit en klasse wor
den onderzocht. Deze kunnen in verschillende contexten verschillende en zelfs tegen
strijdige betekenissen hebben. Ik zal het vreemdelingenrecht en haar uitvoering opvat
ten als een 'strijdtoneel' waarop diverse actoren een strijd om betekenissen leveren. 

De betekenis van gender is niet beperkt tot vrouwen. Er worden niet alleen beel
den van 'vrouwelijkheid', maar ook van 'mannelijkheid' geproduceerd. Hetzelfde 
geldt voor klasse en etniciteit. Etniciteit heeft niet alleen betekenis voor de zoge
naamde 'etnische groepen', maar ook voor witte Nederlanders. 

Betekenissen van gender, etniciteit en klasse worden niet slechts onderzocht in de 
uitvoering, maar tevens in de regels. Regels zijn niet neutraal, maar gendered. Niet de 
doelstellingen van het beleid, maar de bredere effecten van regels en uitvoering zijn 
onderwerp van onderzoek. Een onderzoek naar de betekenissen die aan gemengde 
relaties in de context van het vreemdelingenrecht worden verleend, zal zich niet alleen 
moeten richten op beleid en uitvoering, maar tevens op de institutionele en sociale 
context. De institutionele context is het onderwerp van hoofdstuk 3. Daarin zal wor
den nagegaan welke handelingsruimte uitvoerders en aanvragers hebben in de strijd 
om betekenissen op het 'strijdtoneel' van het vreemdelingenrecht. De sociale context 
wordt onderzocht door bespreking van betekenissen van gemengde relaties buiten het 
vreemdelingenrecht. Dit gebeun aan de hand van een analyse van wetenschappelijke 
literatuur over gemengde relaties en aan de hand van een analyse van betekenissen van 
gemengde relaties op andere rechtsterreinen dan het vreemdelingenrecht. 

De analyse van de regels en uitvoering van het beleid geven een beeld van het nor
matieve karakter van het vreemdelingenrecht: de wijze waarop het bepaalt wat het 
gezinsleven van gemengde relaties inhoudt en welk gezinsleven wel en welk gezins
leven niet wordt gehonoreerd. Vervolgens is van belang hoe de aanvragers hiermee 
omgaan. Aanvragers zijn meer dan passieve ontvangers, zij hebben niet alleen een rol 
als actor in de uitvoering, maar verlenen tevens eigen betekenissen aan het vreemde
lingenrecht in het dagelijks leven. De theorie van Ewick en Silbey over de drie verha
len van het recht geeft richting aan een analyse van de betekenis die aanvragers aan het 
vreemdelingenrecht in hun dagelijks leven toekennen. Naast de manieren waarop zij 
omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van het recht, zal ik ingaan op de vraag 
hoe het recht de identiteitsbeleving mede bepaalt. 



Hoofdstuk ) 

Actoren van vertogen 
Aanvragers, uitvoerders en onderzoeker 

3.1 Gesprek voor aanvraag van de verblijfsvergunning' 
(Nederlandse man, Taiwanese vrouw) 

Ambtenaar: We hebben een toeschouwer, [tegen mij] Misschien kun je jezelf even voorstellen. [Ik 
stel mezelf voor, introduceer het onderzoek en vraag en krijg toestemming van het paar om bij het 
gesprek aanwezig te zijn] 
Ambtenaar: Ik pak het dossier er even bij [tikt gegevens in computer. De Nederlandse man pro-

5 beert op het scherm mee te kijken, dit lukt hem niet]. [Hier gaat de ambtenaar over op Engels] Ik 

heb een aantal wijzigingen in de computer aangebracht. U bent uitgenodigd in verband met de ver
blijfsvergunning. We hebben alles van te voren gecontroleerd. De verblijfsvergunning wordt ver
leend voor een jaar, daarna moet u verlenging aanvragen en na vijfjaar is het mogelijk een perma
nente verblijfsvergunning aan te vragen. Na drie jaar kan ook de Nederlandse nationaliteit worden 

10 aangevraagd. Dat is aan u. Eerst zou ik graag uw paspoort willen zien. 
Man: Wanneer moet je de verlenging aanvragen? 
Ambtenaar: U krijgt twee maanden van te voren een brief. Maar het is uw verantwoordelijkheid. 
Het probleem is het computersysteem, het is erg belangrijk tijdig verlenging aan te vragen. 
Man: En als we de brief niet krijgen? 

15 Ambtenaar: Dan moet u even bellen. Wat ik kort gezegd ga doen, is dat wanneer u nog altijd aan de 
voorwaarden voldoet, zoals voor de mw, als dat het geval is, dan krijgt u de verblijfsvergunning. 
Onderhoudt u haar nog altijd? We geven de mw, ervan uitgaand dat u niet stopt met werken. 
Man overlegt salarisstrook: Ik vrees dat deze niet erg representatief is, omdat ik een bonus heb 
gekregen en vorige maand het vakantiegeld. 

20 Ambtenaar: U moet het sociaal minimum voor een gezin verdienen. Dit is hoger. Ik zal een kopie 
maken. Heeft u een ziektekostenverzekering? 
Man: We hebben geprobeerd dat aan te vragen, maar het is de beroemde cirkel: geen verzekering 
zonder verblijfsvergunning en geen verblijfsvergunning zonder verzekering. 
Ambtenaar: We kennen het probleem. De eerste keer doen we het ook zonder verzekering, we con-

25 troleren het bij de verlenging, het gebeurt nooit dat iemand niet verzekerd is. Er schijnt nooit ge
noeg papier te zijn. [De ambtenaar gaat kopiëren] Hier is het. [hij richt zich nu tot de vrouw]. We 
vragen u om een verklaring over uw verleden. Het betekent kort gezegd dat u geen crimineel verle
den heeft, en niet in de gevangenis hebt gezeten. Als dat wel het geval is, en u tekent, dan is dat een 
strafbaar feit. Als u een strafbaar feit heeft gepleegd, gaan we na of het ook in Nederland een straf-

30 baar feit is, en of het een zwaar feit is. Als dat niet het geval is, hoefik u dit allemaal niet te vertellen. 
[De vrouw tekent de antecedentenverklaring] Man: Dus je bent toch geen crimineel. 
Ambtenaar: Nog twee formaliteiten. Dit is een uitnodiging voor een medisch onderzoek voor 
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tuberculose. U gaat naar dit kantoor [legt uit waar het is]. Het is prima als u het binnen zes weken 
doet. [richt zich tot de vrouw] U kunt nu de leges betalen en met het bonnetje hier terug komen. 

35 [Het paar vertrekt samen naar de naastgelegen wachtkamer om de leges te betalen]. De ambtenaar 
richt zich tot mij: Soms heb je een stel waarvan je denkt, die kunnen niet eens communiceren, 
iemand heeft wel eens een stel met een tolk erbij gehad. Dan denk je echt: laten we dit maar even 
verder uitzoeken. Dit is echt een leuk stel. 
Het paar keert na enkele minuten terug. Nu gaat de ambtenaar weg om te kopiëren. Man richt zich 

40 tot mij: mensen controleren op tuberculose als ze al twee maanden in Nederland zijn is waarschijn
lijk niet echt slim. Hij vraagt waar mijn onderzoek over gaat, dan reageert hij: daar kan ik je waar
schijnlijk heel wat over vertellen. 
Ik: Ja? Was het moeilijk? 
Beiden: Ja. De man vertelt dat ze eerst hebben geprobeerd zich in het buitenland te vestigen, maar 

45 dat ze hierin niet zijn geslaagd. Ze zijn een jaar bezig geweest met de procedure voor een verblijfs
vergunning in Nederland. De aanvraagprocedure van de m w heeft zeven maanden geduurd. En 
nog altijd loopt ze onverzekerd en zonder verblijfsvergunning rond, zegt de man. 
De ambtenaar keert terug en legt aan de vrouw uit waar en hoe ze het verblijfspasje op moet halen. 
Wees op tijd met de verlenging, anders moet u opnieuw de m w aanvragen. 

50 Man: Dan zullen we dat maar doen. 
Ambtenaar overhandigt de brochure van het bureau nieuwkomers. U moet hier uw verblijfspasje' 
ophalen. Ze zullen ook een gesprek met u hebben over opleiding et cetera. U krijgt een sticker in uw 
paspoort. Bent u van plan in de komende vier weken op vakantie te gaan? Ik zet een visum in uw pas
poort, zodat u het land in en uit kunt. 

55 De man bekijkt de folder van bureau nieuwkomers: Er staat hier Chinees. Dat zal voor jou geen 
probleem zijn. [tegen ambtenaar] Kan ik dat ook voor de verzekering gebruiken? 
Ambtenaar: Dat kunt u proberen. Als ze me bellen, kan ik zeggen dat ze een verblijfsvergunning 
heeft. Maar als ze het pasje willen zien, kan ik ze nergens toe dwingen. Dit is de stempel dat u hier 
bent geweest. Ik zet er een stempel in dat u kunt werken en een terugkeervisum. 

60 Man: Is dat ook een schengenvisum? 
Ambtenaar: Met een verblijfsvergunning in Nederland kunt u maximaal drie maanden in een 
ander Schengenland verblijven. U kunt nu naar het bevolkingsregister om zich in te schrijven. U 
kunt hetzelfde nummer gebruiken, zodat u niet weer in de rij hoeft te staan. 
Man [in het Nederlands, het gesprek gaat verder in het Nederlands]: Ik neem mijn dossier weer 

65 mee [hij pakt een dikke envelop van de tafel en stopt deze in zijn tas] 
Ambtenaar: Nu gaat het verder allemaal schriftelijk, ook bij de verlenging. U krijgt een brief, stuurt 
deze terug en dan is de verlenging rond. 
Man: Dat klinkt makkelijk. 
Ambtenaar: De eerste keer is het moeilijkst. 

70 Man: Blijkbaar. 
Man en vrouw: Dank u wel. 

Bovenstaand gesprek betreft de aanvraag van een verblijfsvergunning voor samenwonen. 
Tijdens het gesprek is duidelijk dat aan alle voorwaarden is voldaan en worden voornamelijk 
formaliteiten afgewikkeld. Dit is de meest voorkomende soort gesprekken tussen uitvoerders 
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en aanvragers. Het betreft een aanvraag van een Nederlandse man en buitenlandse 
vrouw; ook dit is het meest voorkomend: uit de huwelijkscijfers blijkt dat Neder
landse mannen vaker een relatie met een buitenlandse partner hebben dan Neder
landse vrouwen (zie bijlage i). 

De beslissing om een verblijfsvergunning te verlenen ofte weigeren is het resultaat van 
een besluitvormingsproces waarbij meerdere ambtenaren van diverse uitvoeringsorga
nen zijn betrokken. In dit besluitvormingsproces wordt de zaak in de loop van de tijd 
geconstrueerd. Daaraan wordt bijgedragen door discretionaire beslissingen van di
verse actoren op verschillende momenten. In dit hoofdstuk worden de actoren die een 
rol spelen in het besluitvormingsproces nader geïntroduceerd. Ik hoop hiermee een 
schets te geven van de omstandigheden waarin vertogen (de teksten van beslissingen) 
worden geproduceerd. Het gaat me in dit hoofdstuk dus om de context van vertogen 
en niet zozeer de inhoud van vertogen zelf. Die inhoud wordt verder uitgewerkt in 
latere hoofdstukken. 

De omstandigheden van de uitvoering worden geschetst aan de hand van een ana
lyse van het hierboven gepresenteerde, geobserveerde gesprek voor de aanvraag van 
een verblijfsvergunning. Gekozen is voor een gesprek waarbij aan alle voorwaarden 
voor een verblijfsvergunning is voldaan. De interactie tussen ambtenaar en aanvragers 
is te zien als een voorbeeld van 'goodpractice': het gesprek verloopt naar het zich laat 
aanzien zonder problemen en naar tevredenheid van betrokken actoren. 

In de analyse van dit gesprek zal ik ingaan op de rol van de diverse actoren, de 
context van waaruit zij opereren en de 'ruimte' die zij hebben in het vertoog. Met 
'ruimte' wordt gedoeld op tijd en ruimte om te spreken, maar ook op de inhoud van 
wat wel en wat niet gezegd mag en kan worden. O p basis van de uitvoeringsliteratuur 
en ondersteund door een deel van het empirisch materiaal, verzameld tijdens het dos
sieronderzoek, observatie en interviews wordt de rol van de verschillende actoren 
geanalyseerd. 

Ik zal allereerst ingaan op de rol van de aanvragers en de ruimte die zij hebben om 
hun verhaal te doen tijdens het besluitvormingsproces. Welke ruimte hebben zij om 
vertogen van beleid en uitvoering te beïnvloeden en hoe maken ze van deze ruimte 
gebruik? Vervolgens ga ik in op de uitvoeringsambtenaren. Voor de aanvragers vormt 
de vreemdelingendienst het gezicht van het vreemdelingenrecht. Het is de instantie 
met welke ze het meeste contact hebben. Voor de ambtenaren van de vreemdelingen
dienst wordt de ruimte die ze hebben mede bepaald door de omstandigheden van de 
instantie waarbinnen ze werken. Aan de orde komt de vraag welke invloed de profes
sionalisering van de vreemdelingendiensten op de omstandigheden van de vreemde
lingendienst heeft gehad en in hoeverre deze professionalisering de discretionaire 
ruimte van uitvoerders en de interactie tussen aanvragers en uitvoerders heeft veran
derd. Daarbij is van belang dat de vreemdelingendienst de uitvoering tot stand brengt 
als onderdeel van de zogenaamde 'vreemdelingenketen', waarin naast de vreemdelin
gendienst ook de I N D , burgerlijke stand en Nederlandse vertegenwoordigingen in het 
buitenland een taak hebben. 
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Bij een constructivistische wetenschapsopvatting hoort een kritische reflectie op 
de rol van de wetenschap en de onderzoeker. In een volgend hoofdstuk komen weten
schappelijke onderzoeken naar gemengde relaties aan de orde. In dit hoofdstuk ga ik 
in op mijn eigen rol van onderzoeker, als actor in de vorming van vertogen. Met name 
is van belang hoe met de vraag van betrokkenheid en distantie is omgegaan. 

3.2 D e aanvragers 

Het paar in bovenstaand gesprek heeft elkaar ontmoet toen de man een aantal jaren in 
het buitenland werkte. De vrouw is twee maanden voordat het gesprek bij de vreem
delingendienst plaatsvond met een m w naar Nederland gekomen. Uit het dossier 
blijkt dat de vreemdelingendienst voor de m w een positief advies heeft gegeven. Voor 
de Nederlandse man en de Taiwanese vrouw is het de eerste keer dat zij persoonlijk 
een ambtenaar van de vreemdelingendienst te spreken krijgen. Een jaar daarvoor zijn 
ze met de procedure begonnen. De aanvraagprocedure van de m w heeft zeven maan
den in beslag genomen. 

In veel uitvoeringsliteratuur (Lipsky 1980: 54 e.V.; Prottas 1979: 137) ligt sterk de 
nadruk op de afhankelijkheid van de aanvrager in het besluitvormingsproces. Ande
ren nuanceren dat beeld en stellen dat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid: de 
ambtenaar is afhankelijk van de aanvrager voor het verkrijgen van informatie (Van der 
Veen 1990: 17). Giddens (1984: 15-16) spreekt van de 'dialectic of control': niet alleen 
oefent de uitvoerder macht uit over de aanvrager, maar de aanvrager heeft altijd enige 
macht over de uitvoerder. Maar ook al zijn aanvragers geen machteloze subjecten die 
het besluitvormingsproces passief ondergaan, het besluitvormingsproces vindt plaats 
in een ongelijke verhouding. O m te spreken van wederzijdse afhankelijkheid gaat 
mijns inziens dan ook te ver. Aanvragers hebben wel degelijk invloed op het besluit
vormingsproces, maar deze invloed is beperkt (Barsky 1994: 164). 

Voor de 'ruimte' in het vertoog waarover de aanvragers beschikken, is van belang 
wanneer zij mogen spreken of niet mogen spreken, wie er mag spreken en wie mag 
luisteren. Deze vragen hebben niet alleen betrekking op de tijd en ruimte waarover 
aanvragers beschikken om hun verhaal te doen, maar ook op de inhoud van wat zij 
kunnen en mogen zeggen (Löschper 1999: 314). Het uitvoeringsorgaan bepaalt wat 
een geschikt en succesvol verhaal is. Daarbij is van belang hoe het verhaal wordt ver
teld. Bepaald wordt de lengte van het verhaal, hoeveelheid en type informatie en rele
vante informatie. Tenslotte is van belang waarom verhalen worden verteld. Verhalen 
vertellen is strategisch. Er worden doelen en belangen nagestreefd. 

Aanvragers doen op verschillende momenten in het besluitvormingsproces en op 
verschillende manieren hun verhaal. Deze verhalen zijn terug te vinden in de aan
tekeningen van ambtenaren over gesprekken (schriftelijk of in de computer), proces
sen-verbaal, brieven van aanvragers en hun advocaten, bezwaarschriften en dergelijke. 
Wat aanvragers dienen te presenteren om succesvol te zijn, is niet hun 'ware' of'eigen' 
verhaal, maar een versie die, om kansrijk te zijn, zoveel mogelijk zal dienen aan te 
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sluiten bij de termen van het beleid. Deze versie is hun 'productive Other van zichzelf 
en hun relatie (Barsky 1994: 4). Dit verhaal is niet statisch, maar wordt in de loop der 
tijd ontwikkeld, door aanvragers zelf in hun interactie met de uitvoerders. Het is niet 
mogelijk na te gaan welke versie de 'werkelijke ware versie' is, of het vertelde verhaal 
met de gerepresenteerde gebeurtenis te vergelijken. O p deze manier ontstaan ge
durende het besluitvormingsproces bepaalde vertogen, waarvoor zowel aanvragers als 
uitvoerders elementen hebben aangedragen. Maar ook kunnen aanvragers zich tegen 
categoriseringen van het beleid en uitvoerders trachten te verzetten. 

Aanvragers oefenen op twee punten kritiek uit op de ruimte die ze hebben om hun 
verhaal te doen (zie ook Van der Veen 1990:167-168). Ten eerste betreuren ze de ge
ringe mogelijkheden toi face-to-face-conxaa. met uitvoeringsambtenaren. Een Neder
landse man met een Dominicaanse vrouw tijdens de observatie: 

Ik heb nooit iets meer gedaan dan fout parkeren. Je denkt recht te hebben en dan 
vraag je erom en dan krijg je het niet. Ze weten het kaf niet van het koren te schei
den. Je kunt je verhaal niet doen, want alles gaat via brieven. Laat ze een keer langs 
komen thuis, zodat ze eens kennis kunnen maken, zodat je je verhaal uit kunt leg
gen, eventueel getuigen. 

Ten tweede oefenen ze kritiek uit op de onpersoonlijke, zakelijke behandeling van 
ambtenaren, die niet overeen komt met hun eigen beleving. Een Nederlandse vrouw 
met een Canadese partner in een interview: 

Toen we naar de vreemdelingendienst gingen, ging ik daar eigenlijk heen alsof we 
gingen trouwen weet je wel, alsof we een samenlevingscontract gingen tekenen. 
We blijven nu voor eeuwig bij elkaar.(...) Dit is echt serieus en ik had echt toch 
een soort feeststem - geen feeststemming maar zoiets van - ja, dit is toch wel een 
heel belangrijke stap eigenlijk. En dan wordt het heel erg zakelijk afgehandeld, 
weet je, na vijf minuten sta je weer buiten. Terwijl het dus zoiets van, nu moeten 
mensen met rijst strooien, nou, een beetje overdreven, maar zo voelde het bij mij 
wel een beetje. Ik heb nu gewoon mijn handtekening neergezet dat wij bij elkaar 
blijven. Zo werd het dus helemaal niet bekeken. Dat zeg ik al, aan de ene kant 
vond ik het wel jammer. We hebben zoveel dozen met brieven, wil je die dan niet 
zien. Je hoeft ze niet te lezen, maar alleen maar zien hoeveel we dan geschreven 
hebben. 

Deze vrouw drukt uit wat John M. Conley en William O'Barr (1990: ix) een reUtional 
orientation noemen: de aanvragers maken gebruik van het recht met een vraag om 
genoegdoening van een brede variatie van persoonlijke en sociale kwesties, geba
seerd op persoonlijke relaties en sociale netwerken, eerder dan op toepassing van re
gels. De meeste aanvragers in mijn onderzoek hebben een dergelijke oriëntatie. Vol
gens Conley en O'Barr hebben aanvragers met een dergelijk perspectief, meer dan 
aanvragers met een rule oriented perspectief, moeite om aansluiting bij het rechts
systeem te vinden. Hun wens om erkenning van persoonlijke en sociale kwesties te 
krijgen, zullen zij veelal niet vervuld zien. 
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Aanvragers proberen de ruimte die ze hebben om hun verhaal te doen te ver
ruimen. Dit proberen ze met name door het schrijven van brieven aan de vreemde
lingendienst of de IND (soms hienoe uitgenodigd door ambtenaren). In deze brieven 
stellen de aanvragers de door hen ervaren werkelijkheid van gezin, de relatie, liefde en 
persoonlijke levensgeschiedenis tegenover het restrictieve vreemdelingenbeleid. In de 
loop van dit onderzoek zal ik aangeven hoe aanvragers proberen het besluitvormings
proces te beïnvloeden en in hoeverre zij daarin slagen. Ik zal nagaan in hoeverre ze 
ruimte hebben om vertogen te transformeren ofte beïnvloeden en hoe ze deze ruimte 
gebruiken. 

3.3 De organisatie: 'oude' en 'nieuwe' vreemdelingendiensten 

Vreemdelingendiensten worden in de uitvoeringsliteratuur getypeerd als street level 
bureaucracies (Van der Leun 2001; Clermonts 1994; Aalberts 1990; Groenendael 1986). 
De werkomstandigheden in een street level bureaucracy zijn te typeren aan de hand van 
een aantal kenmerken. Het dagelijks werk van de ambtenaren bestaat uit contacten 
met cliënten. Zij hebben in hun werk te maken met structurele dilemma's: gebrek aan 
middelen, vage en soms tegenstrijdige regels, geringe controleerbaarheid van hun 
werkzaamheden en een onvrijwillige clientèle. 

Gedurende de jaren negentig hebben de vreemdelingendiensten een proces van 
professionalisering ondergaan. De vraag is in hoeverre door deze professionalisering 
en door steeds nieuwe stringentere regelgeving verandering is gekomen in de werk
omstandigheden van de vreemdelingendienst. Is de vreemdelingendienst minder 
street level bureaucracy geworden en is de discretie van de uitvoerend ambtenaren ver
minderd? In hoeverre verschilt de 'nieuwe' vreemdelingendienst van de 'oude' vreem
delingendienst? 

Zowel uitvoerend ambtenaren als leidinggevenden van vreemdelingendiensten en 
IND noemen het 'oude beeld' van vreemdelingendiensten, om aan te geven wat er 
sindsdien is veranderd. Dit 'oude beeld' betreft in de eerste plaats het personeel. Het 
personeel van de oude diensten bestond uit oudere, uitgerangeerde politiemensen die 
tot hun pensioen bij de vreemdelingendienst werden geplaatst. Dit wordt door het 
hoofd van een van de onderzochte vreemdelingendiensten getypeerd als de 'vuilnis
vatfunctie' van de vreemdelingendienst. Zoals verderop in dit hoofdstuk zal blijken, 
gaat dit beeld niet meer op voor de huidige uitvoeringsambtenaar. Daarnaast wordt 
het oude beeld gevormd door de manier waarop met aanvragers wordt omgegaan: de 
overvolle wachtkamers en lange rijen wachtende aanvragers, die in sommige grote ste
den al ruim voor het ochtendgloren op de stoep stonden, en het gebrek aan privacy bij 
gesprekken met aanvragers (Aalberts & Kamminga 1983: 74). Ook enkele geïnterview
de aanvragers beschrijven deze oude vreemdelingendienst. Een van hen had zelf vroeg 
in de ochtend op straat in de rij gestaan voor de aanvraag van een verblijfsvergunning. 
Een andere vrouw vertelt hoe de portier op luide toon, zodat de volle wachtkamer kon 
meeluisteren, twijfelde aan de echtheid van het paspoort van haar partner. 
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Het beeld dat geschetst wordt van de 'oude' vreemdelingendienst sluit aan bij het 
beeld van een street level bureaucracy, zoals dat uit de klassieke literatuur naar voren 
komt (Lipsky 1980; Prottas 1979). De professionalisering en bedrijfsmatige uitvoering 
van vreemdelingendiensten brengt veranderingen in dit beeld. Dit geldt in eerste 
instantie voor de vreemdelingendiensten in de grote steden. Maar via regionale over
leggen heeft het gevolgen voor andere diensten. Zo worden ontwikkelde methoden en 
procedures door andere diensten overgenomen.3 De bedrijfsmatige uitvoering is terug 
te vinden in de reorganisatie van procedures en een werkwijze op basis van product
matig denken. Bedrijfsprocessen worden minutieus beschreven in omvangrijke hand
leidingen. Een van de onderzochte diensten heeft voor deze handleiding een manage-
mentprijs gewonnen. De verblijfsvergunning is het product dat moet worden gele
verd, met een minimale inzet aan middelen en binnen zo kort mogelijke tijd. 'Als het 
niet nodig is, wil ik de vreemdeling hier niet zien.', aldus het hoofd van een van de 
onderzochte vreemdelingendiensten. Doorstroom van verzoeken, wachttijden en 
productienormen zijn belangrijke thema's voor leidinggevenden. Er worden produc
tienormen gehanteerd, die gelden voor de organisatie als geheel. Een aanvraag moet 
binnen twee maanden zijn afgehandeld. Wanneer de termijn van twee maanden niet 
wordt gehaald, leidt dit tot verhoging van de werkdruk van ambtenaren, die bijvoor
beeld extra diensten moeten draaien.4 Sinds is overgegaan naar een afsprakensysteem, 
zijn de overvolle wachtkamers en rijen mensen voor de deur van de vreemdelingen
diensten verdwenen. Aanvragers dienen telefonisch een afspraak te maken, voordat zij 
kunnen langskomen. 

De boodschap die volle wachtkamers uitzenden - voor aanvragers: er is eigenlijk 
geen tijd voor u, en voor uitvoerders: comfort en privacy van de aanvrager hebben lage 
prioriteit (Prottas 1979: 24; Lipsky 1980: 95) - lijkt daarmee te zijn veranderd. Toch is 
dat maar gedeeltelijk het geval: aanvragers moeten immers nog altijd lang wachten, 
niet langer voor de deur van de vreemdelingendienst, maar nu voor de deur van de 
Nederlandse ambassade in het buitenland. De lange rijen wachtenden staan nu daar. 
Ook is de wachttermijn voordat aanvragers kunnen langskomen voor een gesprek bij 
de vreemdelingendienst in sommige steden aanzienlijk, soms meer dan een halfjaar. 
Aanvragers brengen dan ook lange perioden wachtend thuis door. 

3.4 Uitvoeringsinstanties in de 'vreemdelingenketen' 

Zoals al aangegeven zijn bij de uitvoering van het vreemdelingenbeleid meerdere 
instanties betrokken. In dit verband wordt gesproken van de 'vreemdelingenketen'.5 

Door het principe van het geïntegreerd vreemdelingenbeleid worden uitvoeringsorga
nen die daarvoor incidenteel met elkaar te maken hadden, ertoe gebracht om intensie
ver samen te werken. Getracht wordt de ketenpartners onderling op elkaar af te stem
men. Het geïntegreerd vreemdelingenbeleid houdt in dat wie als vreemdeling in 
Nederland wil verblijven, toelating moet vragen en wie niet is toegelaten, Nederland 
dient te verlaten. Een niet toegelaten vreemdeling heeft geen recht op voorzieningen. 
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Doel is zo de schijn van legaliteit te vermijden. De ruimte waarover ambtenaren als 
actoren van het vertoog beschikken, wordt mede bepaald door de bevoegdheden die 
zij hebben. De ruimte van de ambtenaar van de vreemdelingendienst wordt niet alleen 
bepaald door de eigen bevoegdheden, maar mede door die van andere uitvoerings
instanties in de vreemdelingenketen. Om na te gaan over welke ruimte de uitvoerings
ambtenaar van de vreemdelingendienst beschikt, zet ik in deze paragraaf eerst de for
mele bevoegdheden van de ambtenaar van de vreemdelingendienst uiteen. Vervolgens 
zal ik ingaan op de vraag hoe de ambtenaar met die bevoegdheden omgaat, zowel in 
contact met andere organen binnen de keten als binnen de vreemdelingendienst zelf. 

Voor de aanvragers is de vreemdelingendienst het gezicht van het vreemdelingen
recht: de instantie waar ze hun aanvraag indienen, de documenten naar opsturen, op 
gesprek komen en bellen voor informatie. Maar behalve de vreemdelingendienst zijn 
onder andere de Immigratie en naturalisatiedienst ( I N D ) , de Nederlandse ambassades 
in het buitenland en de burgerlijke standen bij de uitvoering betrokken. In sommige 
steden bestaat de zogenaamde één-loket-functie. Dat betekent dat de vreemdeling 
zich inschrijft bij de gemeente, daar meteen de leges voor de verblijfsvergunning be
taalt, waarna de gemeente de vreemdelingendienst en het Bureau Nieuwkomers op de 
hoogte stelt. Bij Bureau Nieuwkomers moet het verblijfsdocument worden opge
haald. In twee van de onderzochte gemeenten zitten vreemdelingendienst en I N D in 
hetzelfde gebouw. 

De bevoegdheid tot het verlenen van een m w ligt bij de Minister van Buiten
landse Zaken. Deze heeft echter een mandaat verleend aan het hoofd van de Visa-
dienst, die is ondergebracht bij de I N D (Vc 1994 A4/5.1). De aanvraag voor een m w 
wordt ingediend bij de Nederlandse ambassade of door de Nederlandse partner in 
Nederland bij de vreemdelingendienst (Vc 1994 A4/5.6). Deze verzamelen de beno
digde informatie en zenden de aanvraag door naar de Visadienst van de I N D , die de 
beschikking neemt om de m w te verlenen ofte weigeren. De vreemdelingendienst 
doet de aanvraag vergezeld gaan van een advies over de te nemen beslissing; een posi
tief advies wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan. Wanneer niet aan de voor
waarden wordt voldaan, mag de vreemdelingendienst in geval van een gezinslid van 
een Nederlandse partner geen negatief advies geven; er wordt dan een neutraal of 
onthouding advies gegeven (Vc 1994 A4/5.5.2.1). In dit advies motiveert de ambte
naar waarom niet aan de voorwaarden wordt voldaan en voegt relevante documenten 
bij. Uit het dossieronderzoek blijkt dit 'neutrale' advies echter veelal een negatieve of 
positieve toonzetting te hebben. Van een daadwerkelijk neutraal advies is meestal 
geen sprake is. De Nederlandse ambassade heeft formeel geen eigen bevoegdheid en 
mag de aanvraag alleen doorsturen naar Nederland, met de verzamelde gegevens, 
maar zonder advies. Wanneer een positieve beslissing over een m w is genomen door 
de I N D , dient de ambassade deze afte geven, tenzij ze over andere informatie beschik
ken. In een onderzocht dossier weigert de ambassade enkele malen de m w aan de 
betrokken buitenlandse partner afte geven, omdat zij vermoeden dat de man illegaal 
in Nederland had verbleven. Pas nadat de ambassade daartoe is aangespoord door de 
I N D , wordt tot afgifte overgegaan. 
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Bij de aanvraag van een verblijfsvergunning kan de vreemdelingendienst zelfstan
dig een positieve beslissing nemen. Wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan, 
mag de vreemdelingendienst in geval van een Nederlandse partner, niet zelfstandig de 
aanvraag voor een verblijfsvergunning afwijzen. De aanvraag moet in dat geval wor
den voorgelegd aan de I N D , vergezeld van een positief of negatief advies (art. 20 vv 
lid 2 e).7 De I N D neemt vervolgens de beschikking. Wanneer de m w is verleend, mag 
slechts in uitzonderlijke gevallen de vergunning tot verblijf worden geweigerd, wan
neer niet langer aan de voorwaarden is voldaan of onjuiste gegevens zijn verstrekt 
(Vc 1994 A4/5.5.3). 

Waar de vreemdelingendienst zelfstandige bevoegdheden heeft, wordt daarmee 
voor de ambtenaar informele ruimte gecreëerd om een eigen invulling aan regels te 
geven. Zo kan in geval van een kleine afwijking van de inkomenseis, toch een verblijfs
vergunning worden afgegeven (Van den Bedem et al. 1995: 69). De ruimte van de 
ambtenaar van de vreemdelingendienst wordt beperkt door die van andere instanties, 
die adviezen van de vreemdelingendienst kunnen negeren. De I N D kan een beschik
king nemen die afwijkt van het advies van de vreemdelingendienst. Ook de ambtenaar 
van de burgerlijke stand kan een negatief advies van de vreemdelingendienst over een 
huwelijk — in het kader van de controle op schijnhuwelijken - naast zich neerleggen en 
besluiten het huwelijk te voltrekken. In praktijk blijkt dit laatste veelvuldig te gebeu
ren (Fonk, Van der Meer, Oelen 1998: 54). 

Ambtenaren van vreemdelingendiensten tonen zich soms gefrustreerd over de 
I N D , die afwijkt van de informatie of adviezen die zij hebben gegeven. Zo schrijft een 
ambtenaar haar frustratie van zich afin een dossier waarover zij negatief heeft geadvi
seerd vanwege het vermoeden van een schijnhuwelijk. Na een eerdere negatieve 
beschikking neemt de I N D in bezwaar een positief besluit: 

Helaas heeft [naam ambtenaar] van de IND het bezwaar ingewilligd (...) Haar 
medegedeeld dat ik niet snapte waarom er in eerste instantie een beschikking komt 
die klinkt als een klokje en dat er in bezwaar zo makkelijk vanaf geweken wordt. 
Haar ook nog medegedeeld dat het voor ons bijna onwerkbaar wordt om nog 
zaken ter afwijzing voor te leggen. Dit gezien de werkwijze van de IND. 

Ook binnen een dienst zijn ambtenaren het niet altijd eens en wordt gediscussieerd 
over de inhoud van beslissingen. De 'strijd om betekenissen' speelt zich niet alleen tus
sen uitvoeringsinstanties, maar ook binnen uitvoeringsinstanties af. Een bepaalde 
categorisering door een ambtenaar wordt niet kritiekloos overgenomen door andere 
ambtenaren binnen dezelfde dienst. De ambtenaar kan de categorisering naast zich 
neerleggen. Soms komen ambtenaren na discussie gezamenlijk tot een bepaalde con
clusie. 

Overigens wordt niet in alle gevallen daadwerkelijk een 'strijd' om betekenissen 
wordt geleverd. In beschikkingen in eerste aanleg dient de I N D in beginsel steeds een 
afweging te maken tussen de individuele belangen van aanvragers en de belangen van 
de overheid en de Nederlandse samenleving. Toch vinden afwijzingen veelal plaats op 
grond van standaardformuleringen, bijvoorbeeld over het recht op gezinsleven of 



44 Onbezonnen vrouwen 

openbare orde, waarin een daadwerkelijke beoordeling van de individuele omstandig
heden van het geval niet of nauwelijks plaatsvindt. De indruk ontstaat dat niet in de 
beschikking in eerste aanleg, maar pas in bezwaar serieus naar de individuele omstan
digheden wordt gekeken (idem Van Blokland, Jansen & Vegter 1999:119). 

In het gesprek in paragraaf 3.1 is vanuit het perspectief van de ambtenaar gezien 
sprake van een probleemloze aanvraag. Toch hebben de aanvragers de procedure als 
een moeizame strijd ervaren. Van een strijd om betekenissen lijkt echter geen sprake. 
Veel aanvragen gaan aan uitvoerders voorbij zonder hun bijzondere interesse op te 
wekken. Dit zijn de in hoofdstuk 1 genoemde ' lege' dossiers. In dergelijke dossiers is 
weinig meer over de aanvragers te vinden dan nodig is voor controle van de formele 
voorwaarden. De dossiers waarin weinig controle plaatsvindt, vormen in feite de 'on
gemarkeerde positie'. Kenmerkend voor de ongemarkeerde positie is dat deze niet 
wordt benoemd (Wekker & Lutz 2001: 32). De 'lege dossiers' vormen de impliciet 
gebleven norm. De andere dossiers, waarin wel een strijd om vertogen plaatsvindt, 
wijken af van die norm, worden daaraan afgemeten en behoeven daarom nadere argu
mentatie. Voor een goed inzicht in de werking van vertogen is inzicht in die ongemar
keerde positie als impliciete norm van groot belang. In dit opzicht is van belang dat 
het aantal 'lege' dossiers drie keer zo groot is bij Nederlandse mannen als bij Neder
landse vrouwen. Dit doet de vraag rijzen of Nederlandse mannen meer kansen hebben 
zonder bijzondere interesse van de uitvoeringsambtenaar te wekken een verblijfsver
gunning of mw te verkrijgen dan Nederlandse vrouwen. 

3.5 'Harde' en 'zachte' ambtenaren 

De ambtenaar in het in paragraaf 3.1 geciteerde gesprek is een Nederlandse witte man 
van ongeveer dertig jaar die sinds drie jaar bij de vreemdelingendienst werkt. Hij heeft 
een universitaire opleiding. Hij werkt bij de vreemdelingendienst, omdat hij niet 
makkelijk een andere baan kan vinden en omdat hij eerder met migranten heeft ge
werkt. Hiermee is hij een voorbeeld van een relatief nieuwe groep ambtenaren binnen 
de vreemdelingendiensten. Door het hoofd van één van de onderzochte diensten wor
den zij 'ambtenaren nieuwe stijl' genoemd: jonge academici met weinig of geen werk
ervaring, die (als ze jurist zijn) de artikel 8 Europees Verdrag Rechten van de Mens-
jurisprudentie (recht op gezinsleven) uit hun hoofd kennen. 'Ambtenaren oude stijl' 
zijn ambtenaren van mbo-niveau, met jarenlange werkervaring binnen de vreemde
lingendienst, die de vreemdelingencirculaire uit hun hoofd kennen. 

Hoewel het eerdergenoemde hoofd meent dat de beide categorieën ambtenaren 
elkaar zouden kunnen aanvullen en zo de aanwezige deskundigheid binnen vreemde
lingendiensten zouden kunnen vergroten, blijkt het in praktijk moeilijk de nieuw 
aangetrokken mensen vast te houden. De academici verdwijnen, de mbo'ers blijven. 
Als gevolg van dit personeelsverloop en het hoge ziekteverzuim bestaat er een voort
durend personeelsgebrek, met als gevolg achterstanden bij de behandeling van aanvra
gen.' Op het personeel wordt regelmatig een beroep gedaan om extra spreekuren te 
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draaien om deze achterstanden in te lopen. Volgens verschillende medewerkers is dit 
een structureel probleem. 

Het nieuw aangetrokken personeel bestaat voor een deel uit vrouwen en alloch
tonen. Bestond het personeel in het 'oude beeld' uit oudere, witte mannen, in de hui
dige vreemdelingendiensten wordt het vreemdelingenbeleid in toenemende mate 
door vrouwen en allochtonen uitgevoerd.10 De vraag of de sekse of etnische afkomst 
van de uitvoeringsambtenaar ertoe doet voor het besluitvormingsproces, komt in de 
uitvoeringsliteratuur nauwelijks aan de orde. Een uitzondering vormt het onderzoek 
van Van Wetten, Dijkhoff en Heide (1998:55) naar de positie van vrouwen in de asiel
procedure. Zij komen tot de conclusie dat de sekse van de ambtenaar er niet toe doet 
voor het beslisresultaat. Mijns inziens betekent dat echter niet, dat categorisering van 
aanvragers door uitvoerders op basis van gender en etniciteit is uitgesloten. 

In het geciteerde gesprek geeft de ambtenaar de buitenlandse vrouw uitgebreide 
informatie over de door haar te tekenen antecedentenverklaring, over de mogelijk
heden voor een permanente verblijfsvergunning en het belang van een tijdige verlen
ging van de verblijfsvergunning. Desgevraagd zegt de ambtenaar het belangrijk te 
vinden dat mensen weten wat ze tekenen. Hij probeert zich in de positie van aanvra
gers te verplaatsen: aan de andere kant van de balie zittend, zonder kennis van de 
regels. Hij registreert in het VAS welke toelichting hij heeft gegeven, om te voorko
men dat aanvragers later zouden kunnen zeggen dat ze niet op de hoogte waren. De 
ambtenaar geeft hiermee uitdrukking aan een aantal aspecten van het werk van de 
uitvoeringsambtenaar. Deze betreffen in de eerste plaats ruimte van de toelatings
ambtenaar om een eigen invulling te geven aan de uitvoering. Daarnaast geeft hij 
blijk van een bepaalde taakopvatting: een dienstverlenende opvatting wat betreft het 
bieden van informatie; hij combineert die echter met een meer politionele taakopvat
ting van controle. 

Ambtenaren van vreemdelingendiensten gebruiken de termen 'harde' en 'zachte 
sector' om verschillen in taakopvatting aan te duiden. De 'zachte' sector van ambtena
ren heeft een dienstverlenende taakopvatting en is geen voorstander van een restrictie
ver beleid. Deze ambtenaren zoeken in de regels naar ruimte om aanvragers hulp te 
bieden bij hun problemen en hechten aan het geven van goede informatie. Voor een 
deel betreft het ambtenaren die een bepaalde affiniteit met migranten hebben, bij
voorbeeld - maar zeker niet uitsluitend - omdat ze zelf migrant zijn of een gemengde 
relatie hebben. Enkele van deze ambtenaren zeggen begrip te hebben voor de aanvra
gers dat ze bij andere, autochtone ambtenaren zonder gemengde relatie soms missen. 
Een Nederlandse witte vrouw met een gemengde relatie zegt bij de vreemdelingen
dienst te blijven werken om tegenwicht te bieden aan ambtenaren uit de 'harde sec
tor'. Een vrouwelijke tweede generatie migrant vertelt dat ze zich door het werk bij de 
vreemdelingendienst voor het eerst bewust is geworden van haar eigen, andere positie: 

Ik probeer altijd dingen duidelijk uit te leggen en ruimte te geven om vragen te stel
len of frustraties te tonen. Ik ben zelf van allochtone afkomst en kan het beter 
begrijpen dan andere ambtenaren. Ik herken het uit mijn eigen omgeving, omdat 
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ik zelf secundaire migrant ben. Eigenlijk was ik daar nooit zo mee bezig totdat ik 
hier kwam werken. 

Tegenover de 'zachte sector' staat de 'harde sector' van ambtenaren met een meer poli
tionele taakopvatting, die voorstander zijn van een strikte toepassing van het beleid en 
minder gericht zijn op het verstrekken van informatie. Zij gaan er veelal van uit dat 
aanvragers al goed op de hoogte zijn van de regels, of dit zouden moeten zijn. Maar, 
zoals we in de opstelling van de ambtenaar in het gesprek hebben gezien, zijn de 
scheidslijnen tussen hard en zacht, tussen een dienstverlenende en politionele taak
opvatting niet scherp te trekken. 

Volgens de ambtenaren hebben de scheidslijnen tussen hard en zacht, tussen poli
tionele en dienstverlenende opvatting, gevolgen voor het resultaat van het besluitvor
mingsproces. Een dienstverlenende opvatting en begripvolle houding van ambtena
ren is echter niet per definitie in het voordeel van aanvragers: 

Een Nigeriaanse illegaal in Nederland verblijvende man is drie jaar bezig geweest 
de juiste gelegaliseerde documenten te verzamelen. In het gesprek vertelt de ambte
naar hem dat hij nu aan alle voorwaarden voldoet, maar terug moet naar Nigeria voor 
de aanvraag van de m w . Zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning bij zijn Neder
landse echtgenote zal buiten behandeling worden gesteld vanwege het ontbreken van 
de m w . De Nigeriaanse man toont zich hierover zeer geschokt, omdat hem naar zijn 
zeggen door ambtenaren van de vreemdelingendienst steeds is verteld, dat hij zonder 
probleem een verblijfsvergunning zou krijgen zodra de legalisatie van zijn documen
ten rond is. De ambtenaar toont begrip en laat de man ruimte zijn frustratie te tonen. 
Ze legt de man uit waarom hij niet voor één van de uitzonderingen op de mw-plicht 
in aanmerking komt. Ze vertelt dat hij eventueel tegen de buiten behandeling stelling 
in beroep kan gaan, maar zegt er niet bij, dat hij vrijwel geen kans maakt dit beroep te 
winnen. De consequentie voor de man is groot: wanneer hij na een verloren beroep 
alsnog terug moet naar Nigeria, zal de geldigheid van zijn met veel moeite verworven 
documenten zijn verstreken." Hij zal dan opnieuw de legalisatieprocedure moeten 
starten. Dat de ambtenaar zich dit wel realiseert, blijkt uit het feit dat ze mij dat na 
afloop van het gesprek vertelt. 

3.6 D e regels 

In het in paragraaf 3.1 beschreven gesprek blijkt de ambtenaar te maken te hebben met 
tegenstrijdige regels. Voor de verblijfsvergunning kan worden verleend, is een ziekte
kostenverzekering vereist, maar voordat de vrouw kan worden verzekerd, dient ze over 
een verblijfsvergunning te beschikken. In het gesprek blijkt hoe de ambtenaar met 
deze tegenstrijdigheid omgaat: de eis van de verzekering wordt niet bij de verlening, 
maar bij de eerste verlenging van de verblijfsvergunning gecontroleerd. 

De regels zijn een factor die de ruimte van vertogen kunnen beïnvloeden. Sinds 
het begin van de jaren negentig zijn in het gezinsherenigings- en gezinsvormingsbeleid 



Actoren van vertogen 47 

vele, elkaar snel opvolgende restrictieve maatregelen genomen (zie paragraaf 6.6). De 
restrictieve maatregelen hebben volgens de toelichting van de staatssecretaris van Jus
titie tot doel duidelijke, objectieve normen te stellen en de discretie van de uitvoerend 
ambtenaar te beperken. Juist deze discretie zou ertoe leiden dat regels verschillend 
worden uitgelegd en toegepast. Daardoor zouden de bestaande regels, zoals de in
komenseis, worden uitgehold. Volgens de gangbare opvattingen in het uitvoerings-
onderzoek zal de ambtenaar zich steeds verzetten tegen beperking van haar discretie, 
omdat deze handelingsvrijheid en werkbevrediging biedt. Van den Brink (1999: 102) 
komt echter tot een andere conclusie. In een onderzoek naar de uitvoering van de in
komenseis constateert hij dat ambtenaren vrijwillig meewerken aan inperking van 
hun autonomie, omdat de oudere regels met hun vage normen tot onduidelijkheid in 
de uitvoering hebben geleid. De nieuwe regels hebben echter niet geleid tot een conse
quente uitvoering, aldus Van den Brink. Ambtenaren blijven autonomie creëren om 
een eigen invulling te geven aan de nieuwe regels. De nieuwe regels bieden niet altijd 
meer duidelijkheid, maar leiden tot nieuwe onduidelijkheden. Ze creëren daarmee 
nieuwe ruimte voor autonomie en informele discretionaire ruimte van ambtenaren. 
Zeker wanneer ambtenaren kritisch zijn over nieuwe regelgeving, zullen zijn proberen 
deze discretionaire ruimte te gebruiken.'2 

Strikte regelgeving neemt derhalve discretionaire ruimte niet weg, omdat het 
slechts één van de factoren is die van invloed zijn op die ruimte. Maar het kan de 
manier waarop die ruimte wordt gebruikt wel veranderen. Een voorbeeld is de manier 
waarop sommige ambtenaren omgaan met de mw-plicht. Deze is ingevoerd in no
vember 1998, kort voor het observatieonderzoek. Sindsdien hebben ambtenaren van 
de vreemdelingendienst geen ruimte om zelf over de toepassing van uitzonderingen 
op de mw-plicht te beslissen. Zij moeten dergelijke beslissingen voorleggen aan de 
IND. Ze zijn zich ervan bewust dat deze bijna altijd negatief beschikt, ook als aanvra
gers volgens de ambtenaar zelf wel een uitzondering verdienen. In zo'n geval kan de 
ambtenaar pogen de gevolgen van de mw-plicht voor aanvragers zoveel mogelijk te 
verzachten, door hen goed te informeren en ervoor te zorgen dat de ambtenaar zelfde 
mw-aanvraag kan behandelen, bijvoorbeeld door deze aan haar persoonlijk te laten 
richten. 

3.7 Interactie tussen ambtenaar en aanvragers 

Taal- en communicatieproblemen in de interactie tussen ambtenaar en aanvrager zijn 
van grote invloed op het besluitvormingsproces (Minderhoud 1993: 132; Doornbos 
2002). Door de aanwezigheid van de Nederlandse partner, gaan deze communicatie
problemen een andere rol spelen. In het boven beschreven gesprek spreekt de ambte
naar gedurende bijna het hele gesprek en op zijn initiatief Engels. Diverse keren 
spreekt hij direct de buitenlandse vrouw aan. Toch komt de vrouw in het gesprek niet 
aan het woord. De ambtenaar en haar Nederlandse partner spreken tegen haar, maar 
zelf spreekt zij niet. 
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De meeste ambtenaren gaan, ongeacht de sekse of nationale herkomst van de 
buitenlandse partner, niet na of de buitenlandse partner Nederlands of Engels spreekt 
en of deze het gesprek kan volgen. De buitenlandse partner wordt in de meeste geval
len door de ambtenaar tijdens het gesprek grotendeels genegeerd en niet direct aange
sproken. De ambtenaar laat het aan de Nederlandse partner over om te zorgen dat de 
buitenlandse partner de benodigde informatie krijgt en begrijpt. Of dit daadwerkelijk 
gebeurt, wordt door de ambtenaar niet gecontroleerd. Een tolk is in geen enkel geval 
ingeschakeld. In één gesprek gaat de ambtenaar van Marokkaanse afkomst in de loop 
van het gesprek over op Berbers, om het gesprek met de Marokkaanse man te kunnen 
voeren. Soms wordt de Nederlandse partner ingeschakeld als tolk, zelfs al 'tolkt' deze 
in het Nederlands. Maar het is meer dan alleen een kwestie van taal. 

In een gesprek van een Nederlandse vrouw en een Nigeriaanse man die goed Ne
derlands spreekt, stelt de ambtenaar haar vragen aan de Nederlandse vrouw, die 
dan in het Nederlands de vraag stelt aan de Nigeriaanse man. De Nigeriaanse man 
doet hetzelfde: hij stelt zijn vragen aan zijn Nederlandse vriendin, in het Neder
lands, die vervolgens de vraag in het Nederlands stelt aan de ambtenaar. 

Het handelen van de ambtenaren is erop gericht het gesprek zo makkelijk mogelijk en 
binnen de beschikbare tijd afte ronden. Het inschakelen van de Nederlandse partner 
bij de communicatie vereenvoudigt dit. Maar het is een tweezijdig proces. Ook aan
vragers leveren hun bijdrage aan de totstandkoming van het geschetste interactie
patroon. In de interviews oefenen enkele Nederlandse vrouwen kritiek uit op het feit 
dat de buitenlandse partner niet direct wordt aangesproken en documenten te teke
nen krijgt die hij niet kan lezen.13 In de geobserveerde gesprekken slagen aanvragers er 
meestal niet in het interactiepatroon te doorbreken. Ook de meeste buitenlandse part
ners slagen er niet in een actieve rol in het gesprek te verwerven. In één gesprek ver
zoekt de Nederlandse partner de ambtenaar Engels te spreken. Het komt voor dat de 
Nederlandse partner de zelfstandige rol van de buitenlandse partner onmogelijk 
maakt, zelfs als de ambtenaar wel die rol aan de buitenlandse partner geeft. 

In een gesprek schuift de ambtenaar een formulier toe aan de goed Nederlands 
sprekende Marokkaanse man. Zijn Nederlandse vrouw neemt het formulier echter 
van hem over en 'vertaalt' het formulier voor hem in eenvoudiger Nederlands. 
Hierna speelt de Marokkaanse man in het gesprek nauwelijks nog een rol. 

Het geschetste interactiepatroon is niet alleen aan te treffen in de geobserveerde 
gesprekken, maar ook in de onderzochte dossiers. In de dossiers wordt vooral het ver
haal van de Nederlandse partner gepresenteerd, door en via deze partner. Brieven van 
de aanvragers zijn bijna altijd geschreven door de Nederlandse partner. In deze brie
ven wordt de buitenlandse partner soms nauwelijks genoemd. Ook in het beschreven 
gesprek heeft de Nederlandse panner het over 'mijn dossier' (regels 64-65). Het 'ver
haal' dat door het paar wordt gepresenteerd, is het verhaal van de Nederlandse part
ner, de buitenlandse partner heeft geen eigen zelfstandig verhaal. Het effect van dit 
interactiepatroon is de geproduceerde afhankelijkheid en anonimiteit van de buiten-
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landse partner. Er vindt een transformatie plaats waarin het probleem van de buiten
landse partner (diens verblijfspositie) het probleem van de Nederlandse partner 
wordt. De buitenlandse partner heeft als actor in het vertoog een beperkte rol. 

Na de eerste analyse van het onderzoeksmateriaal heb ik besloten rekening te hou
den met de ontbrekende stem van de buitenlandse partner. Wanneer ik in mijn ana
lyse van het materiaal me zou concentreren op de actoren die het 'doen', de uitvoer
ders, de Nederlandse partner en de advocaat van het paar, zou ik het stilzwijgen van de 
buitenlandse panner reproduceren (Löschper 1999:143 e.v.) Aandacht voor de buiten
landse partner en de verschillende posities en belangen van de beide partners in een 
gemengde relaties, is mijns inziens dan ook een noodzakelijke theoretische en metho
dologische keuze. Dit heeft mij doen besluiten een (beperkt) aantal buitenlandse 
mannen met een Nederlandse partner te interviewen. In de loop van dit onderzoek zal 
ik uitdrukkelijk aandacht besteden aan de 'stem' van de buitenlandse partner, de vraag 
of en hoe deze als actor naar voren komt en wat de effecten daarvan zijn. Ik zal 'het 
paar', de Nederlandse en de buitenlandse partner niet opvatten als een eenheid met bij 
voorbaat dezelfde belangen en posities, maar hun onderscheiden belangen en posities 
beschrijven en analyseren. 

3.8 Interactie en vertogen 

In het beschreven geobserveerde gesprek spreekt de ambtenaar in afwezigheid van de 
aanvragers tegenover mij zijn indruk van het paar uit (regels 35-38). Hiermee constru
eert de ambtenaar bepaalde betekenissen over het paar. De ambtenaar categoriseert 
het paar als 'leuk stel'. Hij zet het leuke stel aftegen andere paren die niet door hem
zelf, maar door andere ambtenaren zijn behandeld. De betekenis van de categorisering 
als 'leuk stel' kunnen we dan ook niet op zichzelf begrijpen, maar alleen wanneer we 
nagaan waartegen het wordt afgezet (Barsky 1994:182) Het oordeel van de ambtenaar 
over deze zaak wordt niet alleen bepaald door die zaak zelf, maar ook door voorgaande 
zaken en de institutionele context (Gilboy 1991: 586). In casu gaat het om verhalen die 
op de dienst de ronde doen over paren die niet met elkaar kunnen communiceren, 
hetgeen wordt gezien als een aanwijzing voor een schijnhuwelijk of schijnrelatie. Met 
de categorisering 'leuk stel' zegt de ambtenaar in feite dat het paar geen schijnrelatie 
heeft. De categorisering van 'leuk stel' en schijnrelaties is derhalve niet zozeer geba
seerd op persoonlijke normen en waarneming van de ambtenaar, maar op verhalen 
binnen de organisatie. De categorisering 'leuk stel' geschiedt, zonder dat de ambte
naar het paar vragen over hun relatie heeft gesteld. Er is dan ook geen directe relatie 
tussen het handelen van het paar en de categorisering die de ambtenaar pleegt 
(Löschper 1999: 284). Het paar heeft tijdens het gesprek nauwelijks met elkaar gecom
municeerd. De vrouw heeft zelfs in het geheel niets gezegd. Toch lijkt de ambtenaar 
aan te nemen dat de partners met elkaar kunnen communiceren. 

In mijn onderzoek analyseer ik de rol van vertogen over gender, etniciteit en klasse 
die in regels en uitvoering van het vreemdelingenrecht worden geproduceerd. De 
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vraag is hoe bepaalde vertogen kunnen worden onderscheiden, wat gezien moet wor
den als behorend tot een vertoog en wat als een dominant of een 'tegenvertoog' moet 
worden beschouwd. In de definitie van vertoog die ik hanteer, gaat het om bepaalde 
typen of subjecten die door vertogen worden geproduceerd. In het vreemdelingen
recht kunnen er dat oneindig veel zijn. Ik zal me daarom beperken tot de in mijn ogen 
belangrijkste. Zoals we in het besproken gesprek hebben gezien, is het 'type' 'schijn
huwelijk' van belang. Daartegenover staat het 'leuke stel', het 'echte huwelijk'. Daar
naast worden in de regels en de uitvoering normen gehanteerd over hoe een 'voorbeel
dig gezin' eruit dient te zien. De ambtenaar noemt bijvoorbeeld de norm, dat een paar 
onderling moet kunnen communiceren. Tenslotte worden betekenissen over de 
huwelijkspartners geproduceerd. Nederlandse mannen en Nederlandse vrouwen met 
een gemengde relatie en buitenlandse mannen en buitenlandse vrouwen in een ge
mengde relatie krijgen bepaalde kenmerken toegeschreven. Op basis van deze ken
merken worden bepaalde typen huwelijkspartners geconstrueerd. Het schijnhuwelijk 
versus het echte huwelijk, het voorbeeldige gezin en de huwelijkspartners zijn te zien 
als 'types' of 'subjecten' die door vertogen over gender, etniciteit en klasse worden 
geproduceerd. Om de vertooganalyse enige richting te geven zal ik me in de analyse 
van de regelgeving en uitvoering hoofdzakelijk beperken tot deze types en subjecten. 

3.9 De onderzoeker 

Het gespreksverslag laat zien dat ik meer was dan de beroemde onzichtbare vlieg aan 
de wand. Ik ben op diverse momenten in het gesprek aan het woord geweest: aan het 
begin van het gesprek om mijn onderzoek te introduceren en toestemming van de 
aanvragers te vragen (regels 2-3) en in het midden van het gesprek als de ambtenaar 
even weg is en de aanvragers mij vertellen over het verloop van de procedure (re
gels 39-47). Zowel tijdens als na afloop van het gesprek spreekt de ambtenaar over het 
paar en de beweegredenen voor zijn aanpak. Niet uitgesloten moet worden dat ik op 
deze manieren de onderzoekssituatie heb beïnvloed, ook al heb ik gepoogd dat zoveel 
mogelijk te beperken. Maar mijn invloed gaat verder dan dat. In deze paragraaf stel ik 
de rol van de onderzoeker als actor van vertogen aan de orde. 

Daarbij staan drie vragen centraal. De eerste vraag betreft die van positionering: de 
definiëring van de onderzoeker in relatie tot het onderzoek. De tweede vraag is hoe ik 
ben omgegaan met de vraag van betrokkenheid en distantie: zowel hoe dat het onder
zoek heeft beïnvloed als wat die persoonlijke betrokkenheid voor mijzelf heeft be
tekend. De derde vraag is wat mijn inzet is met het onderzoek en wat mijn rol is als 
'actor' in vertogen. 

Positionering 

Gedurende het onderzoek is mij door collega-onderzoekers of derden regelmatig de 
vraag gesteld of ik zelf ook 'zo'n relatie' heb, waar mijn partner vandaan komt en hoe 
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het met die relatie is afgelopen. In feite betreft dit een vraag naar positionering van 
mijzelf als onderzoeker. Het probleem van hoe een onderzoeker zichzelf in relatie tot 
het onderzoek definieert is één van de belangrijke vragen in vrouwenstudies, maar ook 
daarbuiten (Zarkov 1999; Ghorashi 1997; Braidotti & Wekker 1996; Hoving 1996; 
Abu-Lughod 1991; Pratt 1984). Op zichzelf is de vraag naar positionering een zeer 
terechte vraag, die past bij de kritische reflectie op de positie van de onderzoeker die 
een constructivistische wetenschapsopvatting vereist. 

Toch geeft de vraag mij steeds weer een ongemakkelijk gevoel. Niet alleen de 
nieuwsgierigheid van onbekenden naar mijn privé-leven is daar de oorzaak van. De
zelfde vragen heb ik al talloze malen beantwoord sinds de start van mijn gemengde 
relatie. Toen en nu is er sprake van eenrichtingverkeer en niet van uitwisseling: mij 
wordt gevraagd mijn positie duidelijk te maken, zonder dat de vragensteller dat zelf 
ook doet. Bovendien lijken mijn gesprekspartners in niet veel anders geïnteresseerd 
dan in mijn gemengde relatie; vragen over de inhoud en resultaten van mijn onder
zoek worden me in dergelijke gesprekken bijna nooit gesteld. Er wordt slechts 
gevraagd naar één van de aspecten van mijn positie, alsof alleen die relatie relevant is. 
De boodschap lijkt te zijn dat ik me bezig houd met persoonlijk bepaalde vragen die 
geen maatschappelijke of wetenschappelijke relevantie hebben. 

Het tegenovergestelde is gebeurd tijdens het veldonderzoek bij vreemdelingen
diensten en IND. Daar is me de vraag naar mijn persoonlijke betrokkenheid slechts bij 
hoge uitzondering gesteld. Meestal gaan uitvoerders er ongevraagd vanuit dat ik voor
stander ben van een restrictief beleid en dat ik er, net als zij, van overtuigd ben dat er 
zeer veel schijnhuwelijken bestaan. Ik word als het ware aan de kant van de uitvoerders 
geplaatst. Op zulke momenten heb ik me zoveel mogelijk terughoudend opgesteld. 
Dat betekent ook dat er soms uitspraken zijn gedaan over Nederlandse vrouwen met 
een buitenlandse partner - 'Ze zijn allemaal blond en ze kunnen niets beters krijgen' -
zonder dat ambtenaren weten hoe persoonlijk ik me daardoor aangesproken heb ge
voeld (ik ben nog blond ook). 

Bij de interviews met aanvragers heb ik mezelf uitdrukkelijk voorgesteld als 
iemand die zelf een gemengde relatie heeft. Daarmee heb ik gehoopt mogelijke terug
houdendheid bij geïnterviewde vrouwen en mannen tegenover een 'buitenstaander' 
weg te nemen en vertrouwen te creëren. Soms heb ik na afloop van het interview des
gevraagd iets over mijn eigen ervaringen verteld. 

Deze verschillende manieren van positionering sluiten aan bij wat ik aan het dage
lijks leven doe: bij buitenstaanders (mensen zonder gemengde relatie) zal ik mijzelf in 
het algemeen niet meteen als vrouw met een buitenlandse partner introduceren en 
ben ik niet onmiddellijk als zodanig herkenbaar. Bij mensen met een gemengde relatie 
zal ik dat in beginsel wel doen. 

Betrokkenheid en distantie 

In kwalitatief onderzoek is de wisselwerking tussen betrokkenheid en distantie van 
groot belang. De onderzoeker verwerft zich door middel van methoden van participe-
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rende observatie toegang tot de te onderzoeken groep en streeft daarmee naar betrok
kenheid. Volgens Ghorashi is er geen fundamenteel verschil tussen de onderzoeker die 
buitenstaander is ten aanzien van de te onderzoeken groep en de onderzoeker die 
afkomstig is uit de te onderzoeken groep. De otttó/'i&T-onderzoeker streeft ernaar om 
insider vin de te onderzoeken groep te worden. De onderzoeker die zelf afkomstig is 
uit de te onderzoeken groep moet ernaar streven partialoustider'te worden en daarmee 
betrokkenheid te overbruggen (Ghorashi 1997: 20). Er is slechts een verschil in na
druk. De een probeert distantie te overbruggen, de ander betrokkenheid. Noodzake
lijk is een dialoog tussen de verschillende identiteiten van de onderzoeker. Ghorashi 
doet dat nadrukkelijk, bijvoorbeeld door zichzelf mede als respondent in te schakelen 
en de dialoog met de onderzochte vrouwen in haar onderzoek aan te gaan. 

Mijn belangstelling voor het onderwerp gemengde relaties is begonnen met per
soonlijke betrokkenheid. Als ik verliefd word op een Turkse man, merk ik al snel dat 
er door deze relatie een aantal dingen fundamenteel zijn veranderd. Mijn perspectief 
op de wereld en mijn positie in de wereld zijn veranderd. Zaken als vreemdelingen
recht en racisme krijgen een andere betekenis, omdat ze mij direct in mijn persoonlijk 
leven en relatie raken. Na verloop van tijd realiseer ik me dat deze veranderde positie 
alles te maken heeft met mijn positie als witte Nederlandse, maar ook met mijn positie 
als vrouw. 

Ik zoek contact met andere Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner 
om me te kunnen verdiepen in de vragen die bij mij rijzen. Ik word actief vrijwilliger 
en later medewerker van stichting LAWINE. Daarmee neem ik afstand van het direct 
persoonlijke en ga me verdiepen in de gemeenschappelijkheid van ervaringen van 
vrouwen met een gemengde relatie en in de maatschappelijke aspecten van gemengde 
relaties. Met name de invloed van het vreemdelingenrecht op relatie en keuzes van 
vrouwen is een onderwerp dat mijn belangstelling heeft. Na vele jaren LAWINE ont
staat de behoefte om opnieuw afstand te nemen van de dagelijkse praktijk van deze er
varingen en me theoretisch in het thema gemengde relaties en vreemdelingenrecht te 
verdiepen. Dit onderzoek heeft me hiertoe de mogelijkheid geboden. Ervaring kan zo 
een rol spelen in theorievorming, in de woorden van bell hooks: 'Icame to theory des
perate, wanting to comprehend— to grasp what was happening around and within me.'lA 

Deze beweegreden voor mijn onderzoek, het afstand nemen van de dagelijkse 
praktijk en persoonlijke ervaringen om te komen tot theorievorming, is in praktijk 
niet altijd eenvoudig. Op meerdere momenten in mijn onderzoek word ik met mijn 
verschillende 'identiteiten' als Nederlandse vrouw met een buitenlandse partner, als 
belangenbehartiger en als onderzoeker geconfronteerd. Al op de eerste dag van mijn 
veldondetzoek doet de vraag zich onontkoombaar voor. Door medewerkers van de 
vreemdelingendienst waar ik mijn onderzoek begin, word ik uitgenodigd om verjaar
dagstaart te eten. De mensen zijn aardig, de taart is lekker en ik denk na over de voor
delen van dit soort informeel contact voor mijn onderzoek. Pas die avond thuis komt 
de schok van het eten van die verjaardagstaart. Een herinnering van jaren geleden 
komt bij me terug: ik op het bankje in de wachtkamer van de vreemdelingendienst. 
Trillend van top tot teen, doodsbang dat mijn vriend het land zou worden uitgezet. 
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We wonen samen, maar zijn verblijfsrecht is uitermate onzeker. Het is de eerste keer 
in mijn leven dat ik een dermate overweldigend gevoel van bestaansonzekerheid er
vaar, van mijn leven, het zijne, het onze. Ik zie de ambtenaren van de vreemdelingen
dienst als degenen die mij dat aandoen. Zij hebben macht over ons en wij zijn totaal 
afhankelijk van hen. Tot die avond na de verjaardagstaart heb ik gedacht over deze ge
voelens van angst en vijandigheid te zijn heen gegroeid. In de jaren dat ik werkte bij 
stichting LAWINE heb ik geleerd te werken met de vreemdelingendienst en de I N D . Ik 
heb ze geraadpleegd in zaken van binationale paren en geleerd resultaten te verkrijgen. 
Ik heb geleerd een gevoel van zelfbepaling te ontwikkelen ondanks de vreemdelingen
wet in plaats van machteloosheid en afhankelijkheid. Maar de verjaardagstaart brengt 
al die oude gevoelens van angst en machteloosheid weer boven. 

Het verrichten van het onderzoek bij vreemdelingendiensten en I N D is voor mij 
misschien wel een volgende stap geweest in het proces van positiebepaling tegenover 
deze diensten en noodzakelijke afbraak van het vijandbeeld. Ik voel soms grote affini
teit met medewerkers, de manier waarop zij hun werk proberen te doen en de doelen 
die ze daarmee hebben. De ideeën van ambtenaren en mijzelf over het vreemdelingen
recht en gemengde relaties, lopen soms ver, maar soms ook helemaal niet uiteen. Het 
vroegere beeld van uitvoerders, die mijn relatie bewust hebben geprobeerd tegen te 
werken, is vervangen door een beeld van uitvoerders die proberen hun werk zo goed 
en zo fatsoenlijk mogelijk te doen. 

De interviews met aanvragers hebben mij evenzeer met mijn eigen ervaringen 
geconfronteerd. Vrouwen vertellen delen van mijn verhaal; de mannen vertellen het 
verhaal van mijn vriend. Ze verwoorden de gevoelens die ik destijds heb gehad en heb
ben me opnieuw naar mijn eigen verhaal en dat van mijn vriend laten kijken. Dat is 
waardevol, maar ook ingewikkeld en soms erg pijnlijk. Ik heb ze hun verhaal terug 
gegeven door ze de transcriptie van het interview toe te sturen. Zij hebben mij mijn 
verhaal terug gegeven door hun eigen verhaal te venellen. 

Mijn rol als belangenbehartiger speelt met name in de ontdekking dat ik het bij 
nadere bestudering niet altijd eens ben met de 'alternatieve vertogen' die belangen
organisaties en onderzoekers van gemengde relaties produceren. Ik neem als onder
zoeker afstand van het werk van organisaties van gemengde relaties en mijn eigen 
vroegere werk, maar doe dat uit betrokkenheid. Ik hoop niet alleen een wetenschappe
lijk interessant onderzoeksverslag te schrijven, maar ook een bijdrage te leveren aan 
effectieve behartiging van belangen van gemengde relaties. 

3.10 Conclusies 

Op basis van bovenstaande schets van aanvragers, uitvoeringsinstanties, uitvoerings
ambtenaren en het door hen toe te passen beleid, kunnen we een aantal conclusies 
trekken met betrekking tot de vertooganalyse. We hebben gezien dat zowel aanvragers 
als uitvoerders beperkte ruimte in het vertoog hebben, maar ook proberen hun ruimte 
te vergroten. Uitvoerders doen dat door gebruik te maken van hun discretie. Aan-
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vragers proberen ruimte te scheppen om hun verhaal te doen, zoals door het schrijven 
van brieven. De buitenlandse partner is grotendeels een zwijgende actor. In tegenstel
ling tot wat uitvoerders in het algemeen doen, zal ik in de analyse het paar niet als een 
eenheid, maar als partners met verschillende posities en belangen beschouwen. 

Er is geen sprake is van een monolithisch geheel van uitvoeringsinstanties, die te
zamen één dominant vertoog produceren. Bij de uitvoering van het vreemdelingenbe
leid zijn uitvoeringsinstanties van diverse aard betrokken, die op verschillende manie
ren bij het beleid zijn betrokken en verschillende bevoegdheden hebben. Op het 'strijd
toneel' van het recht strijden de verschillende instanties niet alleen met elkaar, maar 
soms ook tegen elkaar. Vervolgens hebben we gezien dat ook uitvoeringsambtenaren 
van de vreemdelingendienst onderling van mening kunnen verschillen. De 'strijd om 
het vertoog' kan zich tussen ambtenaren van een dienst afspelen. Er is dan ook niet 
sprake van een eenduidig dominant vertoog dat steeds op uitsluiting (een afwijzende 
beschikking) is gericht, maar verschillende, soms tegenstrijdige vertogen die voor ver
schillende groepen van gemengde relaties verschillende resultaten kunnen hebben. 

Op basis van bovengeschetste ontwikkeling van professionalisering van vreemde
lingendiensten zou kunnen worden gesteld dat vreemdelingendiensten minder de 
kenmerken van street level bureaucracies zijn gaan vertonen. De interactie met de aan
vragers is in frequentie en intensiteit afgenomen en verloopt grotendeels schriftelijk. 
Er is restrictieve regelgeving gekomen, er wordt productmatig en bedrijfsmatig ge
werkt. Maar is daarmee de autonomie van de ambtenaar daadwerkelijk beperkt en 
haar discretionaire ruimte afgenomen? Of is de wijze en plek waarop de discretie zich 
voordoet en de ambtenaar ermee omgaat, gewijzigd? Ik veronderstel het laatste. Dis
cretie is een dynamisch begrip. De veranderde omstandigheden hebben de discretie 
niet weggenomen, maar de vorm waarin en plaats waar deze zich voordoet, gewijzigd. 
Van der Leun (2001: 109) stelt zelfs dat ambtenaren immuun lijken te zijn geworden 
voor de constante stroom van nieuwe ideeën, regels en prioriteiten en hun werk blij
ven doen zoals zij dat gewend zijn. Uitvoerders beschikken nog altijd over veel ruimte 
om hun strijd op het toneel van het vreemdelingenrecht te leveren. 

In zowel de mondelinge als de schriftelijke interactie kunnen 'typen' gemengde 
relaties worden geproduceerd. Tegenover de Ongewenste gemengde relatie' (de 
schijnrelatie) staat de 'goedgekeurde gemengde relatie' (het leuke stel). Hierin worden 
niet alleen betekenissen van de relatie en het voorbeeldige gezin geproduceerd, maar 
ook van de huwelijkspartners. Met een geobserveerd gesprek als voorbeeld hebben we 
gezien dat deze betekenissen niet alleen geproduceerd worden waar sprake is van pro
blematische aanvragen of negatieve beschikkingen, maar ook daar waar positieve be
schikkingen genomen worden en waar gesproken kan worden van een niet-proble-
matische aanvraag. Hoe de geproduceerde typen eruit zien en welke rol gender, etnici
teit en klasse daarin spelen, is het onderwerp van dit boek. Als onderzoeker ben ik één 
van de actoren van vertogen. Dat betekent dat mijn lezing van in de uitvoering gepro
duceerde betekenissen uitdrukkelijk mijn versie is en niet de enige gezaghebbende 
waarheid. Deze lezing is naar ik hoop overtuigend, maar staat uitdrukkelijk open voor 
discussie. 



Hoofdstuk 4 

Gemengde relaties in wetenschappelijk onderzoek 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk bespreek ik het wetenschappelijk onderzoek naar gemengde relaties. 
Bij de bespreking van de literatuur gaat het me niet zozeer om de resultaten van het 
onderzoek, maar om vertogen over gemengde relaties, die uit het onderzoek naar 
voren komen. Ik doe dat aan de hand van twee leidende vragen: hoe worden ge
mengde relaties gezien? Hoe worden de partners in gemengde relaties (man en vrouw, 
Nederlands en buitenlands) gezien? De vraag in volgende hoofdstukken van deze 
studie is of en in hoeverre de in dit hoofdstuk beschreven vertogen zijn terug te vinden 
in de context van het recht en de uitvoering van het vreemdelingenrecht. 

Onderzoek naar gemengde relaties vormt een interdisciplinair onderzoeksterrein, 
dat bijvoorbeeld binnen de gezinssociologie, partnerkeuzesociologie, vrouwenstudies, 
culturele studies, migratie en etnische studies aan te treffen is. Van een onderzoekstra
ditie naar gemengde relaties is in West Europa, in tegenstelling tot de Verenigde Sta
ten, nog niet of nauwelijks sprake. Deze begint zich eigenlijk pas sinds ongeveer 1990 
voorzichtig te ontwikkelen. In Nederland is het onderzoek van Dienke Hondius 
(1999) pionierswerk. 

Er bestaan belangrijke verschillen tussen de Amerikaanse en Europese literatuur. 
Het eerste verschil betreft de betekenis die wordt gehecht aan de begrippen 'ras' en 
'etniciteit'. In Europees onderzoek (met uitzondering van Groot-Brittannië) is het 
ongebruikelijk geworden om 'ras' te zien als relevante sociale categorie in wetenschap
pelijk onderzoek.' In plaats daarvan wordt 'etniciteit' als relevante sociale categorie 
beschouwd. Etniciteit bepaalt mede het dagelijks leven van iemand en kan niet een
voudig worden afgelegd. Etniciteit wordt sterk verbonden aan culturele achtergrond 
(Verkuyten 1999:186) en gaat veelal over minderheden die als 'zichtbaar' en 'anders' 
worden beschouwd. 

In de Verenigde Staten wordt etniciteit anders opgevat dan in de Europese litera
tuur. Etniciteit wordt gezien als veranderlijk en individueel, als subjectief en niet 
zozeer extern bepaald. Een individu kan kiezen om al dan niet 'iets' met de eigen et
nische achtergrond te doen. Etniciteit betreft veelal groepen binnen de raciale catego
rie wit (zogenaamde Caucasians), zoals Ieren of Italianen. In de Amerikaanse weten
schappelijke literatuur is 'ras' de sociale categorie die het dagelijks leven van indivi
duen bepaalt. 'Ras' kan niet eenvoudig worden afgelegd en is niet zozeer individueel, 
maar extern bepaald. Recentelijk wordt 'ras' steeds meer verbonden aan cultuur 
(Moran 2000:127). 
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Hoewel de Europese categorie 'etniciteit' en de Amerikaanse categorie 'ras' in 
betekenis meer naar elkaar zijn toegegroeid en beide begrippen zijn verbonden met 
cultuur en kleur, heeft het verschil in aandacht gevolgen voor onderzoek naar ge
mengde relaties. De Amerikaanse literatuur gaat grotendeels over gemengde relaties in 
termen van interraciale relaties, met name van witte Amerikanen met Afro-Amerika-
nen, terwijl in Europese literatuur de aandacht vooral uitgaat naar gemengde relaties 
in termen van interetnische relaties.2 

Ondanks deze verschillen zijn zowel in de Amerikaanse als de Europese weten
schappelijke literatuur twee vergelijkbare benaderingen van gemengde relaties als 
sociaal verschijnsel aan te treffen. De eerste benadering, die het oudste is, noem ik de 
structureel functionalistische benadering van gemengde relaties. De tweede benade
ring, die van recenter datum is - ongeveer vanaf 1985/1990 - is de pluralistische bena
dering. Beide benaderingen zijn niet volledig chronologisch na elkaar te plaatsen; ze 
bestaan naast elkaar en de scheidslijn tussen beide is niet altijd scherp te trekken. 
Toch is het voor beantwoording van de vragen van dit hoofdstuk - hoe worden 
gemengde relaties gezien - nuttig om de benaderingen analytisch van elkaar te onder
scheiden. 

In de structureel fiinctionalistische benadering worden gemengde relaties gezien als 
relaties die afwijken van de normale sociale verhoudingen. In de normale sociale ver
houdingen wordt getrouwd binnen de eigen groep. Gemengde relaties breken met de 
gevestigde sociale (etnische) structuren en hebben daarom zowel voor de partners als 
de samenleving grote gevolgen. De structureel functionalistische benadering gaat 
veelal gepaard met een zekere problematisering van gemengde relaties. In de pluralisti
sche benadering v/orden gemengde relaties niet zozeer gezien als afwijkend van sociale 
verhoudingen, maar juist als voortvloeiend uit moderne sociale verhoudingen, met 
name van globalisering en multi-culturaliteit. Gemengde relaties zijn dan ook niet bij 
voorbaat problematisch, maar worden zelfs positief benaderd. De pluralistische bena
dering is ontwikkeld als reactie en in kritiek op de problematisering van gemengde 
relaties in de structureel functionalistische benadering, deels door onderzoekers die 
zelf betrokken zijn bij een gemengde relatie, als partner of als kind. Ook belangen
organisaties van gemengde relaties en gezinnen hebben een rol gespeeld bij de ontwik
keling van deze wetenschappelijke benadering van gemengde relaties.' Maar de ont
wikkeling van de pluralistische benadering is tevens mogelijk door de ontwikkeling 
van het wetenschappelijk constructivisme, met name wat betreft de betekenis van de 
begrippen etniciteit en identiteit. In het constructivisme worden etniciteit en identi
teit niet langer opgevat als essentialistisch, statisch en onveranderlijk, maar als dyna
misch, veranderlijk en situationeel bepaald (zie paragraaf 2.6). 

In dit hoofdstuk zal ik deze beide benaderingen bespreken en aan de hand van 
voorbeelden uit de Europese literatuur illustreren. Voor de bespreking van de benade
ringen heb ik me laten leiden door vier centrale vragen: hoe wordt etniciteit als sociale 
categorie opgevat, welke betekenis voor de samenleving wordt gemengde relaties toe
geschreven, wat is de betekenis van gender en klasse, en tenslotte, welke motieven 
worden de partners in gemengde relaties toegekend. Behalve van het Nederlandse 
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onderzoek, is met name gebruik gemaakt van Frans, Duits, Zwitsers en Brits onder
zoek. Hoewel ze voor de ontwikkeling van mijn ideeën en de formulering van mijn 
commentaar op de twee benaderingen van groot belang is geweest, laat ik de Ameri
kaanse literatuur grotendeels buiten beschouwing. Na de bespreking van de twee be
naderingen, zal ik de Nederlandse literatuur over gemengde relaties bespreken. 

Voor de beantwoording van de tweede vraag van dit hoofdstuk - hoe worden 
partners in gemengde relaties gezien - wordt ingegaan op de 'typen' partners in ge
mengde relaties. Welke vertogen bestaan over Nederlandse of witte mannen en vrou
wen en zwarte of buitenlandse mannen en vrouwen, die een gemengde relatie aan
gaan? Ik maak hierbij gebruik van constructivistisch onderzoek, met name van cul
turele studies en koloniale studies, die de totstandkoming van categoriseringen van 
gender, etniciteit en klasse tot onderwerp hebben. Zij bestuderen bijvoorbeeld ver
togen in de media of film. Gemengde relaties zijn niet het hoofdonderwerp van deze 
studies, maar een manier om constructies van gender, etniciteit en klasse te bestude
ren. Anders dan bij de structureel-functionalistische en de pluralistische benadering 
gaat het mij in deze beschrijving niet om vertogen die door het onderzoek zelf wor
den ge(re)produceerd, maar om vertogen die onderwerp zijn van analyse en kritiek. 

4.2 D e structureel functionalistische benadering: 
op zoek naar verklaringen 

Tot ongeveer 1930 wordt uitgegaan van biologisch onderscheid van mensenrassen en 
worden raciaal gemengde huwelijken als biologisch afwijkend beschouwd. Vanaf 1930 
worden ze niet langer als biologisch afwijkend, maar nog wel als sociaal afwijkend 
beschouwd. Ik zal het nu verder alleen nog hebben over de onderzoeken waarin ge
mengde relaties als sociaal probleem worden beschouwd. 

In structureel functionalistisch onderzoek staan sociale structuren centraal. Deze 
sociologische stroming wil het functioneren van een samenleving als systeem verkla
ren en legt daarbij de nadruk op de functies die een samenleving ontwikkelt om te 
kunnen voortbestaan (Van Hoof & Van Ruysseveldt 1996: 131). Het sluiten van een 
huwelijk binnen de eigen groep is één van de functies om een samenleving te laten 
voortbestaan (Merton 1972: 22). De structureel functionalistische benadering van 
gemengde relaties is niet beperkt tot onderzoek dat past binnen de structureel functio
nalistische wetenschapsstroming. Ook onderzoek dat niet tot deze wetenschapsstro
ming behoort, kenmerkt zich door deze benadering van gemengde relaties. 

De sociale omgeving wordt gezien als bepalend voor het leven van individuen. 
Individuen zitten min of meer opgesloten in de eigen etnische groep. Gemengde rela
ties wijken af van het normale huwelijkspatroon, waarin personen trouwen binnen de 
eigen groep. Dit onderzoek is dan ook met name geïnteresseerd in de mate waarin 
deze afwijkende keuze voorkomt en het bieden van een verklaring voor het afwijkende 
gedrag. Simpel gesteld zijn leidende vragen van dit onderzoek: wie doet het met wie, 
hoe vaak en waarom? 
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Etniciteit 

Het structureel functionalistisch onderzoek gaat uit van een dichotomie van groepen: 
een individu behoort of tot de ene, of tot de andere etnische groep. Een gemengde 
relatie is een relatie tussen mensen van verschillende etnische achtergrond. Het be
staan van etnische groepen en de indeling tussen verschillende groepen wordt als gege
ven beschouwd, zonder dat wordt onderzocht hoe etnische groepen worden afgeba
kend. De vraag wat etnische categorieën zijn, hoe de etnische achtergrond van een 
individu wordt bepaald en op grond van welke criteria een individu tot de ene of 
andere etnische groep wordt gerekend, wordt veelal niet gesteld.4 Gemengde relaties 
verstoren de indeling in etnische categorieën en worden daarom beschouwd als een 
'etnische anomalie' of 'etnische ambiguïteit' (Verkuyten 1999: 96). Kinderen uit 
gemengde relaties worden veelal tot de etnische minderheidsgroep gerekend.' Een 
relatie van dit kind met een partner uit de meerderheid wordt dan als een huwelijk 
buiten de 'eigen' groep gezien: 

De tweede generatie Chinezen die geheel is opgevoed door haar Hollandse moeder 
en uitsluitend Nederlands spreekt, onderhoudt sociale contacten met vrienden en 
kennissen in het Nederlandse milieu. De keuze van een huwelijkspartner vindt 
plaats buiten de Chinezengroep (Vellinga & Wolters 1971: 224). 

In de literatuur wordt aan de etnische achtergrond overwegende betekenis toegekend, 
boven andere sociale identiteiten. Op basis van het verschil in etnische achtergrond 
wordt aangenomen dat partners weinig of niets gemeen hebben en 'completely alien 
voor elkaar zijn (Barbara 1989: 7-8). Niet elk gemengd paar wordt echter als etnisch 
gemengd beschouwd. Of er sprake is van een gemengd huwelijk, wordt niet zozeer 
bepaald door 'objectieve' verschillen tussen partners, maar door de betekenis die de 
omgeving aan die verschillen hecht en zal per periode en per samenleving verschillen 
(Hondius 1999: 318-320; Varrò 1995:14). Onderzoekers richten zich dan ook veelal op 
die gemengde relaties die in een bepaald land in een bepaalde periode als meest 'afwij
kend' of problematisch worden gezien. Het meeste onderzoek in West Europa richt 
zich op de gemengde relaties met partners die als 'etnisch' en cultureel 'anders' worden 
beschouwd en dan met name partners uit islamitische landen. 

Omdat aan gemengde relaties als etnische 'anomalieën' een verstorende werking 
wordt toegekend, worden ze veelal negatief gewaardeerd. Dit geldt niet alleen voor 
structureel functionalistische, witte en westerse onderzoekers, ook voor zwarte en 
niet-westerse onderzoekers die aan een dichotomie van etnische groepen vasthouden. 
Fanon (1971) heeft relaties tussen zwarte mannen en witte vrouwen als onmogelijk 
beschreven. In Nederland heeft Gomes (1999) relaties van witte mannen met zwarte 
vrouwen als inherent problematisch beschreven.7 
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De betekenis van gender en klasse 

Tussen etnische groepen kan uitwisseling van huwelijkspartners plaatsvinden. Er 
bestaan 'huwelijksmarkten', waarop economisch gemotiveerde partners via het huwe
lijk sociale goederen uitwisselen. O p deze huwelijksmarkten speelt gender een belang
rijke rol. Mannen van verschillende etnische groepen wisselen als het ware vrouwen als 
objecten uit en concurreren om vrouwen. Door een huwelijk kan een vrouw Omlaag' 
of Omhoog' trouwen; haar status wordt bepaald door die van de man. Gemengde 
huwelijken waarbij bepaalde goederen worden uitgewisseld, zijn vanuit deze optiek 
verklaarbaar. In moderner onderzoek dat uitgaat van het bestaan een huwelijksmarkt, 
wordt aangenomen dat gemengde huwelijkssluiting iets zegt over de contacten tussen 
groepen en dat de groepen elkaar als gelijken beschouwen. De mate waarin gemengde 
huwelijken voorkomen en partners via een huwelijk sociaal mobiel kunnen zijn, zegt 
dan iets over de openheid van een samenleving (Jansen 2000: 8-9). 

Vanuit de optiek van huwelijksmarkten is het huwelijk tussen een witte man en 
zwarte vrouw goed verklaarbaar, omdat de vrouw Omhoog' trouwt in raciale status. 
Het huwelijk tussen een witte vrouw en zwarte man is moeilijker te verklaren. De 
Amerikaanse socioloog Merton zoekt in 1941 de verklaring in de ruil van de hogere 
sociaal-economische klassenstatus van de zwarte man tegen de hogere raciale status 
van de witte vrouw met een lage sociaaJ-economische status. Een huwelijk tussen een 
witte vrouw en zwarte man, beide van hogere sociaal-economische achtergrond, zou 
te verklaren zijn vanuit geëmancipeerdheid of rebellie. Bij lagere klassen zou het gaan 
om de 'paria's van de samenleving' en marginale personen. Het huwelijk tussen een 
witte vrouw met een hoge sociaal-economische positie en een zwarte man met een lage 
sociaal-economische positie vindt Merton een zeer onwaarschijnlijke combinatie, 
waarbij een cultureel acceptabele motivatie van de vrouw moeilijk te vinden is. Als 
enig mogelijk motief ziet hij dan nog, dat de witte vrouw de overtuiging heeft dat de 
zwarte man de enige is, die haar seksueel kan bevredigen (Merton 1972: 29). 

Merton's artikel verschijnt voor het eerst in 1941, in een tijd waarin interraciale 
huwelijken in de Verenigde Staten nog in dertig staten verboden zijn. Tegen die histo
rische achtergrond gezien zijn de stereotyperingen over ras, klasse en gender die aan 
zijn analyse ten grondslag liggen weinig opmerkelijk. Opmerkelijker is dat fundamen
tele kritiek op zijn analyse ook in hedendaags onderzoek nog nauwelijks is te vinden 
(zie echter Moran 2001:113; Breger & Hill 1998:16; Spickard 1989: 365-366). Volgens 
Spickard behoort Mettons analyse nog altijd tot de invloedrijkste theorieën over 
gemengde relaties en is zijn analyse algemeen geaccepteerd. De Britse onderzoekster 
Benson (1981) heeft de theorie van Merton tot uitgangspunt genomen van haar onder
zoek naar interraciale gezinnen in Brixton. Zij concludeert dat de uitwisselingstheorie 
van Merton niet opgaat, omdat de zwarte partners van de witte vrouwen geen hogere 
sociale status hebben dan de vrouwen. Zij verklaart het feit dat de vrouwen bereid zijn 
geweest een huwelijk aan te gaan, dat ze anders zouden hebben afgewezen, uit hun 
eigen sociaal zwakke positie. Merton's theorie wordt zelfs in pluralistisch onderzoek 
nog wel gebruikt (Waldis 1998). 
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In de structured functionalistische benadering heeft gender dus betekenis in de zin 
dat relaties van witte vrouwen het meest problematisch of zelfs ondenkbaar worden 
geacht. Ook worden gemengde relaties van lagere sociaal-economische klassen min
der acceptabel gevonden. Dit laatste idee is in onderzoek nog regelmatig te vinden 
(bijvoorbeeld Barbara 1989: 67). 

Verklingen en motieven 

Behalve verklaringen, die liggen in de sociale structuur van de samenleving, zoals bij 
Merton, worden in structureel functionalistisch onderzoek ook wel verklaringen 
gezocht in demografische factoren, zoals ongelijke sekseratios, of groepsgrootte. Deze 
demografische factoren worden veelal beschouwd als min of meer toevallige omstan
digheden, hoewel ze vaak het gevolg zijn van bewust beleid. De eerste generatie Itali
aanse gastarbeiders bijvoorbeeld trouwde voor een groot deel met Nederlandse vrou
wen, omdat zij bij de officiële werving ongehuwd moesten zijn, om in aanmerking te 
komen voor werk in Nederland (Tinnemans 1994: 31, 74). 

Een derde groep verklaringen ligt in de persoonlijke voorkeuren of motieven van 
de individuele partners. In met name sociaal-psychologisch onderzoek worden deze 
motieven onderzocht. Partners in gemengde relaties, met name witte vrouwen, wor
den, aldus Tutor (1995: 7) regelmatig beschreven als ontworteld, sociaal en cultureel 
van hun eigen samenleving vervreemd of psychisch labiel, maar ook als geëmanci
peerd en rebellerend tegen maatschappelijke normen. Termen als neurotisch, patho
logisch, marginaal en sociaal zwak zijn schering en inslag. Overigens hecht Porterfield 
(1982: 23) weinig verklarende waarde aan dergelijke neurotische motieven voor inter
raciale huwelijken: 'this group's motives for marriage do not appear to be any different 
from those individuals marrying in the conventional style'. 

In het onderzoek naar motieven van partners raakt liefde als motief uit het zicht. 
De Nederlandse onderzoeker Julian With (1981: 118) concludeert dat blijkbaar geen 
onderzoeker op het idee is gekomen dat gemengde relaties om liefde zouden kunnen 
gaan. De keuze voor een gemengde relatie lijkt een uit nood geboren keuze: partners 
die een andere keuze hebben, kiezen iemand uit de eigen groep. 

Betekenis van gemengde retoies voor de samenleving 

In het structureel functionalistisch onderzoek worden gemengde relaties met name 
onderzocht op hun betekenis voor de samenleving. Er gaat veel aandacht uit naar 
de vraag van de assimilerende of integrerende werking van gemengde relaties. In deze 
context van assimilatie of integratie wordt aan gemengde relaties soms een positieve 
betekenis toegekend: vergaande vermenging zou het probleem van etnische minder
heden voor de samenleving kunnen oplossen. Gemengde relaties worden zo verant
woordelijk gemaakt voor het oplossen van sociale vraagstukken (Waldis 1998: 70). 

De mate waarin een minderheidsgroep met de meerderheidsgroep huwt, zou een 
indicator bieden voor de mate van integratie van de minderheidsgroep. Gemengde 
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relaties fungeren als een soort 'barometer' (Waldis 1998: 23). Verwacht wordt dat het 
percentage gemengde huwelijken bij migrantengroepen naar tijdsverloop en generatie 
zal toenemen. Uit de partnerkeuze kan de culturele oriëntatie van etnische groepen 
worden afgeleid. Hoe de tweede generatie migranten omgaat met het leven in twee 
culturen kan volgens onderzoekers worden aangetoond aan de hand van hun partner
keuze (Kalmijn 1993). 

Gemengde huwelijken worden niet alleen beschouwd als indicator voor integratie, 
maar zouden tevens de integratie van minderheden bevorderen. Het lijkt onderzoe
kers vooral te gaan om culturele integratie, hetgeen wordt opgevat als een eenzijdig 
proces: van de minderheidspartner aan de meerderheidspartner en de dominante et
nische groep in de samenleving. Bij een hoog aantal gemengde huwelijken zou de 
minderheidsgroep zelfs volledig kunnen opgaan in de meerderheidsgroep en als 
'zichtbare' minderheid verdwijnen. Gemengde huwelijken zijn daarom wel als 'biolo
gische assimilatie' betiteld (Verweij-Jonker 1971:10). Dit verdwijnen van de etnische 
groep kan verschillend worden gewaardeerd: wie assimilatie als ideaal ziet, zal het posi
tief waarderen, wie behoud van de eigen cultuur van minderheden voorop stelt, zal de 
gevolgen voor de minderheidsgroep in een ander licht zien. 

Naarmate gemengde relaties meer voorkomen, zullen zij ook meer worden geac
cepteerd. Veelal wordt uitgegaan van een lineaire ontwikkeling naar meer acceptatie. 
Relaties die in de ene periode als gemengd worden beschouwd, zullen een paar genera
ties later niet langer als zodanig worden gezien, aldus de zogenaamde 'verdwijnings
hypothese' van Merton (1972:16). 

4.3 D e pluralistische benadering: een vanzelfsprekende keuze 

De pluralistische benadering wijkt op belangrijke punten af van het hierboven 
beschreven structureel functionalistische onderzoek. Het pluralistisch onderzoek ziet 
de keuze voor een gemengde relatie niet als afwijkend, maar als voortvloeiend uit de 
moderne verhoudingen, multi-etnische samenlevingen en globalisering. Waar men
sen van verschillende etnische of nationale herkomst elkaar ontmoeten, worden rela
ties aangegaan, getrouwd en kinderen gekregen. De partners wijken dan ook niet bij
zonder af van andere mensen in de samenleving, die kiezen voor een partner uit de 
eigen groep. Hoewel gemengde relaties op deze manier bezien bij uitstek een ver
schijnsel van de moderne samenleving lijken te zijn, of zelfs een postmodern verschijn
sel (Rocheron 1999: 210), wordt wel benadrukt dat gemengde relaties niets nieuws zijn 
en zich altijd al hebben voorgedaan, zoals migratie evenmin een nieuw verschijnsel is. 
De pluralistische benadering legt de nadruk op de ervaringen van het individu, diens 
eigen betekenisverlening en handelen in een gemengde relatie. De individu is de fun
damentele eenheid van het sociale leven en diens ervaringen zijn het onderwerp van 
onderzoek. 
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Etniciteit 

In pluralistisch onderzoek staat de beleving van paren voorop. Onderzoekers nemen 
etnische categorieën niet langer als vaststaand aan. Gemengde relaties tonen immers 
aan hoe veranderlijk die categorieën zijn. Zij benadrukken de dubbele identiteit van 
kinderen uit gemengde relaties (Van Mierlo 1998:150), maar ook het dubbele karakter 
van gemengde gezinnen. Vermenging beïnvloedt en verandert beide groepen van her
komst en beide partners (Hondius 1999: 49). 

Gemengde relaties worden niet uitsluitend gezien als problematisch, maar kunnen 
voor beide partners een verrijking betekenen. Toch ontkomen veel onderzoekers niet 
aan een zeker culturalisme (Collet 1996) waarin het cultureel 'anders' zijn van de bui
tenlandse partner als verklaring voor de communicatie tussen partners wordt gezien. 
Waldis (1998: 300-301) wijst erop dat een dergelijk culturalisme andere verschillen, 
zoals klasse, gender en verschil tussen eerste en derde wereld kan verhullen. Volgens 
Hondius (1999: 40) bepaalt de mate van acceptatie door de sociale omgeving mede of 
paren in verdediging tegen negatieve reacties onderlinge verschillen ontkennen, of 
openlijk erkennen. 

De betekenis van gender en klasse 

De aandacht voor gender in het pluralistisch onderzoek resulteert vooral in ruime aan
dacht voor gemengde relaties van witte en westerse vrouwen. Wilmink (2000: 61) con
stateert dat vooral witte vrouwen en in mindere mate witte mannen en zwarte of bui
tenlandse vrouwen aan het woord komen, terwijl zwarte en buitenlandse mannen als 
sprekende partners en vaders goeddeels ontbreken. Toch is de aandacht voor gender 
in pluralistische onderzoeken nog weinig systematisch. Het onderzoek van Hondius 
(1999) bevat vele aanwijzingen die erop duiden dat gemengde relaties voor Neder
landse vrouwen andere gevolgen hebben dan voor Nederlandse mannen, maar gaat 
niet expliciet in op de betekenis van gender in de acceptatie door de omgeving. 

Veelvuldig wordt gesignaleerd dat relaties tussen witte vrouwen en zwarte mannen 
het meest negatief worden gewaardeerd. De Amerikaanse zwarte feministe bell hooks 
(1986: 64) komt echter tot een tegengestelde conclusie. Zij meent dat met name rela
ties van zwarte vrouwen met witte mannen ondenkbaar worden geacht. Relaties van 
witte vrouwen met zwarte mannen zouden beter geaccepteerd worden. Deze relaties 
bedreigen de macht van het witte patriarchaat niet, omdat de witte vrouw tot de groep 
van de zwarte man gaat horen. Relaties van witte mannen met zwarte vrouwen daar
entegen vormen wel een bedreiging voor het witte patriarchaat, omdat de zwarte 
vrouw en haar kinderen de status van de witte man krijgen toebedeeld. Ik ben het met 
deze analyse niet eens. Volgens mij worden relaties van witte vrouwen als de grootste 
bedreiging gezien, juist omdat zij door de gemengde relatie tot de zwarte groep gaan 
behoren en verloren gaan voor de eigen groep. Zonder witte vrouwen kan het witte 
patriarchaat immers niet voortbestaan. Het antwoord op de vraag welke relatie het 
meest bedreigend is voor de sociale orde hangt volgens mij mede af van het perspectief 
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van de onderzoeker: vanuit de zwarte gemeenschap gedacht is de relatie tussen een 
zwarte vrouw en witte man het meest afkeurenswaardig, vanuit de witte gemeenschap 
de relatie tussen een witte vrouw en zwarte man. 

Enkele onderzoekers stellen dat gemengde relaties zich vooral voor zouden doen 
bij hogere sociaal-economische klassen (Spickard 1989: 311; Johnson & Warren 1990: 
10). De gemengde relatie wordt dan voorgesteld als een geëmancipeerde keuze. Hoe
wel deze onderzoekers beogen stereotyperingen te ontkrachten, bestaat het gevaar dat 
ze deze juist reproduceren: impliciet wordt het beeld bevestigd dat met gemengde 
relaties bij lagere sociaal-economische klassen iets mis zou zijn, en geen geëman
cipeerde, maar marginale keuze zouden zijn. Emancipatie is dan voorbehouden aan 
hogere sociaal-economische klassen. 

Verklaringen en motieven 

Omdat gemengde relaties in de pluralistische benadering worden gezien als een van
zelfsprekende keuze, is onderzoek naar het waarom van gemengde relaties van onder
geschikt belang. In het pluralistisch onderzoek is dit dan ook grotendeels afwezig. 
Toch worden wel motivaties als het breken met conventies, rebellie, en problemati
sche gezinsachtergronden genoemd. Volgens Appel (1994: 20) kiezen de door haar 
geïnterviewde Duitse vrouwen voor een islamitische partner in reactie op de afne
mende betekenis van gezinsnormen in de Duitse samenleving. Khatib-Chadidi, Hill 
en Paton (1998: 57 e.v.) spreken over gevoelens van marginaliteit van vrouwen die een 
buitenlandse partner kiezen, rebellie en teleurstelling over het herkomstland van de 
vrouwen. Wiessmeier (1993) daarentegen stelt dat gemengde relaties ontstaan in de 
moderne samenleving, waarin het traditionele huwelijksmodel aan betekenis heeft 
ingeboet en vrije partnerkeuze en romantische liefde belangrijk zijn geworden. Vanuit 
dit perspectief wijken gemengde relaties niet af van de norm, maar maken zij gebruik 
van de kansen en mogelijkheden die de moderne samenleving biedt. 

In hun afwijzing van verklaringen die louter zijn gebaseerd op de relatieve status 
van de partners en groepsstratificatie, benadrukken veel pluralistische onderzoekers de 
liefde als motief. De partnerkeuze is kleurenblind en louter op liefde gebaseerd. 
Moran (2001: 119) problematiseert dit beeld van kleurenblinde liefde, dat het belang 
van kleur bij individuele partnerkeuze, alsmede structurele factoren zoals segregatie 
op scholen en in woonwijken, negeert. Ander onderzoek (bijvoorbeeld Kamminga 
1993: 53 e.v.) laat zien dat sociale categorisering een rol speelt in de beoordeling van 
liefde als motief voor gemengde partnerkeuze. Met name bij de westerse witte vrouw 
wordt een dergelijk motief wel gezien als naïviteit: zij maakt de ondoordachte keuze 
voor een buitenlandse partner, omdat zij verblind is door liefde. 

Spickard (1989: 35 e.v.) benadrukt het belang van beeldvorming bij partnerkeuze. 
Hij analyseert hoe de beeldvorming van Aziatische mannen is veranderd. Van seksueel 
bedreigende mannen in de negentiende en begin twintigste eeuw worden zij zachte, 
niet-bedreigende, niet-macho mannen en aantrekkelijke huwelijkspartners na de 
Tweede Wereldoorlog. Beeldvorming kan het aangaan van gemengde relaties zowel 
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belemmeren als bevorderen (Breger & Hill 1998: 12). Del Rosario (1994: 208) hecht 
betekenis aan de beeldvorming over Filippijnse vrouwen als zacht en onderdanig, wat 
hen aantrekkelijk maakt voor westerse mannen. Mica Nava (1999) verklaart de be
langstelling van Britse vrouwen voor zwarte Amerikaanse GI'S tijdens de Tweede 
Wereldoorlog uit de aantrekkingskracht van de Amerikaanse cultuur en muziek. In 
Nederland is de belangstelling van Nederlandse vrouwen voor Indische mannen wel 
verklaard vanuit de aantrekkingskracht van de 'Indorock' (Mutsears 1989: 35). Kohn 
(1998: 69) schrijft over de 'romantic and wholly reckkss anti-strategy of love' die grenzen 
tussen groepen overschrijdt, waarbij de aantrekkingskracht van de 'exotische Ander' 
een grote rol speelt. Juist het niet-weten over de Ander, het onzekere en onbekende 
maakt de aantrekkingskracht uit. Deze anti-strategy ofbveàott zich niet alleen in wes
terse samenlevingen voor en werkt niet alleen van West naar Oost. Ook een Engels
man kan een 'exotische Ander' zijn. 

Betekenis van gemengde regies voor de samenleving 

Hoewel ook in pluralistisch onderzoek de betekenis van gemengde relaties voor de 
omringende samenleving wordt onderzocht, is de eenzijdige gerichtheid van het 
structureel functionalistisch onderzoek op de integratie en assimilatie van de minder
heid losgelaten. Als gevolg daarvan komt in pluralistisch onderzoek een veel grotere 
diversiteit aan gemengde relaties aan bod: niet alleen gemengde relaties met gevestigde 
etnische groepen, niet alleen de gevolgen voor de minderheid, niet alleen gemengde 
relaties tussen meerderheid en minderheid, maar ook tussen minderheden onderling 
(Breger & Hill 1998) en ook homo en lesbische relaties worden onderzocht, hoewel 
nog altijd beperkt. 

Ook is de veronderstelling van een lineaire ontwikkeling naar meer acceptatie 
van gemengde relaties grotendeels losgelaten. Hondius (1999: 319-320) concludeert 
dat de acceptatie in Nederland van gemengde huwelijken met Italiaanse, Spaanse, 
Molukse en Indische partners is toegenomen, maar de acceptatie van gemengde 
huwelijken met Surinaamse, Turkse en Marokkaanse partners niet. Nederlands-
Turkse en Nederlands-Marokkaanse paren melden zelfs een vermindering van ac
ceptatie. Niet alleen etnische, maar ook politieke en economische verhoudingen spe
len een rol in de mate van acceptatie van gemengde huwelijken. Waldis (1998: 78) 
noemt politieke verhoudingen tussen de betreffende groepen of landen zelfs de be
langrijkste factor voor de acceptatie van gemengde relaties. Gemengde relaties kun
nen in toenemende mate als bedreiging worden gezien in tijden van verhoogde eco
nomische of politieke spanningen (Hyslop 1995: 60), of tijdens oorlog, bijvoorbeeld 
de Tweede Wereldoorlog (Dundes Renteln 1995: 646) of de Golfoorlog (Waldis 
1998: 180). In tijden van oorlog worden niet alleen relaties met de vijand, maar ook 
met soldaten van bondgenoten als bedreiging beschouwd. In Nederland worden na 
de Tweede Wereldoorlog niet alleen 'moffenhoeren' (Diederichs 2000) maar ook 
vrouwen die relaties hebben met Canadese militairen kaalgeschoren (De Liagre Böhl 
1992). Ook in andere Europese landen leiden relaties met geallieerde soldaten tot 
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onrust, zeker wanneer deze soldaten ook nog zwart zijn (Rose 1998; Fremgen 1984; 
Mamozai 1982). Volgens Smits (2000: 18) zouden gegevens over gemengde relaties 
kunnen dienen als onderdeel van 'early waming systems' voor etnische conflicten, die 
UNESCO gebruikt.8 

Er is oog voor de thema's die voor de partners van belang zijn en niet uitsluitend in 
verband met hun betekenis voor de samenleving. Wel zou de omringende samen
leving van gemengde relaties kunnen leren hoe met verschillen om te gaan. Hondius 
(1999: 313) ziet partners in gemengde relaties als 'ervaringdeskundigen in de dagelijkse 
omgang met het verschil'. Speelman (2001:110) ziet partners in christelijk-islamitische 
relaties als deskundigen in interreligieuze dialoog. 

Intensieve vermenging wordt in de populaire beeldvorming, die soms weerklinkt 
in wetenschappelijk onderzoek, gezien als een manier om racisme tegen te gaan of zelfs 
op te lossen. Er wordt een beeld geschapen van een utopische toekomst waarin ieder
een hetzelfde kleurtje heeft en kleur er daarom niet langer toe doet.' Differentiatie is 
het uitgangspunt en wordt positief gewaardeerd. De minderheid verdwijnt niet in de 
meerderheid door assimilatie, maar door vermenging worden we allemaal divers, ge
mengd en verrijkt. Differentiatie en meervoudige identiteit van gemengde paren en 
kinderen worden in het pluralistisch onderzoek niet als problematisch, maar als verrij
king gezien, voor de individuen en de samenleving, omdat ze bestaande categorieën 
doorbreken. Scherzer (1998:118) ziet métis kinderen als 'infiltranten', die de betekenis 
van Frans-zijn en Anders-zijn ter discussie stellen. 

Het idee dat door vermenging racisme op te lossen is, impliceert dat in gemengde 
relaties en samenlevingen met veel vermenging geen racisme aan te treffen is. Maar 
gemengde relaties en racisme sluiten elkaar niet uit. Samenlevingen zoals Brazilië waar 
al eeuwenlang veel vermenging plaats vindt, zijn allesbehalve vrij van racisme (Gold
stein 1999: 566). Het bestaan van gemengde relaties alleen verandert nog niets aan 
hiërarchische sociale structuren. Multiraciaal of multi-etnisch zijn in een hiërarchisch 
systeem betekent slechts iets minder 'zwart' of 'etnische Ander' zijn, iets minder 
ondergeschikt, maar niet gelijk aan de witte meerderheid (Daniel 1992: 107; Gordon 
1995: 389). Het beeld van de utopische toekomst van vermenging verplaatst vermen
ging bovendien naar de toekomst, en verhult de geschiedenis waarin intensieve ver
menging altijd en overal plaatsgevonden heeft (Nash 1999:16). 

4.4 Het Nederlandse onderzoek 

Diverse auteurs hebben geconstateerd dat in Nederland nog geen onderzoekstraditie 
naar gemengde relaties is ontwikkeld (Siwabessy & Van Wijk 1986: 23; Hondius 1999: 
18). Er zijn in Nederland nog slechts enkele onderzoeken verricht of nog gaande.'0 Het 
Nederlands onderzoek naar gemengde relaties dateert voornamelijk van na 1990 en is 
te scharen onder de pluralistische benadering. Omdat deze benadering hierboven uit
gebreid is besproken en de diverse onderzoeken daarbij aan de orde zijn geweest, zal ik 
ze hier niet verder bespreken. 
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Dat van een onderzoekstraditie naar gemengde relatie nog geen sprake is, betekent 
niet dat in Nederland gemengde relaties als onderwerp geheel ontbreken. Wie op zoek is 
naar materiaal over dit thema, doet er goed aan onderzoeken naar integratieprocessen 
van migrantengroepen na te slaan. Deze onderzoeken gaan ervan uit dat gemengde 
huwelijken wijzen op integratie of leiden tot integratie van migrantengroepen (Vermeu
len & Penninx 1994: 3). Onderzoeken naar 'de Chinese gemeenschap' (Vellinga & 
Wolters 1971) of'tweede generatie Italiaanse jongeren' (Tappeiner 1990) blijken bij na
dere bestudering zelfs geheel over gemengde relaties te gaan. Onderzoek naar gemengde 
relaties is in Nederland bij uitstek minderhedenonderzoek (Van Praag 2.001: 402). 

Overigens komen onderzoekers tot zeer verschillende conclusies over de integre
rende werking van gemengde huwelijken. Volgens Nuyten-Edelbroek (1987:55; idem 
Brouwers-Kleywegt 1976: 14) zijn Italiaanse mannen getrouwd met Nederlandse 
vrouwen zeer vertrouwd geraakt met de Nederlandse cultuur, maar blijven ze deson
danks georiënteerd op Italië. Volgens Brussa et al. (1986) zijn Italiaanse mannen met 
een Nederlandse vrouw echter in het geheel niet geïntegreerd en loopt bovendien het 
merendeel van de huwelijken uit op echtscheiding. Terwijl Strijbosch (1985: 205) 
vreest voor 'possible fatal consequences' voor de Molukse gemeenschap vanwege het 
hoge aantal gemengde huwelijken, leiden volgens Van Wijk (1985: 158) gemengde 
huwelijken niet tot een verlies van het 'Molukse identiteitsbesef, maar is de etnische 
differentiatie van de gemeenschap vergroot. Vanuit het integratieperspectief is het 
Opvallend' als aanpassing plaatsvindt van de meerderheidspartner aan de minderheid; 
onderzoekers veronderstellen kennelijk de omgekeerde richting (Smeets & Veenman 
1994: 29). Volgens Cottaar en Willems (1989) is er in geval van aanpassing van de 
meerderheidspartner aan de minderheidspartner geen sprake van integratie. 

Verklaringen voor de mate van gemengde huwelijken bij migrantengroepen wor
den doorgaans gezocht in de culturele oriëntatie van de migrant. Zo ontstaat de 
indruk dat bij een gering aantal gemengde huwelijken het migranten zijn die niet met 
Nederlanders willen trouwen, terwijl de vraag of Nederlanders wel met bepaalde mi
grantengroepen willen trouwen meestal niet wordt gesteld. Het verschil tussen het 
aantal Turkse of Marokkaanse mannen en Turkse of Marokkaanse vrouwen dat met 
een Nederlandse partner trouwt, wordt verklaard uit het huwelijksverbod voor islami
tische vrouwen om met een niet-islamitische man te trouwen (De Valk et al. 2001: 
96). De vraag of Nederlandse mannen islamitische vrouwen als potentiële partner 
zien, wordt niet gesteld. 

In Nederlands historisch migratieonderzoek nemen gemengde relaties inmiddels 
een niet onbelangrijke plaats in. Ook hier wordt veelal uitgegaan van de integrerende 
werking van gemengde relaties. Schrover (2001: 83) echter problematiseert dit verband 
tussen gemengde huwelijken en integratie en de achterliggende gedachte dat elk 
gemengd huwelijk tot integratie zou leiden. Zij stelt dat van belang is met wie er 
getrouwd wordt en dat het verband met integratie voor mannen en vrouwen niet 
gelijk is. 

Gemengde relaties worden vooral onderzocht voor zover ze het gevolg zijn van 
migratie en niet zozeer waar ze oorzaak zijn van migratie. Gemengde relaties zijn terug 
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te vinden zijn in etnische studies over reeds gevestigde migrantengroepen, maar niet 
of nauwelijks in de literatuur die huidige migratiestromen als verschijnsel bestudeert. 
Hoewel uit onderzoek (Naborn 1992: 2) is gebleken dat geboren Nederlanders de 
grootste groep van verblijfvragers voor gezinshereniging of gezinsvorming naar 
Nederland vormen, blijven in daarop volgende onderzoeken gemengde relaties als 
oorzaak van migratie grotendeels buiten zicht. 

Dit is mede te verklaren vanuit het nog altijd gehanteerde traditionele migratie
model in onderzoek naar migratiestromen. Hoewel het traditionele migratiemodel 
steeds meer ter discussie is komen te staan, overheerst het nog altijd in mainstream 
migratieonderzoek (Kofman 1999: 270-271). In dit model volgt gezinsmigratie van 
vrouwen en kinderen op de economische migratie van mannen (Boyd 1989: 656; 
Maroksavic 1984: 897). In het traditionele migratiemodel worden economische en 
niet-economische motieven van elkaar gescheiden. Mannen worden verondersteld de 
economische en publieke redenen te hebben en vrouwen de niet-economische en pri
vate redenen. Er is weinig aandacht voor de diversiteit van gezinsmigratie en het is veel 
onderzoekers volledig ontgaan dat in recente decennia het aandeel van mannen die via 
gezinshereniging zijn gemigreerd, fors is toegenomen (Kofman 1999: 272). Uit cijfers 
van het CBS blijkt dat sommige migrantengroepen voor het grootste deel buiten de 
eigen groep trouwen (Valk e.a. 2001). In weerwil van dergelijke cijfers blijven veel 
onderzoekers ervan uitgaan dat migranten uitsluitend of bijna uitsluitend binnen de 
eigen groep trouwen (bijvoorbeeld Muus 1993: 115). Een dergelijke benadering ont
neemt het zicht op de inmiddels niet onaanzienlijke rol die gemengde relaties in de 
gezinsmigratie spelen. 

Tot ongeveer midden jaren zeventig is de verwachting van zowel de Nederlandse 
overheid als onderzoekers, dat de westerse vrouw de niet-westerse man volgt naar zijn 
herkomstland. Deze verwachting is een belangrijke reden voor zorg om deze relatie: 
de angst dat vrouwen in hiërarchische patriarchale samenlevingen terecht zouden 
komen en hun vrijheden als westerse vrouwen zouden verliezen (Cotterrel 1990: 157; 
Hondius 1999: 223). In het huidige onderzoek worden gemengde relaties, waarbij de 
buitenlandse man zich bij de Nederlandse vrouw in Nederland vestigt, vooral gezien 
als een vorm van verborgen economische migratie, met andere woorden: schijnhuwe
lijken. De suggestie van schijnhuwelijken wordt in migratieonderzoek regelmatig her
haald, ook al blijft onduidelijk op welke onderzoeksgegevens het is gebaseerd. 

Zo heeft het CBS cijfers gepresenteerd over echtscheidingen bij gemengde relaties, 
waarin het hoge echtscheidingscijfer bij Nederlandse vrouwen met een Turkse, 
Marokkaanse of Egyptische man wordt verklaard uit schijnhuwelijken (Harmsen 
1996: 13; Van der Heijdt 1996: 16). De conclusie dat het schijnhuwelijken betreft, is 
uitsluitend gebaseerd op interpretatie van de cijfers. Over de motieven van de partners 
om te trouwen of te scheiden is niets bekend (Hondius 1999: 84). Volgens andere 
onderzoeken wijzen de huwelijkscijfers niet in de richting van een groot aantal schijn
huwelijken (Jansen 2001: 42). Engbersen (1999: 229) noemt het huwelijk de tweede 
strategie voor illegalen om in Nederland te kunnen blijven. Omdat veel migranten 
niet in staat zouden zijn deze strategie toe te passen binnen de eigen gemeenschap, 
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vanwege een gebrek aan sociaal of financieel kapitaal, wordt de huwelijkspartner bui
ten de eigen gemeenschap gezocht: 

Daarbij komen zij niet zelden op obscure huwelijksmarkten terecht. Er zijn in de 
grote steden uitgaansgelegenheden waarin jongere illegalen en oudere vrouwen en 
mannen elkaar treffen met sterk uiteenlopende motieven. De een wenste een legaal 
verblijf en de ander een jonge, soms exotische partner. 

Een pagina verder komt Engbersen (1999: 230) tot een geheel andere conclusie. Daar 
schrijft hij dat op basis van het onderzoek geen enkele indicatie gegeven kan worden 
van het aantal respondenten dat op zoek is naar een huwelijkspartner en daarin succes
vol is, hoewel het in interviews 'verschillende malen' uitdrukkelijk naar voren komt. 
Staring (2001:194) meent eveneens dat het huwelijk een belangrijke strategie tot lega
lisering is voor Turkse illegalen. Een derde van de illegalen wordt gelegaliseerd via een 
huwelijk met een Turkse vrouw; in geen enkel geval is er sprake van een schijnhuwe
lijk. Van zijn onderzoekgroep heeft niemand een partner buiten de Turkse gemeen
schap gevonden. 

Del Rosario (1994: 70, 76) stelt in haar onderzoek naar relaties van Nederlandse 
mannen en Filippijnse postorderbruiden het haar inziens kunstmatige onderscheid 
tussen economische en niet-economische motieven voor migratie en huwelijk ter dis
cussie. Zij laat zien dat de Filippijnse vrouwen zowel economische als niet-econo
mische motieven hebben om met een Nederlandse man te trouwen en naar Neder
land te migreren. Glerum en Glerum (1995: 156) komen tot dezelfde conclusie over 
de huwelijken van Afrikaanse illegale mannen met Nederlandse vrouwen, die ze 
benoemen als 'liefdeshuwelijken, waarin het nuttige met het aangename wordt ver
enigd'. In het huwelijk zoeken de mannen de combinatie van een levenspartner en 
legalisatie (zie ook Waldis 2000: 36). Migrantenmannen kunnen evenals migranten
vrouwen meervoudige, economische en niet-economische migratiemotieven hebben 
en gemengde relaties zijn geen 'etnische anomalie'. Alleen met dit uitgangspunt zijn 
gemengde relaties in de context van migratie als iets anders dan schijnhuwelijken 
te zien. 

4.5 Een alternatieve benadering van gemengde relaties 

Voor zover in Europa onderzoek naar gemengde relaties plaatsvindt, ontwikkelt het 
zich als apart onderzoeksterrein, zonder dat dit gevolgen heeft voor aanpalende onder
zoeksgebieden en theorievorming. Varrò (1995: 42) signaleert dat in een studie die tot 
doel had de balans op te maken van de Franse gezinssociologie gemengde relaties in 
het geheel ontbreken. Twine (1999: 744) stelt dat vrouwenstudies slechts lippendienst 
bewijst aan het beginsel van intersectionaliteit van etniciteit, klasse en gender, maar 
dat in werkelijkheid nog altijd wordt uitgegaan van etnisch en cultureel homogeen 
samengestelde gezinnen, zodat gemengde relaties geen thema zijn. In minderheden-
onderzoek komen gemengde relaties bijna uitsluitend aan bod binnen het eenzijdige 
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perspectief van integratie. De theorievorming op vakgebieden als vrouwen- of gender-
studies en etnische studies, om over de meer 'algemene' vakgebieden maar niet te spre
ken, kennen ieder hun eigen dichotomieën die gemengde relaties uitsluiten. Op deze 
manier wordt het beeld van gemengde relaties als 'afwijkend' en onvergelijkbaar met 
andere relaties bevestigd. 

In de structureel-functionalistische benadering staan sociale structuren centraal, in 
de pluralistische de individuele ervaringen. Een vruchtbaarder benadering zou de 
gecreëerde tegenstelling tussen sociale structuren en individuele ervaringen kunnen 
overstijgen, door beide tot onderwerp van onderzoek te maken. In een dergelijke be
nadering zouden sociale structuren niet langer deterministisch moeten worden opge
vat, maar evenmin de individuele ervaringen als bepalend voor sociale verhoudingen 
moeten worden beschouwd. Sociale verhoudingen, waaronder etnische verhoudin
gen, zijn geen gegevenheden, maar veranderlijk en dynamisch en worden telkens 
opnieuw betekenis verleend. Tegelijkertijd zijn keuzes die individuen maken niet vol
strekt individueel; de ruimte voor betekenisgeving en handelen is beperkt en vooraf 
gestructureerd. Dat geldt voor liefde en relaties - gemengd of ongemengd - al even
zeer als voor andere sociale ervaringen. 

Gemengde relaties zouden mijns inziens moeten worden onderzocht binnen het 
bredere kader van etnische, klasse en genderverhoudingen. Een dergelijke benadering 
is met name terug te vinden in culturele en koloniale studies, waar gemengde relaties 
een prominent thema zijn. In deze onderzoeken is tevens aandacht te vinden voor vor
men van overheidsregulering van gemengde relaties. Sociale verhoudingen worden 
daarbij niet als gegeven beschouwd, maar zijn onderwerp van onderzoek: hoe komen 
deze tot stand, hoe worden zij gereproduceerd en welke rol spelen 'grensoverschrij-
ders' zoals gemengde relaties daarin? Hoe worden gemengde relaties als afwijkend 
geconstrueerd? Hoe worden huwelijk en seksualiteit gereguleerd en welke plaats 
nemen gemengde relaties daarbij in? Onderzoek naar gemengde relaties zou zich der
halve moeten richten op drie niveaus van onderzoek: overheidsregulering, sociale ver
houdingen en constructies van gender, etniciteit en klasse, alsmede de betekenissen 
die de partners zelf aan gemengde relaties verlenen. 

4.6 Vertogen over partners in gemengde relaties 

In deze paragraaf wil ik uiteen zetten welke vertogen over de partners in gemengde 
relaties bestaan. Ik baseer me met name op constructivistisch onderzoek." Daarnaast 
heb ik gebruik gemaakt van pluralistisch onderzoek dat kritiek levert op structureel 
functionalistisch onderzoek. Zowel de constructivistische als de pluralistische benade
ring onderzoeken de hoofdzakelijk negatieve vertogen over de huwelijkspartners, in 
wetenschappelijk onderzoek en op andere terreinen. 

Ik begin met de beschrijving van vertogen over Nederlandse vrouwen en buiten
landse mannen in gemengde relaties, zoals Kamminga (1993) die heeft aantroffen in 
haar onderzoek naar beeldvorming in Nederlandse dagbladen. Waar in dagbladen 
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geschreven wordt over gemengde relaties van Nederlandse vrouwen, betreft dit met 
name relaties met mannen afkomstig uit islamitische landen. Opvallend genoeg ont
breken gemengde relaties van Nederlandse mannen en buitenlandse vrouwen als 
nieuwsitem in de periode die Kamminga heeft onderzocht. Blijkbaar hebben deze 
relaties geen nieuwswaarde. Ik zal voor de beschrijving van de vertogen over Neder
landse of westerse mannen en buitenlandse vrouwen dan ook gebruik maken van bui
tenlands onderzoek. 

Dat roept de vraag op of deze buitenlandse vertogen zomaar verplaatst kunnen 
worden naar de Nederlandse situatie. Vertogen zijn immers niet a-historisch en alom
tegenwoordig. Toch lijkt het erop dat vertogen over gemengde relaties en partners in 
gemengde relaties in verschillende perioden en verschillende geografische gebieden 
opvallende overeenkomsten vertonen. Beschreven vertogen kunnen echter niet meer 
dan de richting aangeven voor de analyse in volgende hoofdstukken. Zij zijn niet zon
der meer over te nemen en zullen steeds in hun historische, Nederlandse context en de 
context van het vreemdelingenrecht moeten worden gespecificeerd. 

De NeeUrfandse vrouw 

Kamminga (1993: 53 e.v.) beschrijft het beeld in de Nederlandse dagbladen van de 
Nederlandse vrouw die een relatie aangaat met een buitenlandse man als volgt. De 
gemengde relatie brengt voor de Nederlandse vrouw gevaren met zich mee. Het ge
mengde huwelijk kan haar de verworvenheden van de westerse emancipatie (vrijheid 
en gelijkheid) ontnemen. Dit gevaar ligt met name in de cultuur van de buitenlandse 
partner. Daartegen moet zij beschermd en gewaarschuwd worden. In de teksten die 
Kamminga heeft onderzocht, komt de Nederlandse vrouw nauwelijks als handelende 
actor naar voren, maar als object van personen of instanties die haar beschermen, 
voorlichten of waarschuwen. 

Terwijl Nederlandse vrouwen in het algemeen als geëmancipeerd worden voor
gesteld, geldt dat niet voor de Nederlandse vrouw die een gemengde relatie aangaat. 
Zij wordt gekenmerkt door eigenschappen als onervarenheid, onvolwassenheid, 
naïviteit, onwetendheid en een onkritische houding. Het huwelijk met een buiten
landse partner is geen bewuste keuze, maar komt voort uit onwetendheid. Ze heeft 
zich mee laten slepen door romantische motieven. Kritische vrouwen zouden immers 
geen relatie met een buitenlandse man aangaan. 

De vrouw die een buitenlandse man trouwt gaat over van de ingroup van autochto
ne Nederlanders naar de outgroup van allochtonen. De Nederlandse vrouw gaat als het 
ware 'verloren' voor de Nederlandse groep. Door haar buitenlandse man daalt haar 
status. Zij krijgt via haar buitenlandse partner eigenschappen en status toegeschreven. 
De Nederlandse vrouw is een 'grensoverschrijder' in meerdere opzichten (Kamminga 
1993: 62). Zij trouwt iemand van buiten de grenzen en verliest daardoor haar lidmaat
schap van de Nederlandse groep. 

Het beeld van de Nederlandse vrouw dat Kamminga beschrijft, sluit nauw aan bij 
het karakter van de 'Foolhardy, volgens de Britse historica Vron Ware (1992: 231-232) 
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een van de belangrijkste karakters van witte vrouwen in orientalistische vertogen. The 
Foolhardy, of 'Onbezonnen Vrouw' is de witte vrouw, die door haar gedrag zowel 
zichzelf als haar samenleving in gevaar brengt. Ze heeft enige geëmancipeerde nei
gingen, die deel uitmaken van haar onwil zich te conformeren. Het is haar lot zich te 
begeven in zaken waar ze niets van afweet en waarvan ze de consequenties niet kan 
overzien. Met haar gedrag doorbreekt ze taboes, zowel voor zichzelf als voor de samen
leving. Daarom moet ze gestraft worden. 

De buitenUndse man 

Kamminga (1993: 57 e.v.) beschrijft het beeld van de buitenlandse man met een 
Nederlandse vrouw in de Nederlandse dagbladen als volgt. Buitenlandse mannen 
kunnen een praktisch belang hebben bij een relatie met een Nederlandse vrouw, 
omdat zij op deze wijze een verblijfsvergunning kunnen verkrijgen. Omdat wordt ver
ondersteld dat in huwelijken of relaties tussen Nederlanders onderling praktische 
belangen geen rol spelen, is dit een niet 'normaal' motief voor een relatie of huwelijk. 
Er wordt vooral geschreven over islamitische mannen, met wie gemengde relaties als 
het meest problematisch werden gezien. Kenmerken van de islamitische man worden 
verbonden aan zijn islamitische achtergrond. Deze culturele achtergrond verklaart 
waarom veel gemengde relaties stuklopen. De buitenlandse man wordt een grote 
machtspositie ten opzichte van de vrouw toegekend. Omdat zijn cultuur onverander
lijk is, wordt uitgesloten dat de man zich zou kunnen aanpassen aan de Nederlandse 
vrouw. Hij kan dan ook niet door de relatie met een Nederlandse vrouw gaan behoren 
tot de Nederlandse groep. De man krijgt zowel rationele (praktische motieven om te 
huwen) als irrationale eigenschappen toegeschreven. Het irrationele ligt vooral in zijn 
onverklaarbare gedrag, als gevolg van zijn culturele achtergrond en het gevaar dat hij 
plotseling verandert. In het beeld dat Kamminga beschrijft is de buitenlandse man dus 
vooral een culturele bedreiging. 

Daarnaast komt uit de literatuur het beeld van buitenlandse mannen als seksuele 
bedreiging naar voren. In de Verenigde Staten worden Afro-Amerikaanse en Aziati
sche mannen tot na de Tweede Wereldoorlog zeer expliciet als seksuele bedreiging 
beschreven. In Nederlands onderzoek bestaat tot begin jaren zeventig een levendige 
belangstelling voor seksuele relaties van migrantenmannen met Nederlandse vrouwen 
en prostitueebezoek. Deze seksuele bedreiging leidt in de jaren vijftig en zestig enkele 
malen tot relletjes tussen Nederlandse en buitenlandse mannen (Groenendijk 1990; 
Mak 2001). 

Zowel de culturele als de seksuele bedreiging worden als argumenten met name 
actueel wanneer buitenlandse mannen tevens een politieke en economische bedrei
ging vormen. Volgens Hodes (1997:158) wordt er in de Verenigde Staten tegen relaties 
tussen zwarte mannen en witte vrouwen pas echt opgetreden, als zwarte mannen na de 
afschaffing van de slavernij een economische en politieke bedreiging worden. Volgens 
Schuster en Groenendijk zijn de relletjes in Nederland in de jaren zestig tussen Itali
aanse gastarbeiders en Nederlandse mannen niet zozeer begonnen om de gunsten van 
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de Nederlandse vrouwen, maar om zaken als werk en huisvesting. Mak (2001: 105) 
daarentegen betoogt dat het juist wel om de concurrentie en om het 'bezit' van Neder
landse vrouwen is gegaan. Naar mijn mening hoeft het een het ander niet uit te slui
ten: verschillende vormen van bedreiging, zowel economisch, cultureel als seksueel 
kunnen tegelijkertijd een rol spelen en zijn met elkaar verweven. 

De NederUndse man 

Gina Marchetti (1993:114) heeft de beeldvorming over gemengde relaties met Aziaten 
in Hollywood films onderzocht. Volgens haar is het belangrijkste beeld van de witte 
man met een gemengde relatie de 'white knight', of 'witte ridder . De 'witte ridder' kan 
de oriëntaalse vrouw redden van traditionele genderverhoudingen, moeilijke econo
mische of sociale omstandigheden en vooral: van de oosterse man. Dit is het beeld dat 
ik verwachtte aan te treffen in de wetenschappelijke literatuur over gemengde relaties, 
maar het beeld dat ik daar heb aangetroffen is dubbelzinniger. 

Het beeld van de witte westerse man die een gemengde relatie aangaat, wordt 
bepaald door twee typen relaties. Het eerste betreft witte mannen die als koloniale 
heersers en slavenhouders naar believen konden beschikken over inlandse vrouwen en 
slavinnen, in al dan niet afgedwongen seksuele relaties, zonder dat zij deze relaties 
hoefden, of geacht werden te formaliseren. Het is een historisch beeld, dat nog steeds 
terugkeert in vertogen over deze relaties.12 Witte mannen zouden vooral uit zijn op een 
exotische, seksueel gewillige vrouw, op het gebruiken van vrouwen, zonder de relatie 
al te serieus te nemen. De mannelijkheid en machtspositie van de man worden door 
deze relatie bevestigd. Deze relaties stuiten van oudsher bij overheden en instituties op 
relatief weinig bezwaren en hoewel er bijvoorbeeld in koloniën wel (juridische) maat
regelen worden genomen, worden deze nauwelijks geëffectueerd (Everts 1998: 607). 
Voor zover er maatregelen worden genomen, richten deze zich eerder tegen de 'in
landse' vrouw dan tegen de Nederlandse man (Stoler 1991: 434). 

In tegenwoordige vertogen is het beeld van de witte man dubbelzinniger en wordt 
het vooral bepaald door relaties van witte mannen met Aziatische vrouwen. Met name 
sekstoerisme en postorderbruiden krijgen veel aandacht (Cahill 1990; Del Rosario 
1994; Robinson 1996; Yuval-Davis 1997: 52). Deze man is sociaal zwak, ouder, laag 
opgeleid en kan moeilijk een vrouw uit zijn eigen etnische groep vinden. De oorzaak 
daarvoor kan liggen in zijn beroep (boer), maar ook in zijn onvermogen om te gaan 
met de westerse geëmancipeerde vrouw. De mannen zijn slachtoffer van maatschap
pelijke ontwikkelingen, die ze gezien hun zwakke positie niet hebben kunnen bij
benen. Maar behalve slachtoffers zijn ze daders, omdat ze de buitenlandse vrouw 
gebruiken als goedkope dienstmeid en voor seks. Hoewel dit bij uitstek een recent ver
toog lijkt te zijn, verbonden aan het verschijnsel postorderbruiden, is het al in de jaren 
vijftig, dus voor de tweede feministische golf, aan te treffen in onderzoeken naar Ame
rikaanse soldaten die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog trouwen met een Azia
tische vrouw (Spickard 1989: 129). Volgens Refsing (1998: 201) geldt het beeld voor 
oudere generaties westerse mannen, niet voor jongere generaties en is er dus sprake 
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van een generatieverschijnsel. In de tegenwoordige Nederlandse media is het beeld 
nog regelmatig te vinden.1' 

De buitenlandse vrouw 

Het beeld van de buitenlandse vrouw is te typeren als dat van exotische verleidster. Zij 
zijn jonge, mooie vrouwen die omhoog trouwen in sociale status. Dat is hun doel: 
door middel van het huwelijk met een westerse man hun sociale en economische posi
tie verbeteren. Zij zetten hun seksualiteit in om dat doel te bereiken. Gemengde rela
ties van buitenlandse vrouwen roepen al snel het beeld van de postorderbruid op. 
Cahill (1990) noemt vier mythes over Aziatische vrouwen die trouwen met een wes
terse man: dat zij meestal postorderbruiden zijn, dat ze allemaal prostituees of bar
meisjes zijn, laag opgeleid en arm en vooral op het platteland terecht komen bij boeren 
die geen 'eigen' vrouw kunnen krijgen (zie ook Robinson 1996: 56). 

Een algemeen beeld bestaand over buitenlandse vrouwen is dat zij slachtoffer zijn 
van hun buitenlandse, patriarchale en vrouwenonderdrukkende cultuur (Van Wal-
sum 1997: 37; Prins 1998: 52). In deze zin zouden Nederlandse mannen inderdaad de 
rol van 'redder' kunnen vervullen door de buitenlandse vrouw door middel van een 
relatie uit deze patriarchale en vrouwenonderdrukkende structuren te redden. Buiten
landse vrouwen tonen door hun keuze voor een westerse partner dat zij zich hebben 
los gemaakt van hun eigen culturele achtergrond (Waldis 1998: 59; Streiff-Fenart 1988: 
137). De gemengde relatie is voor haar een geëmancipeerde keuze, waarmee zij zich 
onttrekt aan de onderdrukking door de buitenlandse man. In tegenstelling tot de bui
tenlandse man, wordt van de buitenlandse vrouw verwacht dat zij zich aanpast aan de 
Nederlandse man. Zij kan door haar relatie met een Nederlandse man lid worden van 
de ingroup van Nederlanders. 

Opvallend is dat in de vertogen over alle partners emancipatie een centrale rol speelt. 
Deze vertogen zijn tegenstrijdig: enerzijds worden vrouwelijke genderwaarden (irrati
onaliteit, machteloosheid) gereproduceerd in een traditioneel vrouwbeeld, anderzijds 
komen waarden van emancipatie naar voren in het beeld van de handelingsbekwame, 
vrije vrouw. De Nederlandse vrouw gaat door de gemengde relatie over van de hande
lingsbekwame, vrije vrouw naar het traditionele vrouwbeeld van de irrationele en 
machteloze vrouw. De buitenlandse vrouw kan door het huwelijk met een Neder
landse man de overgang in omgekeerde richting maken: van het traditionele vrouw
beeld naar de handelingsbekwame, vrije vrouw, die haar patriarchale cultuur achter 
zich heeft gelaten. De Nederlandse man kan de buitenlandse vrouw van traditionele 
verhoudingen bevrijden, terwijl hij anderzijds juist een buitenlandse vrouw zou kie
zen, uit voorkeur voor een partner die aan het traditionele vrouwbeeld beantwoordt. 
In dat geval belemmert hij haar emancipatie en is hij zelf het slachtoffer van emancipa
tie van Nederlandse vrouwen. De buitenlandse man wordt in de emancipatie slechts 
één rol toebedeeld: die van onderdrukker van vrouwen, Nederlandse en buitenlandse 
vrouwen. 
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4.7 Conclusies 

In dit hoofdstuk heb ik twee wetenschappelijke benaderingen van gemengde relaties 
uiteen gezet. In de structureel functionalistische benadering worden gemengde rela
ties opgevat als afwijkend van bestaande structuren. Gemengde relaties zijn problema
tisch en vragen om verklaring. Maar gemengde relaties kunnen ook positief worden 
gewaardeerd, omdat door middel van intensieve vermenging etnische minderheden 
als sociaal probleem zouden kunnen verdwijnen. In de pluralistische benadering zijn 
gemengde relaties niet afwijkend, maar een logisch gevolg van een veranderende 
samenleving, waarin traditionele opvattingen over etnische verhoudingen en huwelijk 
achterhaald zijn. Terwijl zo enerzijds het 'gewone' van gemengde relaties wordt bena
drukt, wordt anderzijds het bijzondere van de relaties en de partners beklemtoond. 
Ook hier bestaat een ideaal van een samenleving waarin door intensieve vermenging 
onderlinge etnische grenzen aan betekenis verliezen. 

Aan een aantal van de bezwaren die ik tegen beide benaderingen heb opgeworpen, 
ontkomt ook mijn eigen onderzoek niet geheel. Dit geldt met name de beperkte diver
siteit van de onderzoeksgroep, die - wat betreft de interviews - uitsluitend bestaat uit 
Nederlandse vrouwen en buitenlandse mannen met een gemengde relatie. Het onder
zoek heeft alleen betrekking op heteroseksuele relaties. 

In het tweede deel van het hoofdstuk zijn vertogen over de partners in gemengde 
relaties beschreven. Als individuen die een afwijkende keuze hebben gemaakt, worden 
hen negatieve kenmerken toegekend. Terwijl de Nederlandse partners een zekere 
mate van naïviteit wordt toegerekend, wordt uitgegaan van berekenende motieven 
van de buitenlandse partners. In met name Amerikaans en Brits onderzoek is nage
gaan welke rol dergelijke vertogen over partners en gender, etniciteit en klasse spelen 
in het nationaliteitsrecht en vreemdelingenrecht. De vraag voor volgende hoofdstuk
ken is of, in hoeverre en op welke manieren vertogen als in dit hoofdstuk beschreven, 
tevens in de context van het Nederlandse vreemdelingenrecht - in nieuwe betekenis
sen - zijn terug te vinden. 



Hoofdstuk ; 

Gemengde relaties en Nederlands recht 

De Rijkswet op het Nederlanderschap, Gemengde Huwelijken 

Regeling Nederlands-Indië en de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken 

5.1 Inleiding 

In een annotatie bij een uitspraak van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State 
uit 1975, waarin de verwijdering van een met een Nederlandse vrouw gehuwde Itali
aanse man uit Nederland rechtmatig wordt geacht, stelt de annotator dat de gedachte 
dat de vrouw te allen tijde de man dient te volgen, die in het nationaliteitsrecht in 1964 
is losgelaten, in het vreemdelingenrecht nog altijd niet aan betekenis heeft ingeboet.' 
Hoewel het vreemdelingenrecht en nationaliteitsrecht te onderscheiden rechtsterrei
nen zijn, suggereert de annotator dat er verband bestaat tussen denkbeelden die aan het 
vreemdelingenrecht ten grondslag liggen en denkbeelden in het nationaliteitsrecht. 

In dit hoofdstuk wil ik dit verband verkennen. Ik doe dat door drie j uridische rege
lingen, die gevolgen hebben voor gemengde huwelijken, met elkaar te vergelijken. 
Het betreft de Rijkswet op het Nederlanderschap van 1892, de Gemengde Huwelijken 
Regeling Nederlands-Indië van 1898 en de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken van 
1994. Ik vergelijk niet alleen de bepalingen van deze regelingen, maar ook de denk
beelden - of vertogen - die eraan te grondslag liggen. Ik ben op zoek naar overeen
komsten in regelingen die op het eerste oog onvergelijkbaar lijken. 

De Rijkswet op het Nederlanderschap en de Gemengde Huwelijken Regeling heb
ben betrekking op verschillende geografische gebieden: de Nederlandse natiestaat en de 
kolonie van Nederlands-Indië. De Wet Voorkoming Schijnhuwelijken heeft betrek
king op huwelijken die in Nederland worden voltrokken of in het buitenland worden 
gesloten en ingeschreven in Nederlandse registers tussen partners van wie tenminste één 
niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Tevens hebben de drie regelingen betrekking 
op verschillende rechtsterreinen: de Rijkswet op het Nederlanderschap betreft nationa
liteitsrecht en de Gemengde Huwelijken Regeling intergentiel recht.2 De Wet Voorko
ming Schijnhuwelijken is een privaatrechtelijke regeling, maar dient vreemdelingen-
rechtelijke doelen. Zijn de drie regelingen ondanks deze verschillen vergelijkbaar? 

Om met het eerste punt te beginnen: vergelijkingen tussen ontwikkelingen in de 
nationale natiestaat en koloniën zijn niet gebruikelijk. Koloniale studies en studies 
naar de natiestaat worden meestal als aparte vakgebieden gezien. Maar een benadering 
waarin nationale en koloniale ontwikkelingen met elkaar in verband worden gebracht 
zou meer inzicht kunnen bieden in hoe deze elkaar hebben beïnvloed (Stoler 1995:12). 
In feite ligt een vergelijking van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Ge
mengde Huwelijken Regeling zeer voor de hand. Ze zijn in hetzelfde decennium tot 
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stand gekomen en kennen dezelfde bepalingen met betrekking tot het verlies van 
nationaliteit van de gehuwde vrouw. Door juristen zijn de Gemengde Huwelijken 
Regeling en de Rijkswet op het Nederlanderschap, alsmede de situatie in Nederland 
en de 'Indische toestanden' in de kolonie met enige regelmaat met elkaar vergeleken. 
De Gemengde Huwelijken Regeling is geschreven voor Indie, maar geldt ook bij 
huwelijken gesloten in Nederland. 

De Wet Voorkoming Schijnhuwelijken is pas een eeuw later tot stand gekomen. 
Zoals ik echter zal proberen aan te tonen, heeft in de ontwikkeling van het nationali-
teitsrecht tot eind 20e eeuw het 'schijnhuwelijk' als constructie een grote rol gespeeld, 
met name vanaf midden jaren zeventig. Daar ligt het verband tussen het nationali-
teitsrecht, vreemdelingenrecht en de latere Wet Voorkoming Schijnhuwelijken. De 
stelling die ik in dit hoofdstuk uit zal werken, is dat de Wet Voorkoming Schijnhuwe
lijken noodzakelijk wordt, nadat en omdat in de jaren tachtig in het nationaliteits-
recht de gelijkheid van mannen en vrouwen is bereikt. 

De Wet Voorkoming Schijnhuwelijken is weliswaar een privaatrechtelijke rege
ling, maar de wet heeft duidelijk een vreemdelingenrechtelijk doel: voorkoming van 
misbruik van het privaatrechtelijke instituut van het huwelijk met het oogmerk om 
verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen. De Wet Voorkoming Schijnhuwelijken is 
een uitvloeisel van het 'geïntegreerd vreemdelingenbeleid', waarin getracht wordt het 
vreemdelingenrecht en andere rechtsterreinen op elkaar afte stemmen. Niet alleen het 
nationaliteitsrecht, maar juist ook het vreemdelingenrecht vormt een effectieve bar
rière voor toetreding tot de natiestaat (Dauvergne 2000: 5). 

In de juridische doctrine wordt het huwelijk beschouwd als een privé-terrein, waar
van de overheid zich zoveel mogelijk van bemoeienis dient te onthouden. Huwelijk en 
gezin worden verondersteld zelfregulerend te zijn. Vanuit vrouwenstudies is echter 
fundamentele kritiek op dit onderscheid tussen publiek en privé geleverd. Huwelijk en 
gezin zijn lange tijd beschouwd als zaken van publiek belang. Bestempeling van het 
huwelijk als privé-terrein houdt een wettelijke regulering van maatschappelijke, eco
nomische en sekseverhoudingen in (Pateman 1988). Volgens Frances Olsen is de staat 
zo vergaand betrokken in het formeren en functioneren van gezinnen dat 'it is non
sense to talk about whether the state does or does not intervene in the family'.' 

Maar het huwelijk regelt niet alleen sekseverhoudingen, maar ook etnische ver
houdingen. De antropologe en historica Ann Stoler (2001) heeft in haar werk over 
Nederlands-Indië laten zien dat de regulering van 'tender ties' (o.a. huwelijk, seksuali
teit en afstamming) centraal staat in het koloniale beleid. Door regulering van 'tender 
ties worden etnische en raciale grenzen afgebakend. Vastgesteld wordt wie wit is en 
wie niet, wie inlands is en wie niet. Gender en klasse spelen in de afbakening van deze 
grenzen een grote rol. Anderen hebben hetzelfde betoogd voor de natiestaat. Vrouwen 
hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de constructie van de natiestaat. Niet 
alleen omdat zij de leden van de natiestaat ter wereld brengen, maar ook reproduceren 
zij de ideologie van de natiestaat, de symbolische en juridische grenzen van het collec
tief. Nationaliteit heeft een bindende functie, die te vergelijken is met die van ver
wantschapssystemen in de preïndustriële samenleving. Beide stellen de persoonlijke 
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grenzen van de sociaal-politieke gemeenschap vast, of het nu de stam is of de moderne 
staat, door de wijze waarop de reproductie van de stam of staat sekse-specifiek is ge
regeld (Stolcke 1997: 64-65). Vrouwen hebben volgens deze onderzoekers een symbo
lische rol als dragers van collectieve liefde en eer van de natie. Zij markeren de grenzen 
van de natiestaat en waarborgen deze door middel van hun reproductieve functie. Als 
symbolen van de natiestaat en vanwege hun veronderstelde kwetsbaarheid, moeten zij 
worden beschermd. Deze bescherming kan worden gebruikt om vrouwen bepaalde 
rechten te ontzeggen, zoals een onafhankelijk recht op nationaliteit. Onderzoekers als 
Bredbenner (1998), Bhabba en Shutter (1994) en Dummett en Nichol (1990) zijn 
nagegaan hoe dit zijn beslag heeft gekregen in het Amerikaanse en Britse nationali-
teitsrecht en vreemdelingenrecht, in verleden en heden. In Nederland is eveneens aan
dacht ontstaan voor de manieren waarop via het nationaliteitsrecht en vreemdelingen
recht huwelijk, sekse en seksualiteit worden gereguleerd (Henkes 1995; Lucassen 
2000; Mak 2001). 

De drie regelingen hebben gemeen, dat zij bepalingen kennen voor de regulering 
van huwelijken van Nederlanders met buitenlanders. Het zijn voorbeelden van over
heidsbemoeienis met gemengde huwelijken en relaties. Wie met wie slaapt, wie met 
wie trouwt en wie met wie kinderen krijgt, wordt niet aan het toeval overgelaten 
(Stoler 2001: 832). Gemengde relaties en huwelijken hebben zowel in koloniale als na
tionale regelingen steeds een centrale plaats ingenomen. Dat wil niet zeggen dat de 
regulering steeds op dezelfde manier gebeurt, met dezelfde doelen of resultaten, noch 
dat dit beleid steeds gebaseerd is op doordachte, weloverwogen strategieën (Stoler 
2001: 861). Er is kortom geen sprake van één dominant vertoog. Integendeel, er is een 
voortdurend ambivalente houding ten opzichte van gemengde relaties te bespeuren. 

In de juridische regulering van gemengde relaties is deze ambivalente houding 
terug te vinden. Het recht gaat uit van een dichotomie van juridische categorieën, bij
voorbeeld van nationale onderdanen en vreemdelingen, van 'inlanders' en Europea
nen. Gemengde relaties doorbreken deze dichotomie en dat leidt tot een zekere 
'onrust'. Juridische regelingen van gemengde huwelijken hebben tot doel de rust te 
herstellen door te bepalen tot welke groep de leden van een gemengd gezin moeten 
worden gerekend. Gemengde relaties kunnen positieve erkenning krijgen door toe
kenning van bepaalde juridische privileges. Maar ook kan in het 'verlies' van leden van 
de eigen groep, of doordat 'vreemden' tot de eigen groep gaan behoren, een gevaar 
voor de eigen groep worden gezien. Deze spanning en de ambivalente houding die 
daarvan het gevolg is, zijn inherent aan de juridische regeling van gemengde relaties. 
De oplossing voor het omgaan met deze spanningen is gezocht langs etnische en 
genderspecifieke lijnen. Zoals ik in dit hoofdstuk zal laten zien, valt de huwelijken 
van Nederlandse mannen met een buitenlandse vrouw vooral - hoewel zeker niet uit
sluitend - de positieve erkenning ten deel, terwijl de huwelijken van Nederlandse 
vrouwen met een buitenlandse man doorgaans als bedreiging worden gezien, in eco
nomisch, politiek en zedelijk opzicht. 

Aan de hand van een bespreking van drie regelingen zal ik laten zien hoe in het 
Nederlandse recht met de genoemde spanningen in de regulering van gemengde rela-
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ties is omgegaan. Het voert in het bestek van dit onderzoek te ver om de drie regelin
gen uitputtend te bespreken. Ik zal me beperken tot de bepalingen ten aanzien van 
gemengde huwelijken, de doelen van die bepalingen en de daartoe aangevoerde argu
menten.'1 Mijn materiaal wordt hoofdzakelijk gevormd door de wetsteksten en toe
lichtingen daarop en parlementaire debatten. 

5.2 D e Rijkswet op het Nederlanderschap 

Zoals gezegd, doet het nationaliteitsrecht meer dan bepalen wie lid is van de Neder
landse natie. Het regelt de reproductie van de bevolking en daarmee van huwelijks
relaties, seksualiteit en de positie van vrouwen. Zo kunnen we de ondergeschikte posi
tie van de gehuwde vrouw in het nationaliteitsrecht en het verlies van nationaliteit bij 
huwelijk met een buitenlander tot 1964 verklaren. Maar de ontwikkeling van de posi
tie van vrouwen in het nationaliteitsrecht, van ondergeschiktheid naar gelijkheid, is 
niet uitsluitend te verklaren door veranderende opvattingen over gender en patriar
chaal denken, maar tevens door opvattingen over etniciteit en natie. 

De samenhang tussen denkbeelden over etniciteit en gender in het nationaliteits
recht is te verduidelijken aan de hand van de begrippen ius soli en ius sanguinis. Tot 
1892 heeft elk kind geboren op Nederlands grondgebied de Nederlandse nationaliteit 
(territorialiteitsbeginsel of ius soli). Maar in de Rijkswet op het Nederlanderschap van 
1892 wordt de regeling ten aanzien van de nationaliteit van kinderen gewijzigd. Het 
tot die tijd geldende territorialiteitsbeginsel wordt vervangen door het afstammings-
beginsel {ius sagnuinis), waarbij wordt gekozen voor afstamming langs vaderlijke lijn. 
Geboorte op Nederlands grondgebied wordt niet langer als voldoende garantie gezien 
voor het ontstaan van een band met Nederland. Geboorte wordt gezien als een toeval
lige gebeurtenis, die geen band kan vestigen, in tegenstelling tot de band die via het 
bloed wordt gevestigd (Heijs 1995: 66-67). De regering verwoordt het in de Memorie 
van Toelichting aldus: 

Het enkele feit der geboorte in Nederland uit hier gevestigde vreemdelingen geeft 
geenerlei waarborg, dat de hier geborene zich door eenigen band bijzonder aan ons 
land gehecht zal gevoelen en daarom alleen onze nationaliteit waard en waardig 
zou zijn.' 

Deze wijziging drukt een verandering in het denken over etniciteit uit, in denken over 
de wijze waarop lidmaatschap van de natie kan ontstaan. Maar het kenmerkt tevens 
een verandering in denken over gender. Het kind wordt immers niet alleen geboren op 
een bepaald grondgebied, maar tevens uit een moeder. Door de geboorte op het 
grondgebied van een bepaalde staat te laten plaatsvinden, kan de moeder de nationa
liteit van het kind bepalen. Bij het daarna ingevoerde afstammingsbeginsel is het de 
vader die de nationaliteit van het kind bepaalt. In hoeverre de theoretische mogelijk
heid de geboorte in een staat te laten plaatsvinden voor een moeder ook een realisti
sche mogelijkheid is geweest, laat ik nu verder in het midden. Het is wel een van de 
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belangrijkste bezwaren die tegen het ius Wi-beginsel is opgeworpen, naast het ont
staan van dubbele nationaliteit (Heijs 1995: 66). 

Het verlies van nationaliteit van de Nederlandse vrouw die met een buitenlandse 
man trouwt, bestaat ook voor 1892 al. De buitenlandse vrouw verkrijgt voor en na 
1892 automatisch het Nederlanderschap bij huwelijk met een Nederlandse man. 
Tijdens de Kamerdebatten over het wetsvoorstel bestaan geen bezwaren tegen het 
verlies van nationaliteit van de gehuwde vrouw. Zij is dit huwelijk immers vrijwillig 
aangegaan en weet welke nationaliteit zij door het huwelijk zou verkrijgen. De verant
woordelijke Minister van Justitie Schmidt van het liberale kabinet Van Tienhoven 
verdedigt het verlies van nationaliteit met verwijzing naar de bijbel, de Germaanse 
zeden en de eenheid van het gezin, die tezamen de grondslagen van de Nederlandse 
samenleving vormen.7 

Tot na de Tweede Wereldoorlog blijft het verlies van nationaliteit bij huwelijk met 
een buitenlandse man vrijwel onweersproken. Dat is anders waar het betreft het ver
lies van nationaliteit gedurende het huwelijk. Wanneer een Nederlandse man gedu
rende zijn huwelijk zijn nationaliteit verliest, bijvoorbeeld door een andere nationali
teit aan te vragen of door in dienst te treden van het leger van een andere natie, deelt 
zijn Nederlandse echtgenote in dit verlies. Dit wordt door meerdere Kamerleden on
gewenst beschouwd. Zij zien het, in de woorden van de liberale jurist Levy, als een 
uitdrukking van volgzaamheid, onderworpenheid en afhankelijkheid van vrouwen, 
niet langer te rechtvaardigen met de natuurlijke verschillen tussen man en vrouw. In 
1936 komt er onder invloed van internationale verdragen een einde aan.' Deze wets
wijziging bepaalt tevens dat vrouwen die trouwen met een staatloze man, niet langer 
zelf staatloos worden. Aan de wet wordt terugwerkende kracht onthouden, omdat de 
regering vrouwen niet de Nederlandse nationaliteit wil opdringen, en omdat in deze 
crisisjaren wordt gevreesd voor een 'toestroom' van behoeftige vrouwen en kinderen 
vanuit het buitenland naar Nederland.10 

Het verlies van nationaliteit van de vrouw die een buitenlandse man trouwt, wordt 
echter als een geheel andere kwestie beschouwd. Deze vrouw weet van te voren welke 
nationaliteit zij door huwelijk zal verkrijgen. Het is de logische consequentie van haar 
partnerkeuze. Voor de Tweede Wereldoorlog is er eigenlijk maar één parlementslid 
die pleit voor volledige gelijkberechtiging van vrouwen in het nationaliteitsrecht: het 
bekende feministische en socialistische Kamerlid Betsy Bakker-Nort (SDAP) (Brouwer 
1955: 172 e.V.; Bakker-Nort 1925). Pas na de Tweede Wereldoorlog beginnen ook 
andere parlementsleden daarvoor te pleiten. 

Door de opeenvolgende regeringen worden steeds dezelfde argumenten aan
gevoerd voor verlies van nationaliteit. Het belangrijkste argument is de eenheid van 
het gezin. Het spreekt vanzelf dat de man het hoofd van het gezin is. Dit beginsel 
komt op vele terreinen van het recht tot uitdrukking, met name in het huwelijksrecht. 
Het is vanwege de eenheid van het gezin dat de gehuwde vrouw tot 1957 handelings
onbekwaam is." Het is ook vanwege de eenheid van het gezin dat leden van een gezin 
dezelfde nationaliteit dienen te hebben. Hoe die eenheid dient te worden bewaard, 
hangt af van de gezinssamenstelling. Het gezin van een Nederlandse man en buiten-
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landse vrouw wordt gezien als een Nederlands gezin, dat in Nederland moet kunnen 

wonen. Het gezin van een Nederlandse vrouw en buitenlandse man wordt gezien als 

een buitenlands gezin, dat geacht wordt in het buitenland te wonen. De vrouw volgt 

immers de man, zo is het onweersproken uitgangspunt. 

Een tweede, juridisch argument ligt in de rechtszekerheid: verschillende nationali

teiten binnen een gezin zouden tot onoverkomelijke juridische moeilijkheden leiden. 

Het derde argument is het liberale argument dat de vrouw het huwelijk uit vrije wil 

heeft gekozen en dat zij de consequenties van die keuze dient te dragen. De katholieke 

Minister van Justitie Maarseveen (KVP) vindt in 1946 dat de vrouw bij het aangaan van 

het huwelijk de echtgenoot heeft te aanvaarden 'met alle zijne hoedanigheden, dus 

ook met zijn nationaliteit'.11 

Het laatste en meest gebruikte argument ligt echter in de vervreemding die de 

vrouw door het huwelijk met een buitenlander zou ondergaan. Door het huwelijk met 

een buitenlandse man verlaat zij de eigen groep en gaat tot de nationale groep van de 

man behoren. Zij behoort juridisch, maar ook sociaal en cultureel niet langer tot de 

Nederlandse samenleving. Het losmaken van de vorige natie wordt niet gezien als een 

individuele keuze van de vrouw, maar wordt beschouwd als een noodzakelijk en 'na

tuurlijk' gevolg van haar partnerkeuze. Trouwende vrouwen vormen instabiele onder

delen van het Staatsvolk en kunnen als pakketjes worden doorgegeven aan de volgende 

staat (Jessurun D'Olivera 1999: 67). Minister Smidt van Justitie drukt het in 1892 

aldus uit: 

Zou het nu wel wenselijk zijn dat deze wellicht sedert jaren van Nederland ver

vreemde vrouw, die niet van plan is terug te keren, op zoo lichte wijze toch de hoe

danigheid van Nederlandse terug bekomt?1' 

Na de Tweede Wereldoorlog begint men langzamerhand te erkennen dat verlies van 

nationaliteit niet langer haalbaar blijft. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt al tij

delijk gebroken met de eenheid van het gezin. Dit heeft te maken met de wens om het 

land te beschermen tegen Duitse vrouwen die met Nederlandse mannen zijn ge

trouwd en dus vrij toegang tot Nederland hebben, alsmede met de wens Nederlandse 

vrouwen die met vijandige onderdanen zijn getrouwd tegen uitzetting uit Nederland 

te beschermen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is in andere Europese landen gebleken 

tot welke problemen dit kan leiden.'4 Daarom wordt bij Koninklijk Besluit van de 

regering te Londen besloten Nederlandse vrouwen tijdelijk niet de nationaliteit bij 

huwelijk met een vijandig onderdaan te doen verliezen, en Duitse vrouwen de Neder

landse nationaliteit niet te doen verkrijgen.'' In 1950 verkrijgen Duitse vrouwen alsnog 

de Nederlandse nationaliteit, terwijl in 1953 Nederlandse vrouwen die met een Duit

ser zijn getrouwd hun Nederlandse nationaliteit alsnog verliezen.' 

In 1957 komt het verdrag van de Verenigde Naties inzake de nationaliteit van de 

gehuwde vrouw tot stand. Doel van dit verdrag is vrouwen bij huwelijk met een bui

tenlander de eigen nationaliteit niet langer te doen verliezen. Verschillende landen 

zijn hier al toe overgegaan (De Groot 1977: 2-4). Uit de Nederlandse opstelling bij de 

onderhandelingen over dit verdrag valt afte leiden dat Nederland enerzijds niet langer 



Gemengde relaties en NederUnds recht 81 

achter wil blijven bij andere landen, maar anderzijds nog altijd voorrang geeft aan de 
eenheid van het gezin. De Nederlandse regering heeft geprobeerd de gevolgen van het 
verdrag te verzachten door andere verdragsstaten voor te stellen de vrouw haar natio
naliteit te doen verliezen, tenzij zij te kennen geeft deze te willen behouden. Een 
mogelijke verklaring voor het vasthouden door de Nederlandse regering aan de een
heid van het gezin en de omslag die begin jaren zestig plaatsvindt, ligt in de dominan
tie van confessionele opvattingen in de jaren 1920-1950 op de terreinen van gezinspoli
tiek en zedelijkheid, die het voor socialisten en liberalen nauwelijks nog mogelijk 
maakt een eigen visie te ontwikkelen. In deze confessionele organische maatschappij
opvatting is het gezin een basiseenheid, waarbinnen vrouw en man ieder een eigen 
plaats innemen (Bussemaker 1993: 83-93). Een onafhankelijke rechtspositie voor de 
vrouw zou afbreuk doen aan het gezin als fundamentele eenheid van het maatschap
pelijk leven. Veel andere bij het VN-verdrag betrokken staten hebben echter al eerder 
gebroken met het beginsel van nationaUteitseenheid van het gezin en verwerpen het 
voorstel van de Nederlandse regering. 

Het resultaat van het VN-verdrag is de wetswijziging van 1964. O p grond van deze 
wetswijziging wordt de buitenlandse vrouw die trouwt met een Nederlander niet 
automatisch Nederlandse, maar krijgt een optierecht, zodat zij voortaan de keuze 
heeft of zij het Nederlanderschap wil verwerven. De Nederlandse vrouw die trouwt 
met een buitenlandse man verliest niet langer haar Nederlanderschap. Voor vrouwen 
die zijn getrouwd voor de inwerkingtreding van de wet op 1 maart 1964 en hun Neder
landerschap hebben verloren, komt er een overgangsregeling van één jaar. Tot en met 
28 februari 1965 kunnen zij opteren voor de Nederlandse nationaliteit, onder de voor
waarde dat zij nog altijd getrouwd zijn en geen andere nationaliteit hebben aange
vraagd. Wanneer de optie na afloop van de overgangsregeling wordt uitgebracht, 
moet de vrouw tenminste een jaar in Nederland hebben gewoond. Van de overgangs
regeling maken 5.872 vrouwen gebruik, van wie het merendeel in het Koninkrijk 
woont.'7 

De in 1964 bereikte gelijkheid is echter niet volledig. Kinderen van een Neder
landse vrouw en buitenlandse man krijgen niet automatisch de Nederlandse nationa
liteit bij geboorte, hetgeen wel geldt voor kinderen van een Nederlandse man en bui
tenlandse vrouw. Zo is het en zo moet het blijven, vindt de regering. Ook krijgt de 
buitenlandse man met een Nederlandse echtgenote niet het optierecht dat de buiten
landse vrouw bij deze wetswijziging wordt verleend. De buitenlandse man kan alleen 
via de normale naturalisatieprocedure, die ook voor andere vreemdelingen geldt, 
Nederlander worden. Noch regering, noch parlement staan gelijkstelling op deze 
punten voor. Minister van Justitie Scholten (KVP) vindt het 'overdreven en weinig 
reëel' om gelijkstelling op deze punten te wensen. De onafhankelijke status van vrou
wen wordt gezien als ondergeschikt aan de belangen van de kinderen, die nog altijd 
gebaat lijken bij aansluiting bij de nationaliteit van de vader.' 

In de jaren zeventig dringt dan toch het besef door dat tot volledige gelijkstelling 
van man en vrouw in het nationaliteitsrecht moet worden overgegaan, mede onder 
invloed van het VN-Vrouwenverdrag dat in 1979 tot stand komt. Maar hoe moet deze 



82 Onbezonnen vrouwen 

gelijkstelling worden vorm gegeven? Tot toekenning van een optierecht aan buiten
landse mannen, zoals buitenlandse vrouwen dat hebben, willen regering en parle
ment niet overgegaan. Gevreesd wordt dat volledige gelijkstelling van man en vrouw 
tot misbruik door buitenlandse mannen zou leiden, door middel van schijnhuwelij
ken met Nederlandse vrouwen. Volgens staatssecretaris van Justitie Zeevalking 
(D66) moet niet alleen van het beginsel van gelijkheid van man en vrouw worden uit
gegaan. 

Het moet worden voorkomen dat vreemdelingen het huwelijk met een Nederland
se vrouw gebruiken als middel om het Nederlanderschap te verwerven in gevallen 
waarin er voor naturalisatie geen aanleiding zou zijn. Zonder het beginsel van ge
lijkheid van man en vrouw voor de wet te willen afdoen, meen ik dat enige voor
zichtigheid wel is geboden.19 

Volgens Zeevalking moet iedereen maar een beetje water bij de wijn doen. Kamer
leden zijn het hiermee eens, bijvoorbeeld het Eerste Kamerlid Polak (VVD): 

Hoezeer ik er ook voor ben om mannen en vrouwen gelijk te stellen - al zijn mij 
de verschillen nog altijd zeer dierbaar - ik meen toch dat het hier niet juist is. De 
aantrekkelijkheid van Nederlandse vrouwen wordt hiermede misschien te zeer 
verhoogd voor de grote groepen vreemdelingen die op drift zijn. (...) Het wordt 
voor buitenlanders daarom zo aantrekkelijk om met een Nederlandse te trouwen, 
omdat zij dan alle rechten van een Nederlander krijgen, ook als zij niets van ons 
land weten en er misschien zelfs niet woonden noch gaan wonen en er ook geen 
verdere band mee hebben. Het huwelijk kan een schijnhuwelijk zijn om alleen 
maar de Nederlandse nationaliteit te verwerven. (...) Bij de komende wet op het 
Nederlanderschap moet men dus niet de gulheid te ver voeren. Een verschil van 
regeling tussen niet-Nederlandse man en vrouw schijnt mij gerechtvaardigd, om
dat de gemeenschappelijke woonplaats in de regel toch daar is waar de man al 
woonde.10 

Het is niet toevallig dat juist midden jaren zeventig de figuur van het schijnhuwelijk 
actueel wordt en als argument een rol gaat spelen in discussies over het nationaliteits-
recht. Ik kom hier later op terug in de paragraaf over schijnhuwelijken (paragraaf 5.4). 

Met verwijzing naar de gekozen oplossing in Duitsland, wordt uiteindelijk in 1985 
tot negatieve gelijkstelling overgegaan, waarbij buitenlandse vrouwen het optierecht 
wordt ontnomen. Voortaan kan een buitenlandse partner na drie jaar samenwonen of 
huwelijk met een Nederlandse man of vrouw het Nederlanderschap aanvragen. Bij 
samenwonen moet tevens drie jaar in Nederland zijn verbleven. Bij huwelijk is dit niet 
vereist. Wanneer het paar echter in het land van de oorspronkelijke nationaliteit van 
de buitenlandse partner woont, kan de Nederlandse nationaliteit niet worden aange
vraagd (artikel 8 lid 2 jo. 9 lid 1 sub c RWN 1985). Volgens de Memorie van Toelichting 
op het ontwerp op de Rijkswet op het Nederlanderschap kan het huwelijk met een 
Nederlander op zichzelf beschouwd worden als een blijk van inburgering, maar niet 
wanneer het paar in het herkomstland van de buitenlandse partner leeft: 
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Inburgering is evenwel bij huwelijk van een Nederlander met een vreemdeling lang 
niet altijd te verwachten. In het bijzonder geldt dit indien het paar gevestigd is in 
het land waarvan de niet-Nederlander de nationaliteit bezit. In dat geval is eerder te 
verwachten dat de Nederlandse huwelijkspartner van zijn of haar nationaliteit ver
vreemdt. Het ligt dan ook in de rede om de in het 'eigen' land wonende huwelijks
partnervan iemand met de Nederlandse nationaliteit in het algemeen van naturali
satie uit te sluiten.1' 

Aangenomen kan worden dat de meeste binationale paren die in het buitenland 
wonen, dat doen in het land van herkomst van de buitenlandse partner. Omdat in de 
jaren zeventig de verwachting dat de Nederlandse vrouw haar buitenlandse partner 
haar man naar zijn herkomstland volgt nog volop heerst, kan men zich afvragen of het 
niet juist de bedoeling is geweest voor deze groep het verkrijgen van het Nederlander
schap niet te makkelijk te maken en het de Nederlandse vrouw is, die als 'vervreemd' 
wordt beschouwd door het verblijf in het herkomstland van haar partner. 

Kinderen van een Nederlandse vader of moeder worden vanaf de wetswijziging 
van 1985 bij geboorte automatisch Nederlander. Er komt een overgangsregeling tot 
stand voor kinderen geboren voor 1985 uit een Nederlandse moeder en buitenlandse 
vader. Gedurende drie jaar kan de Nederlandse moeder voor het Nederlanderschap 
voor haar minderjarige kinderen opteren. Meer dan 47.000 kinderen worden op deze 
wijze Nederlander (Heijs 1995: 204-205). Zo wordt de gelijkstelling in 1985 compleet. 
Maar het is de buitenlandse vrouw die door het verlies van het optierecht voor deze 
gelijkheid de prijs moet betalen. De jurist Jessurun D'Oliviera (1977: 597) spreekt in 
dit verband van de 'goede vrouwen' die onder de 'boze mannen' moeten lijden. Even 
slecht is immers ook gelijk. 

Dubbele nationaliteit voor partners in gemengde huwelijken 

In 1998 is een voorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in
gediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel is door de Kamer aanvaard. De uitvoering 
is uitgesteld. Het wetsvoorstel maakt meervoudige nationaliteit mogelijk voor Neder
landers die getrouwd zijn met een partner uit het land waarvan ze de nationaliteit aan
vragen en voor buitenlanders die getrouwd zijn met een Nederlander (artikel 9 lid 3 ad 
d, artikel 15 lid 2 sub c RWN 2002)." Met deze wetswijziging wordt uitvoering gegeven 
aan twee internationale verdragen waarin het beginsel van enkelvoudige nationaliteit 
wordt losgelaten voor bepaalde groepen, van wie wordt erkend dat zij een band met 
meer dan één staat hebben.2' Deze groepen, waaronder behalve tweede generatie mi
granten gemengde huwelijken en kinderen uit gemengde huwelijken worden begre
pen, zou het bezit van meervoudige nationaliteit moeten worden toegestaan. 

Opvallend is dat in de toelichting op de nieuwe Rijkswet de Nederlandse regering 
de nieuwe bepaling beargumenteert met het streven naar gelijkheid en de 'nationali-
teitsrechtelijke eenheid van het gezin'.24 Nog altijd de eenheid van het gezin, die nu 
echter geheel anders wordt ingevuld. 
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5.3 D e Gemengde Huwelijken Regeling Nederlands-Indië 1898 

Terug naar het laatste decennium van de negentiende eeuw. Zes jaar na de invoering 
van de Rijkswet op het Nederlanderschap van 1892 komt de Gemengde Huwelijken 
Regeling tot stand. Deze regeling kent bepalingen voor verlies van status van de met 
een 'inlander' gehuwde Europese vrouw en verwerving van de status van Europese 
voor de met een Europeaan getrouwde inlandse vrouw, vergelijkbaar met die van de 
Rijkswet op het Nederlanderschap 1892.1' Hoewel de bepalingen overeenstemmen, 
zijn de reacties op de beide regelingen zeer verschillend. Zoals in de vorige paragraaf is 
gebleken, bestaat tot na de Tweede Wereldoorlog in Nederland nauwelijks verzet 
tegen het verlies van nationaliteit van een met een buitenlandse man gehuwde vrouw. 
Het verlies van Europese status van een met een inlander gehuwde vrouw leidt echter 
zowel voor als na de invoering tot heftige debatten tussen onderdelen van de koloniale 
overheid, politici en juristen. De vraag is hoe dit verschil in reactie kan worden ver
klaard. Om deze vraag te kunnen beantwoorden begin ik met een beschrijving van de 
juridische context van Nederlands-Indië. 

Rassengroepenrecht en gemengde huwelijken 

In 1848 wordt in Nederland de Grondwet ingevoerd. Daarnaast wordt voor Neder
lands-Indië een Regeringsregelement geïntroduceerd. Dit Regeringsreglement vormt 
de juridische basis voor het koloniaal bestuur en de raciale hiërarchie van Indie. Er 
wordt een juridisch onderscheid gemaakt tussen 'Europeanen en daarmee gelijkgestel-
den' en 'inlanders en daarmee gelijkgestelden', die elk hun eigen recht hebben. Met 
Europeanen gelijkgestelden zijn alle christenen en alle personen die niet met inlanders 
gelijkgesteld zijn. Met inlanders zijn gelijkgesteld Arabieren, Moren, Chinezen en 
Mohammedanen of heidenen.2 

Er komen een apart Burgerlijk Wetboek en een Wetboek voor Koophandel voor 
Nederlands-Indië die zoveel mogelijk moeten overeenstemmen met het recht dat in 
Nederland geldt. Voor inlanders geldt het eigen recht, voor zover zij zich niet vrijwil
lig aan het Europees recht hebben onderworpen of dit recht op hun van toepassing is 
verklaard. Overigens heeft de groep Europeanen een zeer diverse samenstelling. 
Erkende kinderen van Europese mannen met inlandse vrouwen hebben de status van 
Europeaan en hetzelfde geldt voor vrouwen die met een Europese man trouwen. Er 
wordt echter, zoals later nog zal blijken, een ideologisch onderscheid gemaakt tussen 
'echte' en 'onechte' Europeanen. 

De toepassing van het eigen recht op de onderscheiden raciale groepen wordt be
argumenteerd met het verschil in rechtsbehoeften die deze groepen zouden hebben, als 
gevolg van het verschil in 'landaard'. Het Europese recht zou niet aan mensen met eigen 
godsdienstige instellingen en adatrecht moeten worden opgelegd. Gelijkwaardigheid 
en niet gelijkheid in het recht zou het streven moeten zijn. Maar hoe modern cultuur-
relativistisch deze argumentatie oppervlakkig gezien misschien ook aandoet, ze wordt 
gebruikt om een raciale hiërarchie in het recht te verdedigen (Wertheim 1991: 368). 



Gemengde relaties en NederUnds recht 85 

Op het eerste gezicht zou het verlies van Europese status van de gehuwde vrouw 
gezien kunnen worden als uitdrukking van de in deze periode geldende 'normale' 
patriarchale verhoudingen. De vrouw volgt de status van de echtgenoot en de man 
bepaalt de status van het gezin. Maar dit is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Tot de 
inwerkingtreding van de Regeling van 1898 bestaan geheel andere regelingen in Indie. 
Van 1617 tot 1848 zijn huwelijken tussen christenen en niet-christenen in Indie ver
boden. Bij de voorbereiding voor een nieuwe wetgeving in de jaren dertig overweegt 
de wetgever in eerste instantie dit verbod te handhaven, ofte handhaven voor huwelij
ken met islamieten en heidenen. Uiteindelijk wordt van een uitdrukkelijk verbod 
afgezien. De verantwoordelijke minister van Justitie vindt gemengde huwelijken on
gewenst, maar acht een verbod overbodig. Hij meent dat het stilzwijgen van de wet als 
een verbod moet worden beschouwd. 

Het huwelijksverbod wordt vervangen door artikel 15 van de Overgangsbepa
lingen voor Indie van 1848. Volgens dit artikel moet de niet-Europeaan die met een 
Europeaan wil trouwen, zich voor het huwelijk aan het Europees burgerlijk en han-
delsrecht onderwerpen. Het doel van deze bepaling is gemengde huwelijken met 
Europeanen en dan vooral met Europese vrouwen te voorkomen. Omdat veronder
steld wordt dat de inlander niet aan het Europese recht kan en wil voldoen, gezien zijn 
eigen 'landaard', zou de bepaling een afschrikwekkende werking hebben op de in
landse man. Bescherming van de Europese vrouw tegen polygamie is een bijkomend 
doel. Voor de Molukken wordt in 1861 een aparte regeling getroffen die het huwelijk 
van een Europese vrouw met een Indonesische christen volgens het recht van de man 
mogelijk maakt. Deze regeling onderwerpt de vrouw aan het recht van de man, tenzij 
hij zich heeft onderworpen aan het Europese recht. Hij verkrijgt niet de status van 
Europeaan, maar wordt onderworpen aan Europees recht. In individuele gevallen 
worden inlandse mannen getrouwd met Europese vrouwen gelijk gesteld aan Europe
anen.27 Maar later wordt deze overgang van inlandse mannen naar de Europese groep 
ongewenst geacht. De Gemengde Huwelijken Regeling moet dit voorkomen. 

Aan de Gemengde Huwelijken Regeling gaat een lange voorbereiding vooraf. In 
1887 heeft de jurist L.W.C, van den Bergh, oprichter en secretaris van de Nederlands-
Indische Juristenvereniging, een preadvies over een regeling voor gemengde huwelij
ken geschreven. Hij stelt voor dat de vrouw de status van de man zal delen. In zijn 
motivering maakt hij een onderscheid tussen twee groepen Europese vrouwen. De eer
ste groep betreft vrouwen die 'slechts door rechtsfictie' Europees zijn. Zij zijn geen wer
kelijk Europese vrouwen, maar bijvoorbeeld de dochters geboren uit concubinaat die 
door erkenning of wettiging door de Europese vader de status van Europese hebben 
verkregen. Volgens Van den Bergh bestaat er geen enkel bezwaar deze vrouwen onder 
inlands recht te laten vallen; zij zijn naar zijn mening al inlandse vrouwen. Van den 
Bergh vindt gemengde huwelijken van 'zuiver' Europese vrouwen uit zowel staatkun
dig, maatschappelijk als zedelijk oogpunt zeer ongewenst. Het huwelijk doet de vrouw 
niet alleen overgaan tot een ander rechtssysteem, maar ook tot een andere bevolkings
groep en zij verliest daarmee haar status als Europese. De voorgestelde regeling zou 
deze vrouwen dan ook moeten ontmoedigen een dergelijk huwelijk aan te gaan: 
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Juist de wetenschap, dat zij door haar huwelijk tot de inlandsche of daarmee gelijk
gestelde bevolking overgaat, [zou] menige vrouw die nog eenigszins aan hare posi
tie van Europeesche of daarmede gelijkgestelde hecht, terughouden van dien stap. 
Men zal dus juist bereiken, wat ik wenselijk acht, namelijk dat werkelijk 
Europeesche vrouwen zoo min mogelijk met inlanders of daarmee gelijkgestelden 
huwen. 

Het preadvies van Van den Bergh is onderwerp van de vergadering van de Nederlands-
Indische Juristenvereniging die in 1887 te Batavia wordt gehouden. Diverse onder
delen van de koloniale overheid geven in de jaren daarop eveneens hun mening. Drie 
vragen spelen in deze discussies een rol. De eerste vraag: is de regeling wel noodzake
lijk, gezien het aantal gemengde huwelijken? De tweede vraag is of de Regeling door 
middel van een Koninklijk Besluit kan worden ingevoerd, of dat formele wetgeving 
noodzakelijk is. De derde vraag, die de gemoederen het meest bezig houdt, betreft de 
wenselijkheid van het verlies van status van de Europese vrouw. 

De meeste partijen gaan ervan uit dat het aantal gemengde huwelijken in de kolo
nie stijgt, niet alleen de gemengde huwelijken van Europese mannen, maar ook van 
Europese vrouwen. Gezien deze stijging is een nieuwe regeling maatschappelijk nood
zakelijk. Ten tijde van de invoering van artikel 15 van de Overgangsbepalingen in 1848 
worden alleen huwelijken van Europese mannen met inlandse vrouwen denkbaar 
geacht. Inmiddels zijn de tijden veranderd en neemt het aantal gemengde huwelijken 
van Indo-Europese of zelfs 'volbloed-Europese' vrouwen toe. De verklaringen voor 
deze stijging verschillen. Gemengde huwelijken van Europese mannen worden vooral 
verklaard vanuit de wens de kinderen uit concubinaat geboren te wettigen. Gemengde 
huwelijken van Europese vrouwen worden enerzijds verklaard uit de 'toegenomen 
intellectuele en maatschappelijke ontwikkeling' van inlandse mannen en anderzijds 
uit de economische achteruitgang van Europese vrouwen.2' 

Van een dramatische stijging van het aantal gemengde huwelijken is echter geen 
sprake. Gemengde huwelijken van Europese vrouwen zijn een uitzondering. In twaalf 
jaar tijd, van 1886 tot en met 1897, worden niet meer dan 40 huwelijken tussen Euro
pese vrouwen en inlandse mannen gesloten, tegen ruim 1000 huwelijken tussen Euro
pese mannen en inlandse vrouwen in dezelfde periode (Nederburgh 1899:107). Er is 
dan ook niets bekend over juridische problemen als gevolg van deze huwelijken. Toch 
verwachten juristen dat de problemen in de toekomst zullen toenemen, omdat het 
Europeanen in Indie steeds moeilijker valt de raciale grenzen te eerbiedigen. De maat
schappelijke noodzaak van de regeling ligt dus niet in heersende omstandigheden in 
de koloniale samenleving, maar in een vrees voor de toekomst, waarin raciale grenzen 
dreigen te verdwijnen. O p dit punt raakt de Gemengde Huwelijken Regeling aan 
maatregelen die in andere koloniën ter bescherming van witte vrouwen worden geno
men.'0 De maatregelen in de verschillende koloniën hebben gemeen dat er geen enkel 
verband is met daadwerkelijke gevaren en dat ze genomen worden in perioden van 
verhoogde spanningen in de Europese gemeenschappen in de koloniën. De Gemengde 
Huwelijken Regeling heeft met die andere maatregelen gemeen dat ze gebaseerd is op 
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de gedachte van gevaar voortkomend uit relaties tussen witte vrouwen en inlandse 
mannen. 

De Gemengde Huwelijken Regeling wordt ingevoerd door middel van een 
Koninklijk Besluit.3' Het tweede punt van discussie is de vraag of dit wel mogelijk is, 
of dat de regeling bij formele wet moet worden ingevoerd. Dit lijkt een staatsrechte
lijke kwestie, maar op de achtergrond spelen opvattingen over raciale categorisering 
mee. Sommige juristen vinden de Gemengde Huwelijken Regeling in strijd met de 
raciale categorisering van artikel 109 van het Regeringsreglement. Dat een vrouw door 
huwelijkssluiting van de ene naar de andere bevolkingscategorie kan overgaan, zou in 
strijd zijn met deze indeling in categorieën. Dat betekent niet dat van de regeling moet 
worden afgezien, maar dat een wet nodig is om van het Regeringsreglement afte wij
ken. De staatscommissie beslist echter dat van schending van het Regeringsreglement 
geen sprake is, omdat het reglement niet bepaalt wie Europeaan is. 

De vraag die de meeste stof doet opwaaien betreft de status van de gehuwde vrouw. 
In de discussie worden vier argumenten naar voren gebracht voor het verlies van status. 
Het eerste argument betreft de eenheid van het gezin. Voorstanders van de regeling 
vinden dat de eenheid van het gezin en de rechtszekerheid moeten worden bewaard. 
De man is het vanzelfsprekende hoofd van het gezin. Volgens de staatscommissie geldt 
het belang van de eenheid van het gezin voor Indie nog sterker dan in Nederland, 
omdat het recht van de bevolkingsgroepen in Indie hemelsbreed verschilt. Maar vol
gens anderen, zoals de directeur van Justitie Stibbe is dit nu juist een belangrijk bezwaar 
tegen de regeling. Hij vindt dat teveel de Rijkswet op het Nederlanderschap is gevolgd, 
terwijl deze duidelijk niet voor 'Indische toestanden' geschreven is. De Raad van 
Nederlands-Indië is het met Stibbe eens dat het beginsel dat de vrouw de staat van haar 
man volgt een juist beginsel is, dat echter niet in Indie kan worden toegepast.'1 

Het tweede argument betreft de achteruitgang die de regeling voor de Europese 
vrouw tot gevolg heeft. In minder verhulde bewoordingen gesteld, gaat het om aspec
ten van raciale degeneratie. De vrouw zou haar voorrechten en beschaving opofferen 
en in een ongunstige en onzekere rechtspositie geraken. Sommigen hebben geen be
zwaar tegen deze achteruitgang. De vrouw die een inlander trouwt, vernedert zichzelf, 
zo menen leden van de Nederlands-Indische Juristenvereniging. Van de elf leden van 
de Juristenvereniging stemmen er negen voor en twee tegen de regeling. Een van de 
tegenstanders is J.H. Abendanon. Hij deelt de mening niet dat een Europese vrouw 
zich door een gemengd huwelijk verlaagt. Abendanon vindt dat beide huwelijkspart
ners aan het Europese recht moeten worden onderworpen. Hij meent dat de Europese 
bevolking zoveel mogelijk moet worden uitgebreid en dat Europese personen niet in 
de inlandse maatschappij moeten worden 'terug gedrongen'. Directeur van Justitie 
Stibbe is eveneens tegenstander. Hij staat een regeling voor waarin de laagste de hoog
ste zou volgen, ongeachte sekse. De inlandse partner zou dus in alle gevallen onder
worpen worden aan Europees recht. Stibbe wil de Europese vrouw vrijwaren van 
'Indische toestanden'. Vooral de onderwerping van de vrouw aan het inlandse straf
recht zou, meent hij, 'stuitend en verwerpelijk' zijn. Ze zou onderworpen worden aan 
vernederende lichamelijke en psychologische straffen, waarvoor haar lichamelijke 
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gesteldheid ongeschikt is en die de gehele Europese samenleving zouden schokken." 
De staatscommissie echter verwerpt deze bezwaren en hanteert dezelfde indeling in 
twee categorieën Europese vrouwen als Van den Bergh. Er zijn Europese vrouwen die 
leven 'op de grens welke de rassen scheidt' en die al tot de inlandse samenleving beho
ren. Werkelijk Europese vrouwen zijn van een andere klasse. Wat die laatste groep 
betreft, schrijft de commissie: 

die vrouw zal tot een huwelijk, hetwelk in de schatting der maatschappij, waarin zij 
verkeert, stuitend en vernederend voor haar zou wezen, zeker niet dan hoogst zel
den overgaan, wat trouwens wel niet gezegd kan worden ongelukkig te zijn, dewijl 
dergelijke huwelijken uit staatkundig en uit een maatschappelijk oogpunt on
tegenzeggelijk de verwerpelijkste zijn van alle gemengde huwelijken.'4 

Het derde argument dat wordt gebruikt, is het argument van de vrije wil. De Europese 
vrouw is immers 'willens en wetens' het huwelijk met een inlander aangegaan. Ze weet 
wat haar te wachten staat en moet de prijs betalen. Het laatste argument tenslotte, 
betreft de ontmoediging van de inlandse man. Voor zowel de staatscommissie als 
Gouverneur Generaal van Wijck is er veel gelegen aan deze ontmoedigende werking. 
Daarom kan er van een regeling waarin de inlandse man tot het Europese recht zou 
overgaan geen sprake zijn. De groep personen die 'slechts in naam' Europeaan is, zou 
in dat geval teveel toenemen. Aan de staat van Europeaan zijn voor de man teveel 
voordelen verbonden, en dat zou deze 'minst gewenschte' huwelijken slechts in de 
hand werken." Het gevaar bestaat dat, gezien de voordelen verbonden aan de status 
van Europeaan, verstandshuwelijken zouden worden gesloten met als enig doel die 
status te verkrijgen (Stoler 1992: 543). 

Ondanks bovengenoemde bezwaren is het algemeen gevoelen toch dat wijziging 
van de bestaande regeling noodzakelijk is. Wanneer de huwelijkspartners niet kunnen 
worden ontmoedigd, moeten in ieder geval de gevolgen van het huwelijk worden 
geregeld. Voor de meeste deelnemers aan het debat is duidelijk dat de Europese vrouw 
en de kinderen geboren uit het gemengde huwelijk niet langer tot de Europese ge
meenschap behoren. Toch is de houding tegenover de Europese vrouw ambivalent. 
Aan de ene kant verdient zij alle gevolgen van haar huwelijk en heeft zij haar recht op 
bescherming verloren. Aan de andere kant blijft bezorgdheid bestaan over de gevolgen 
van het gemengde huwelijk voor de Europese vrouw. 

Bescherming tegen de haremsfeer 

Na de invoering van de Gemengde Huwelijken Regeling buigen juristen en politici 
zich over de gevolgen voor de Europese vrouw. Hun zorg is met name dat de vrouw in 
aanraking zou komen met islamitisch recht, in het bijzonder polygamie en verstoting. 
Deze zorg is speciaal gericht op vrouwen die in Nederland trouwen met een man uit 
Indie. Deze huwelijken vallen eveneens onder de Gemengde Huwelijken Regeling. 
Het idee is dat juist deze vrouw, meer dan de vrouw die in de kolonie leeft, niet weet 
waaraan ze begint (Nederburgh 1899:122-123). Maar tevens worden Europeanen die in 
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de kolonie leven vaak gezien als anders en 'verindischt', zelfs wanneer zij 'volbloed' 
Europeanen zijn. Het klimaat en het contact met inlanders veranderen hen. Dit geldt in 
het bijzonder voor de lagere klassen. Een Europese vrouw in Nederland is derhalve van 
hogere morele klasse en heeft meer bescherming nodig dan een vrouw in de kolonie. 

In 1925 vraagt Tweede Kamerlid Baron C.W.Th. Boetzelaer van Dubbeldam 
(CHU) om een regeling die de vrouw tegen islamitisch recht zou moeten beschermen. 
Zes jaar later vraagt een aantal kamerleden om hetzelfde. Hun voorstel is dat de Indiër 
door zijn huwelijk met een Europees 'meisje' zich aan het gehele Europese burgerlijke 
en handelsrecht onderwerpt. Daarvan komt het echter niet. De Nederlandse regering 
stelt zich op het standpunt dat ambtenaren van de burgerlijke stand de Europese meis
jes zouden moeten voorlichten over de gevolgen van het huwelijk met een islamitische 
Indiër (Kollewijn 1930: 4-9). In 1937 komt de regering met een wetsvoorstel dat de 
Europese vrouw tegen de gevolgen van de Gemengde Huwelijken Regeling moet be
schermen, met name tegen polygamie en verstoting. Het ontwerp bepaalt dat huwelij
ken monogaam zijn, dat echtscheiding door de rechtbank wordt uitgesproken en dat 
aan de man de betaling van alimentatie kan worden opgelegd. Nadat de Gemengde 
Huwelijken Regeling heeft bepaald dat gemengd gehuwde Europese vrouwen onder 
het inlandse recht vallen, wordt met het wetsvoorstel getracht door direct ingrijpen in 
dat inlandse recht de gevolgen daarvan te beperken. Het ontwerp bevat dwingend 
recht voor Europese vrouwen in gemengde huwelijken, maar niet voor niet-Europese 
vrouwen. In 1938 wordt het voorstel, na heftige protesten uit de Indische samenleving 
weer ingetrokken (Locher-Scholten 2000). De Gemengde Huwelijken Regeling heeft 
voor Nederland gelding gehad tot de Indonesische onafhankelijkheid van 1949. In het 
onafhankelijke Indonesië is de regeling tot de nieuwe Huwelijkswet van 1972 voort 
blijven bestaan. 

5.4 De Wet Voorkoming Schijnhuwelijken 1994 

Zowel bij de Rijkswet op het Nederlanderschap als bij de Gemengde Huwelijken 
Regeling bestaat de vrees dat door het sluiten van (schijn)huwelijken met Nederlandse 
vrouwen verleende rechten zouden worden misbruikt. Deze vrees is ook in het vreem
delingenrecht prominent aanwezig. 

Al in de jaren dertig van de twintigste eeuw worden schijnhuwelijken gezien als 
middel om het restrictieve vreemdelingenbeleid te omzeilen. Buitenlandse vrouwen 
die trouwen met een Nederlandse man worden automatisch Nederlandse en verkrij
gen daarmee een onaantastbaar verblijfsrecht in Nederland. De vrees voor schijn
huwelijken met buitenlandse vrouwen in deze periode moet vooral worden gezien 
tegen de achtergrond van het zedelijkheidsvraagstuk, dat een hoge prioriteit heeft. 
Bezorgdheid over schijnhuwelijken van buitenlandse vrouwen heeft vooral te maken 
met bescherming van de openbare zedelijkheid.'6 Ook het vreemdelingenrecht wordt 
ingezet als middel om de zedelijkheid te bewaren, bijvoorbeeld in geval van prostitutie 
of ongehuwd moederschap (Henkes 1998; Mak 2001; Lucassen 2000).'7 
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Buitenlandse mannen die trouwen met een Nederlandse vrouw krijgen niet auto
matisch de Nederlandse nationaliteit, maar hebben wel een bijzondere positie in het 
vreemdelingenrecht, op basis van de vreemdelingenwet van 1849. Wanneer zij in 
Nederland zijn gevestigd en uit het huwelijk met een (voormalig) Nederlandse vrouw 
in Nederland kinderen zijn geboren, kunnen zij in beginsel niet uit Nederland wor
den verwijderd.' Deze bijzondere positie leidt tot de vrees dat buitenlandse mannen 
schijnhuwelijken sluiten met Nederlandse vrouwen, die door bevalling in Nederland 
een duurzaam verblijf zouden weten te bewerkstelligen. Deze vrees wordt met name 
actueel in de crisisjaren dertig. De bijzondere status wordt in 1936 afgeschaft om het 
verblijf van 'armlastige', met Nederlandse vrouwen getrouwde, vreemdelingen, tegen 
te gaan." 

De bezorgdheid over schijnhuwelijken wordt opnieuw actueel in de jaren zeventig 
van de twintigste eeuw. In paragraaf 5.2 kwam al aan de orde dat op grond van de vrees 
voor schijnhuwelijken van Nederlandse vrouwen met buitenlandse mannen midden 
jaren zeventig gekozen wordt voor negatieve gelijkstelling van man en vrouw in het 
nationaliteitsrecht. In 1975 wordt voor het eerst in een vreemdelingencirculaire de 
controle op schijnhuwelijken vastgelegd. Deze circulaire heeft uitsluitend betrekking 
op huwelijken van Nederlandse vrouwen met een buitenlandse man. De circulaire 
bepaalt: 

Een vreemdeling, gehuwd met een Nederlandse vrouw, zal in het algemeen voor 
toelating in ons land in aanmerking komen indien het een reëel huwelijk betreft. 
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt een huwelijk als niet-reëel aangemerkt 
indien het is gesloten met de kennelijke bedoeling om langs die weg in Nederland 
te kunnen blijven. Dit laatste zal in het algemeen kunnen worden aangenomen, in
dien de sluiting van het huwelijk plaatsvond op een tijdstip waarop het de betrok
kenen redelijkerwijs bekend kon zijn dat de man voor verwijdering uit ons land in 
aanmerking kwam (bijvoorbeeld omdat hij illegaal in Nederland verbleef). Blijkt 
echter dat de relatie tussen betrokkenen reeds enige tijd bestond voor de (illegale) 
binnenkomst van de man in ons land, dan kan dit een aanwijzing vormen dat er 
- ondanks het feit dat het huwelijk werd gesloten op een tijdstip waarop de man 
met verwijdering werd bedreigd - toch sprake kan zijn van een reëel huwelijk.40 

Het is geen toeval dat juist midden jaren zeventig de figuur van het schijnhuwelijk als 
argument een rol gaat spelen in discussies over het nationaliteitsrecht en vreemdelin
genrecht. Gedurende de jaren vijftig en zestig heeft Nederland buitenlandse arbeiders 
geworven via wervingsovereenkomsten. Maar er komen ook veel 'spontane' arbeids
migranten buiten de officiële kanalen om. Wanneer ze erin slagen in Nederland een 
baan te vinden, is het meestal geen probleem een werkvergunning en verblijfsvergun
ning te krijgen. Aan dit beleid komt een definitief einde in 1973, na de stopzetting van 
de arbeidswerving. Spontane arbeidsmigranten worden vanaf dan illegale migranten. 
De gedachte is dat deze arbeidsmigranten via de omweg van het huwelijk met een 
Nederlandse vrouw alsnog toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt proberen te ver
krijgen. Deze huwelijken worden als schijnhuwelijken gezien en moeten worden 
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voorkomen. Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat uitsluitend wordt 
gesproken over huwelijken van Nederlandse vrouwen met een buitenlandse man. Het 
zijn immers buitenlandse mannen die worden gezien als arbeidsmigranten, terwijl 
buitenlandse vrouwen als gezinsmigranten worden beschouwd (zie ook paragraaf 6.3). 
Het zijn de schijnhuwelijken tussen Nederlandse vrouwen en buitenlandse mannen 
die als gevaar voor de Nederlandse natiestaat, haar arbeidsmarkt en voorzieningen 
worden gezien.41 

Ook al voor de circulaire van 1975 worden huwelijken tussen Nederlandse vrou
wen en buitenlandse mannen gecontroleerd, zo blijkt uit de jurisprudentie.42 Uit deze 
en latere jurisprudentie blijkt dat de rechter regelmatig van mening verschilt met Jus
titie over de vraag of er sprake is van een schijnhuwelijk. Met name het in de circulaire 
neergelegde criterium dat bij illegaal verblijf of dreigende uitzetting van de buiten
landse man ervan kan worden uitgegaan dat het een schijnhuwelijk betreft, wordt 
door de Raad van State in haar advies aan de Kroon herhaaldelijk afgewezen. De Raad 
verzet zich niet tegen controle in het algemeen, maar komt keer op keer tot het oordeel 
dat het schijnkarakter van het huwelijk onvoldoende is aangetoond. Vanwege deze 
bewijsproblemen en de onvermijdelijke, maar ongewenst geachte inmenging in de 
privacy van de huwelijkspartners wordt in 1986 de preventieve controle afgeschaft. 
Voortaan geldt dat de vreemdelingendienst alleen een onderzoek mag instellen wan
neer er duidelijke aanwijzingen voor een schijnhuwelijk zijn. De nadruk komt hier
mee te liggen op het samenwoonvereiste, dus controle na de huwelijkssluiting. Bij 
samenwonenden blijft de preventieve controle echter regel. 

Ondertussen blijft de bezorgdheid over schijnhuwelijken bij politiek en uitvoeren
den bestaan. In de jaren tachtig wordt in de Tweede Kamer met enige regelmaat over 
schijnhuwelijken gedebatteerd. Kamerleden vragen naar maatregelen om schijnhuwe
lijken tegen te gaan, maar ook zijn zij bezorgd over de inmenging in de privacy van de 
huwelijkspartners die het gevolg is van de controles. Staatssecretaris van Justitie Haars 
(CDA) spreekt over 'aardige, oudere prostituees' die met jonge migrantenmannen 
trouwen en vrouwen die door de buitenlandse man onder druk worden gezet en 
gebruikt.4' Wanneer voorstellen voor verbetering van de rechtspositie worden gedaan, 
met name in verband met de problematiek van de afhankelijke verblijfsvergunning 
van migrantenvrouwen, wordt het gevaar van schijnhuwelijken van migrantenman
nen als argument tegen verbetering aangevoerd. Ook hier is het, net als bij de Rijkswet 
op het Nederlanderschap, de veronderstelde bedreiging van relaties tussen Neder
landse vrouwen en buitenlandse mannen, die in het nadeel van migrantenvrouwen 
uitwerkt.44 

In 1987 vraagt de staatssecretaris van Justitie na vragen van Kamerlid Van den Burg 
(PvdA) de Permanente Commissie van Advies voor zaken van de Burgerlijke Stand en 
Nationaliteitsaangelegenheden om advies over de mogelijkheden voor controle op 
schijnhuwelijken door ambtenaren van de burgerlijke stand.45 De commissie ziet wei
nig in een toetsingsplicht voor ambtenaren van de burgerlijke stand, met name omdat 
getwijfeld wordt aan de effectiviteit van een dergelijke toetsingsplicht.4 De minister 
van Justitie Korthals Altes ( W D ) is het met dit advies eens.47 
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Nauwelijks vier jaar later is dit standpunt volledig veranderd. Onder verantwoor
delijkheid van staatssecretaris van Justitie Kosto (PvdA) wordt medio 1991 het besluit 
genomen te komen tot wat later de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken wordt. Er 
wordt een ambtelijke werkgroep ingesteld, die de problematiek van schijnhuwelijken 
bestudeert en tot de conclusie komt dat maatregelen noodzakelijk zijn.4" In deze jaren 
wordt de aandacht voor schijnhuwelijken intensiever binnen het algemene kader van 
fraudebestrijding in het vreemdelingenrecht en bestrijding van illegaal verblijf. In 
dezelfde periode wordt het wetsvoorstel tot Herziening van het Burgerlijk Wetboek 
behandeld, dat volgt op het advies van de Commissie Mulder over modernisering van 
de burgerlijke standen. De discussie over dit wetsvoorstel gaat voor een deel over de 
problematiek van schijnhuwelijken en schijnerkenningen. De Kamer, met name de 
CDA-fractie, pleit voor doorbreking van de lijdelijke rol van de ambtenaar burgerlijke 
stand.49 

Het Wetsvoorstel Voorkoming Schijnhuwelijken wordt in 1992 bij de Tweede 
Kamer ingediend. Volgens de Memorie van Toelichting is de wet noodzakelijk, 
omdat de praktijk van het schijnhuwelijk sinds de invoering van de Rijkswet op het 
Nederlanderschap van 1985 niet is verdwenen.50 Schijnhuwelijken worden in strijd 
geacht met de openbare orde, omdat het doel van toelating tot Nederland niet 'pas
send' wordt geacht bij het huwelijk als rechtsinstituut. De staatssecretaris toont zich 
bewust van de bewijsproblemen die het niet mogelijk zouden maken tegen alle geval
len van schijnhuwelijken op te treden, maar verwacht dat van de maatregelen een ont
moedigende werking uit zal gaan. 

Met de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken worden voor het eerst in het Neder
lands burgerlijk recht de motieven van de huwelijkspartners voor de geldigheid van 
een huwelijk van belang geacht. Daarvoor geldt in het burgerlijk recht het uitgangs
punt dat het huwelijk een formeel karakter heeft, waarbij de motieven van de partners 
niet van belang zijn. Een huwelijk is een huwelijk als er huwelijk op staat (Jessurun 
D'Oliviera 1998: 16-20). Sinds de invoering van de Wet Voorkoming Schijnhuwelij
ken zijn de motieven van de huwelijkspartners wel van belang. Het schijnhuwelijk is 
gedefinieerd als een huwelijk waarbij: 

Het oogmerk van de echtgenoten, of een hunner, niet was gericht op de vervulling 
van de door de wet aan de huwelijkse staat verbonden plichten, doch op het ver
krijgen van toelating tot Nederland (artikel 1: 71 a BW). 

De bepalingen van de wet houden in dat het openbaar ministerie een huwelijk kan 
stuiten of nietig verklaren, terwijl de ambtenaar van de burgerlijke stand kan weigeren 
een huwelijk te sluiten, of een in het buitenland gesloten huwelijk in te schrijven. 
Wanneer een paar waarvan één of beide partners niet de Nederlandse nationaliteit 
bezit, wil huwen, dienen zij zich eerst te vervoegen bij de vreemdelingendienst voor 
een verklaring over de verblijfspositie van de buitenlandse partner en het al dan niet 
vermeende schijnkarakter van het huwelijk (artikel 1:44 lid 1 sub k BW). In de verkla
ring brengt de vreemdelingendienst een positief of negatief advies uit aan de ambte
naar burgerlijke stand. Zonder dit advies kan het paar niet trouwen. Door middel van 
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een door het Ministerie van Justitie opgestelde lijst van Objectieve indicaties' wordt 
getracht de bewijsproblemen te ondervangen. Indicaties op deze lijst zijn: de partners 
kunnen niet (verbaal) met elkaar communiceren, de Nederlandse partner of partner 
met een zelfstandig verblijfsrecht in Nederland heeft meerdere kortdurende huwelij
ken met vreemdelingen achter de rug, een aanzienlijk leeftijdsverschil, de partner in 
Nederland geeft aan per se niet naar het land van herkomst van de buitenlandse part
ner te willen verhuizen.5' Deze indicaties zijn ontleend aan de Duitse praktijk." Hoe
wel Justitie ervan uit gaat dat de vreemdelingendienst de aangewezen instantie is om 
de huwelijksmotieven te onderzoeken, heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand 
een eigen, zelfstandige bevoegdheid om te weigeren. De ambtenaar hoeft zich niet aan 
het advies van de vreemdelingendienst te houden. Na de evaluatie van de wet in 1998 
wordt de werking van de wet in 2001 beperkt. Buitenlandse partners die over een ver
blijfsvergunning voor onbepaalde tijd beschikken, burgers van landen van de EU en 
EER, en paren die meer dan tien jaar zijn getrouwd, zijn vrijgesteld." 

Argumenten voor controle 

Vanaf de jaren dertig zijn vier argumenten voor maatregelen tegen schijnhuwelijken 
aangevoerd. Het eerste en oudste argument is dat van de openbare orde en zedelijk
heid die moet worden beschermd. Voor de Tweede Wereldoorlog heeft dit argument 
vooral betrekking op buitenlandse prostituees. In 1992 is de bescherming van de open
bare orde één van de argumenten voor invoering van de Wet Voorkoming Schijn
huwelijken. 

Het tweede argument betreft het economisch welzijn. Zowel voor als na de 
Tweede Wereldoorlog heeft dit bijna uitsluitend betrekking op huwelijken van 
Nederlandse vrouwen met een buitenlandse man. Buitenlandse mannen worden als 
economisch migranten gezien en het huwelijk met een Nederlandse vrouw als middel 
om toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt en sociale voorzieningen te verkrijgen. 

Het derde argument ligt in de bescherming van vrouwen tegen misbruik door bui
tenlandse mannen. Door het toenemend belang van het emancipatiebeleid wordt dit 
argument de laatste decennia steeds vaker gebruikt. Tijdens de discussie in de Kamer 
over het wetsvoorstel in 1992 komt een verslag van de Commissie rechten van de 
vrouw van het Europees Parlement uit 1987 ter sprake, waaruit blijkt dat de praktijk 
van controle op schijnhuwelijken in Duitsland door vrouwen die met een buiten
landse man willen trouwen, als zeer discriminerend wordt ervaren.5'' Staatssecretaris 
Kosto vindt echter het idee dat controle op schijnhuwelijken zou leiden tot discrimi
natie van vrouwen 'onbegrijpelijk'. De regels gelden immers ongeacht het geslacht van 
de in Nederland verblijfsgerechtigde partner. Volgens de staatssecretaris zouden meer 
mannen dan vrouwen door huwelijk een verblijfstitel verwerven, maar dat rechtvaar
digt zijns inziens nog niet het verwijt dat daarom vrouwen worden gediscrimineerd. 
Kamerleden mengen zich in de discussie en vinden dat Nederlandse en buitenlandse 
vrouwen tegen schijnhuwelijkpraktijken moeten worden beschermd. De klein chris
telijke partij GPV vreest dat 'de toekomst van vrouwen' zou worden misbruikt om 
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buitenlandse mannen een status te geven die hen niet toekomt. De PvdA en Groen 
Links tonen zich eveneens bezorgd en pleiten voor voorlichting aan buitenlandse 
vrouwen die tot prostitutie worden gedwongen en aan Nederlands vrouwen die te 
goeder trouw 'erin lopen' als gevolg van ronselpraktijken. Ook na de invoering van de 
Wet Voorkoming Schijnhuwelijken is bescherming en voorlichting als argument voor 
controle op schijnhuwelijken genoemd. In 2001 zegt minister van Buitenlandse 
Zaken Aartsen ( W D ) dergelijke voorlichting te beschouwen als een taak van de 
Nederlandse overheid." Ook in rapporten over het VN-vrouwenverdrag is de bescher
ming van vrouwen als argument voor controle op schijnhuwelijken aangevoerd.'6 

Het vierde argument tenslotte ligt in de omvang van het verschijnsel schijnhuwe
lijken. Al vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn pogingen gedaan het aan
tal schijnhuwelijken te schatten ofte onderzoeken. Bij de schattingen die in de loop 
der jaren zijn gebruikt, lijkt sprake van een ondergrens en een bovengrens. De onder
grens lijkt te liggen rond 30%, de bovengrens rond 80%. Genoemde percentages heb
ben soms betrekking op binationale huwelijken, soms op huwelijken met een of twee 
buitenlandse partners, soms huwelijken in een bepaalde stad, soms op alle in Neder
land gesloten huwelijken. Soms lijken de genoemde cijfers eenvoudig alle huwelijken 
met een buitenlandse partner te omvatten.57 

Het percentage van 30% wordt genoemd door de adviescommissie burgerlijke 
stand in het eerdergenoemde advies uit 1987. Het is gebaseerd op een schatting van 
een ambtenaar in de media, die aanneemt dat 30% van de huwelijken in Amsterdam 
een schijnhuwelijk betreft. De commissie acht dat cijfer 'niet onaannemelijk'. Het
zelfde percentage noemt de staatssecretaris vijfjaar later tijdens het debat over de Wet 
Voorkoming Schijnhuwelijken; dan heeft het betrekking op huwelijken van een of 
twee buitenlandse partners in Nederland.'8 De onderzoekers van de evaluatie van de 
Wet Voorkoming Schijnhuwelijken gaan in 1998 uit van een percentage van 25% van 
de huwelijken waarbij een van de partners vreemdeling is, dat volgens hen na de 
invoering van de wet niet is veranderd (Fonk, Van der Meer, Oelen 1998: 23, 73). 

Ook de bovengrens van rond 80% doet zich al vanaf begin jaren tachtig voor. In 
1983 maakt staatssecretaris van Justitie Haars (CDA) melding van een onderzoek door 
het ministerie, dat mede is gebaseerd op berichten in de media, naar huwelijken van 
Nederlandse vrouwen met een buitenlandse man. In het onderzoek wordt gesproken 
over 2.000 schijnhuwelijken per jaar. In het betreffende jaar worden 2.756 huwelij
ken tussen Nederlandse vrouwen en buitenlandse mannen gesloten, zodat 72% van 
deze huwelijken tot schijnhuwelijk wordt bestempeld. Over tachtig procent schijn
huwelijken wordt in 1992 in de media en het parlement gesproken naar aanleiding 
van een onderzoek van de Rotterdamse vreemdelingendienst. In de pers verschijnen 
koppen waarin vermeld staat dat in Rotterdam 80% van de huwelijken een schijn
huwelijk zou zijn. Het blijkt echter te gaan om 80% van de door de vreemdelingen
dienst als verdacht aangemerkte gevallen. Verschillende kranten hebben vervolgens 
tot rectificatie moeten overgaan (Kamminga 1993: 31-32). In 1996 presenteert het CBS 
cijfers over echtscheidingen bij gemengde huwelijken. De hoge echtscheidingsper
centages van 75% bij Nederlandse vrouwen met een Turkse, Marokkaanse man of 
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Egyptische man worden verklaard uit schijnhuwelijken (Harmsen 1996:13; Van der 
Heijdt 1996: 6). 

Genoemde percentages zijn in tegenspraak met het lage aantal bewezen schijn
huwelijken. Inmiddels is uit evaluatieonderzoek van de Wet Voorkoming Schijn
huwelijken in 1998 gebleken dat weigering van huwelijkssluitingen op grond van de 
wet nauwelijks voorkomt. Vanaf de inwerkingtreding van de wet in november 1994 
tot maart 1998 zijn in totaal 69 huwelijken geweigerd. Paren die tegen de weigering in 
beroep gaan, krijgen van de rechter vaak gelijk. Probleem is opnieuw de bewijsbaar
heid van het schijnkarakter van het huwelijk. Uit de jurisprudentie blijkt dat de civiele 
rechter strengere maatstaven hanteert dan de vreemdelingendienst en ambtenaar bur
gerlijke stand.59 Ook uit onderzoek uitgevoerd door vreemdelingendiensten blijkt 
slechts van lage aantallen bewezen schijnhuwelijken. In het eerdergenoemde Rotter
damse onderzoek wordt 7% van de verblijfsaanvragen in de periode van een jaar een 
bewezen schijnhuwelijk of -relatie geacht, in een onderzoek van de Amsterdamse 
vreemdelingendiensten 2%. 0 

Hier doet zich eenzelfde verschijnsel voor als door Groenendijk en Boeker (1995) 
beschreven in hun artikel 'Het schatten van de onschatbaren' over schattingen van het 
aantal illegalen. Zij constateren dat in Nederland en andere Europese landen erg vaak 
het aantal van 100.000 illegalen wordt genoemd. Volgens hen is het getal van 100.000 
kennelijk een magisch getal voor schatters in verschillende landen. Het is heel veel, 
maar nog te overzien en niet evident absurd. Soms heeft het betrekking op alle illega
len in een land, soms alleen op illegale werknemers, soms op illegalen van een her
komstland. Bronnen worden zelden of nooit genoemd. Bij getallen over schijnhuwe
lijken doet zich iets vergelijkbaars voor. Het percentage van 80% wordt regelmatig 
betwist, dat geldt echter niet voor het percentage van 30%, dat algemeen als aanneme
lijk wordt beschouwd. ' 

Het lage aantal geweigerde huwelijken leidt niet tot een heroverweging van de wet, 
of een andere houding van media en politiek. Nog altijd wordt in de pers en politiek 
het beeld geschetst van talloze schijnhuwelijken als een weg om de restrictieve migra-
tiepolitiek te omzeilen. 2 Kamerleden dringen vaak naar aanleiding van berichten in 
de media aan op verbetering van de uitvoering en aanvullende maatregelen, zoals 
strafbaarstelling van het aangaan van een schijnhuwelijk of relatie (CDA) of een huwe
lijksverbod voor mensen wiens huwelijk eerder nietig is verklaard (D66).63 Het Minis
terie van Justitie richt zich op de vraag hoe de controle na de huwelijkssluiting kan 
plaatsvinden, maar ook hoe de controle sinds de invoering van de mw-plicht in 1998 
vorm moet worden gegeven (Dronkers 2000: 166). 

5.5 Conclusies 

Wat heeft de vergelijking van de drie regelingen opgeleverd? In debatten over de 
Gemengde Huwelijken Regeling en de Rijkswet op het Nederlanderschap spelen de
zelfde argumenten over het verlies van status van de vrouw een rol. De eenheid van het 
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gezin en het verlies van status door de vrouw, door de culturele of raciale vervreem
ding die zij ondergaat, zijn de belangrijkste argumenten. Hoe de eenheid van het gezin 
moet worden beschermd, hangt af van de gezinssamenstelling. Het gezin van een 
Nederlandse man en zijn buitenlandse of 'inlandse' vrouw wordt gezien als Neder
lands gezin, dat behoort tot de Nederlandse gemeenschap. Het gezin van een Neder
landse vrouw en inlandse of buitenlandse man wordt gezien als inlands of buitenlands 
gezin en behoort tot de inlandse of buitenlandse gemeenschap. 

Eeuwenlang zijn relaties tussen Europese mannen en inlandse vrouwen - ondanks 
het huwelijksverbod - in Indie als onproblematisch beschouwd en worden zij zelfs 
aangemoedigd door de koloniale autoriteiten. Zo ontstaat wat Gelman Taylor (1986) 
noemt een 'mestizo' samenleving, niet door toevallige omstandigheden, maar als 
gevolg van bewuste koloniale politiek.64 Aan het eind van de negentiende eeuw begin
nen opvattingen over deze huwelijken en relaties in Indie te veranderen. In deze peri
ode is het koloniale bestuur bezig zich uit te breiden en wordt hun taak gepresenteerd 
als een beschavingsmissie: de verantwoordelijkheid en plicht om de inlandse bevol
king te 'verheffen'. Deze beschavingsmissie brengt met zich mee dat raciale grenzen 
moeten worden bewaakt. Het concubinaat wordt nu gezien als één van de belangrijk
ste oorzaken van ongewenste 'verindisching' van de koloniale samenleving en de mo
rele neergang van Europese mannen. Emigratie van Europese vrouwen naar de kolo
nie wordt een middel om de 'verindisching' tegen te gaan. Witte vrouwen moeten de 
morele waardigheid van het ras bewaren en daarom wordt aan hun private gedrag een 
publieke waarde toegekend. Het is van publiek belang dat zij afstand bewaren van 
inlandse mannen (Gouda 1995: 191). Tegelijkertijd moeten inlandse mannen hun 
plaats leren kennen en beseffen dat ze niet gelijk zijn aan Europeanen. Deze argumen
ten worden van groter belang naarmate de Indiërs meer naar politieke macht streven. 
De Gemengde Huwelijken Regeling kan dan ook gezien worden als een symbolische 
regeling, een waarschuwing om afstand te bewaren en raciale grenzen te bewaren. 
Deze waarschuwing is met name gericht aan Europese vrouwen en inlandse mannen. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw is er niet alleen in Indie, maar ook in 
Nederland zelf een beschavingsmissie gaande. Daar zijn het vooral de lagere klassen 
die verheffing nodig hebben. Het gezin en de plaats van vrouwen spelen een belang
rijke rol in deze beschavingsmissie. Gezinsbeleid en moraliteit vormen een fundamen
teel onderdeel van de creatie van de Nederlandse natiestaat (Stuurman 1983). Het 
nationaliteitsrecht sluit daarbij aan. 

De bezorgdheid over de status van de gehuwde vrouw strekt zich niet uit tot bui
tenlandse of inlandse vrouwen. Dit betekent niet dat de juridische positie van buiten
landse of inlandse vrouwen steeds als onproblematisch wordt gezien. Na de verlening 
van het kiesrecht aan vrouwen en na de Tweede Wereldoorlog ontstaat oppositie 
tegen verlening van nationaliteit aan buitenlandse vrouwen (Söhngen 1930). In Indie 
wordt met name gevreesd voor frauduleuze erkenning van kinderen door Europese 
mannen. Erkenning door Europese mannen levert de kinderen de status van Europe
aan op en de vrees is dat Europese mannen uit de lagere klassen tegen betaling over
gaan tot erkenning van kinderen die niet werkelijk hun kinderen zijn. Zo ontstaan 
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'kunstmatig gefabriceerde Europeanen' (Stoler 1992: 531). Ook bestaat angst voor 
huwelijken en relaties van buitenlandse vrouwen met Nederlandse mannen in ver
band met de zedelijkheid, met name ongehuwd moederschap en prostitutie. 

Hoewel beide regelingen veel gemeen hebben, zijn er belangrijke verschillen in 
politieke en sociale context. Zoals we hebben gezien heeft de Gemengde Huwelijken 
Regeling veel meer discussie opgeroepen dan de Rijkswet op het Nederlanderschap en 
lijkt de zorg over het verlies van status van de vrouw zich tot deze regeling te beperken. 
De positie van de gehuwde vrouw wordt in het nationaliteitsrecht pas echt onderwerp 
van debat na de Tweede Wereldoorlog. Dit verschil kan worden verklaard uit de veel 
sterkere en expliciete verwerping van gemengde huwelijken van Europese vrouwen in 
de koloniale context. De vrouw die een dergelijk huwelijk aangaat, brengt niet alleen 
zichzelf, maar de gehele Europese gemeenschap, haar ras in gevaar. Ze heeft het on
denkbare gedaan: raciale grenzen overschreden. De gedachte dat de vrouw voor haar 
samenleving verloren gaat, is in de Nederlandse nationale context zeker niet afwezig. 
Zij wordt immers gezien als 'cultureel vervreemd' van de Nederlandse samenleving. 
Er wordt vanuit gegaan dat zij zich bij haar man in zijn herkomstland zal voegen. 
Toch is deze gedachte minder expliciet uitgedrukt en ontbreken expliciete raciale con
notaties. In de context van Indie worden raciale grenzen overschreden. In de Neder
landse context zijn het nationale, etnische en culturele grenzen die overschreden wor
den. Hoewel gemengde huwelijken ook in Nederland als ongewenst worden be
schouwd, bestaat twijfel over de wenselijkheid van wettelijke maatregelen om deze 
huwelijken tegen te gaan. Het verlies van nationaliteit wordt niet gezien als een maat
regel om de vrouw te ontmoedigen, maar als een consequentie van haar keuze. De 
ontmoediging wordt gezocht in voorlichting. In de jaren zestig ontwikkelt de Neder
landse overheid voorlichtingsactiviteiten om Nederlandse 'meisjes' te waarschuwen 
voor huwelijken met buitenlandse mannen die als 'cultureel anders' worden be
schouwd.6' De Nederlandse overheid bevindt zich hiermee op de grens van een huwe-
lijkskeuzebeleid (Van Praag 2001: 404). 

Bij alle drie regelingen ontstaat vrees voor misbruik van verleende privileges. In 
Indie wordt gevreesd voor schijnhuwelijken en voor frauduleuze erkenningen. De 
angst voor misbruik wordt in het nationaliteitsrecht het sterkst, als onder invloed van 
het gelijkheidsbeginsel de privileges van huwelijkspartners van Nederlandse mannen 
eveneens aan huwelijkspartners van Nederlandse vrouwen moeten worden verleend. 
De controle op schijnhuwelijken maakt het mogelijk om het gevaar te beperken dat 
buitenlandse mannen door middel van huwelijken met Nederlandse vrouwen toe
gang tot de Nederlandse arbeidsmarkt en voorzieningen zouden verkrijgen. Er kan 
niet langer uit worden gegaan van de — fictieve - verwachting dat Nederlandse vrou
wen hun man naar zijn herkomstland zullen volgen. Meer en meer blijken buiten
landse mannen met hun vrouw in Nederland te willen wonen. De bedreiging die van 
deze huwelijken uitgaat, is in eerste instantie economisch. Na de stopzetting van de 
buitenlandse arbeidswerving in 1973 wordt het huwelijk met een Nederlandse vrouw 
gezien als middel van buitenlandse mannen om via een omweg alsnog toegang tot 
de Nederlandse arbeidsmarkt te verwerven. Naar verloop van tijd wordt schijn-
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huwelijken ook een morele bedreiging toegeschreven. In de Wet Voorkoming Schijn
huwelijken worden deze huwelijken gezien als in strijd met de openbare orde, en als 
misbruik van het familierechtelijke instituut van het huwelijk. Het schijnhuwelijk is 
het moderne 'verwerpelijkste' huwelijk van alle gemengde huwelijken. 

Duidelijk is dat de Nederlandse overheid zich in verleden en heden veelvuldig en 
vergaand met gemengde huwelijken heeft bemoeid. Opvallend is dat deze inspan
ningen in geen verhouding staan tot de aantallen huwelijken waarom het draait. De 
Gemengde Huwelijken Regeling komt tot stand, hoewel er maar zeer weinig huwelij
ken tussen Europese vrouwen en inlandse mannen in Indie zijn geweest en er niets 
bekend is over 'stuitende gevolgen' van dergelijke huwelijken. De nationaliteitsrech-
telijke regeling is mede gebouwd op de verwachting dat de vrouw haar echtgenoot 
naar zijn herkomstland volgt, hoewel de praktijk uitwijst dat heel wat paren in Neder
land zijn blijven wonen. De praktijk van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken en de 
vreemdelingenrechtelijke controle op schijnhuwelijken laten zien dat het aantal be
wezen schijnhuwelijken zeer gering is. De opeenvolgende maatregelen zijn mijns 
inziens dan ook vooral gebaseerd op ideologische opvattingen over gemengde huwe
lijken en de positie van de vrouw, en niet zozeer op in de praktijk gebleken problemen. 
Belangrijk daarbij is het argument van bescherming van vrouwen. 

In vertogen van natiestaat en kolonialisme wordt veelvuldig het argument van 
bescherming van witte vrouwen aangevoerd tegen de vermeende bedreiging van 
inlandse of buitenlandse mannen (Stoler 2001: 843). Dit argument wordt met name 
gebruikt bij de Gemengde Huwelijken Regeling en de Wet Voorkoming Schijnhuwe
lijken. Bij de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken wordt niet alleen bescherming van 
Nederlandse vrouwen, maar ook bescherming van migrantenvrouwen tegen migran-
tenmannen genoemd. Met dit argument worden niet alleen vertogen over buiten
landse mannen als bedreiging en misbruikers van vrouwen gereproduceerd, maar ook 
vertogen over vrouwen als naïef en weerloos, degenen die zich laten misbruiken (zie 
paragraaf 4.6). Deze argumenten worden bovendien niet gebruikt om vrouwen rech
ten te verlenen, maar om hen rechten, zoals het recht op vrije keuze van huwelijkspart
ner, te onthouden. 



Hoofdstuk 6 

Beleid inzake gezinshereniging en gezinsvorming voor 
Nederlanders met een buitenlandse partner (1965-2001) 

6.1 Inleiding 

In hoofdstuk 5 is de ambivalente houding van het recht ten opzichte van gemengde 
relaties geschetst. Deze ambivalentie komt tot uitdrukking in enerzijds de positieve 
erkenning door toekenning van juridische privileges aan niet-Nederlandse gezins
leden van Nederlanders en anderzijds in de vrees voor misbruik van deze privileges. 
Deze ambivalentie is terug te vinden in het vreemdelingenrecht. 

De erkenning blijkt uit het feit dat Nederlanders met een buitenlandse partner in 
het vreemdelingenrecht een bijzondere positie hebben gekend, een gunstiger rechtsposi
tie dan niet-Nederlanders met een buitenlandse partner. Deze bijzondere rechten blij
ven echter lange tijd voorbehouden gebleven aan Nederlandse mannen met een buiten
landse partner en gelden niet voor Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner. 

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw komt daarin onder invloed van het gelijk
heidsbeginsel geleidelijk verandering. Toch heeft het gelijkheidsbeginsel tegendraadse 
gevolgen. Voor het nationaliteitsrecht geldt dat Nederlandse vrouwen met een buiten
landse partner niet dezelfde rechten krijgen als Nederlandse mannen met een buiten
landse partner, maar een afgezwakte vorm daarvan. Vanaf de jaren negentig zijn de 
mogelijkheden tot gezinshereniging en -vorming aan steeds meer voorwaarden onder
worpen. De bijzondere rechten van gezinsleden van Nederlanders zijn steeds beperkter 
geworden. Het voorlopig einde van deze ontwikkeling komt in 2004, als de bijzondere 
positie van gezinsleden van Nederlanders, volgens de wijziging van de Vreemdelingen
wet die sinds 2001 van kracht is, geheel zal komen te vervallen (art. 116 Vw 2000). Mijn 
stelling voor dit hoofdstuk is, dat deze ontwikkeling het resultaat is van pogingen de 
gevolgen van de formele seksegelijkheid voor het vreemdelingenrecht te beperken. 

In dit hoofdstuk schets ik het gezinsherenigingsbeleid ten aanzien van Nederlan
ders met een buitenlandse partner, zoals zich dat sinds 1965 heeft ontwikkeld. Ik 
onderscheid vijf perioden, waarin zich belangrijke veranderingen hebben voorgedaan. 
Voor elke periode beschrijf ik de ontwikkelingen aan de hand van drie leidende vra
gen. De eerste vraag is hoe de formele gelijkheid in het vreemdelingenrecht zijn beslag 
heeft gekregen. De formele gelijkheid in het vreemdelingenrecht is sinds 1979 een feit. 
Er zijn sinds dat jaar echter verschillen blijven bestaan in de uitwerking van het vreem
delingenrecht ten aanzien van Nederlandse mannen en vrouwen met een buitenland
se partner, die ik eveneens zal beschrijven. De tweede vraag is in hoeverre de Neder
landse partner de mogelijkheid heeft met de buitenlandse panner in Nederland te 
wonen (domiciliekeuze). Welke beperkingen worden hieraan gesteld en in hoeverre 



loo Onbezonnen vrouwen 

speelt de gedachte dat de vrouw de man dient te volgen nog altijd een rol? Omdat de 
domiciliekeuze in het bijzonder in het geding is bij de openbare orde en de inkomens
eis zal ik aan deze onderwerpen speciale aandacht besteden. De derde en laatste vraag 
betreft de invloed van het vreemdelingenrecht op de genderverhoudingen tussen de 
partners. In hoeverre heeft de buitenlandse partner mogelijkheden om het eigen ver
blijf in Nederland te bepalen, onafhankelijk van de Nederlandse partner? En welke in
vloed heeft het vreemdelingenrecht op de financiële verhoudingen tussen de partners? 
In de laatste paragraaf ga ik in op de vraag welke expliciete en impliciete normen in het 
beleid en jurisprudentie worden gesteld aan het gezinsleven, op basis van gender, etni
citeit en klasse. 

6.2 D e periode 1965-1973: de seksuele noden van gastarbeiders 

Begin jaren zestig is van een gezinsherenigingsbeleid nog geen sprake. De buiten
landse arbeidsmigratie die inmiddels op gang is gekomen, wordt gezien als een tijde
lijke zaak en gezinshereniging wordt ongewenst geacht. Lange tijd wordt getracht 
gezinshereniging te voorkomen en aan strikte voorwaarden te verbinden. Dat daarin 
verandering komt, wordt mede veroorzaakt door bezorgdheid die in deze periode ont
staat over relaties tussen gastarbeiders en Nederlandse vrouwen. In de berichtgeving in 
de media zijn relaties van mannelijke migranten met Nederlandse 'meisjes' een be
langrijk en gevoelig onderwerp, dat veelal in verband wordt gebracht met criminaliteit 
en ordeverstoring (Wentholt 1967:177-178). Daarnaast wordt in termen van 'seksuele 
noden' van gastarbeiders en welzijns- en gezinsproblematiek over dergelijke relaties 
gedacht en gesproken. Illustratief is het volgende citaat uit een artikel over huwelijken 
tussen Nederlandse vrouwen en gastarbeiders in het juridisch tijdschrift de Praktijk-
gids uit 1967: 

Het verblijf van de gastarbeiders in ons land heeft problemen veroorzaakt. Een 
daarvan is gelegen in de bevrediging van hun sexuele behoeften. Ongehuwde vrou
wen, die vriendschapbanden met gastarbeiders aanknoopten, werden zwanger en 
wensten daarom met onze 'gasten' te huwen. Door optreden van gastarbeiders 
ontstaan er hier en daar in gezinnen ernstige huwelijksmoeilijkheden. Stevig ge
bouwde, gebruinde mannen en hun betrekkelijke hulpeloosheid oefenen vaak aan
trekkingskracht uit, zeker op vrouwen, die niet uitgesproken puriteinse levens
opvattingen hebben en op de Nederlandse huwelijksmarkt niet iemand naar haar 
keuze hebben kunnen vinden. Het is bovendien een feit dat de libido van de Oos
terling veel sterker is dan van de Westerling (Van der Heijden 1967: 126). 

Directe aanleiding voor de bezorgdheid zijn de vechtpartijen die in 1961 plaatsvinden 
tussen Nederlandse en Italiaanse mannen om Nederlandse vrouwen.' Naar aanleiding 
van deze vechtpartijen gaat de Nederlandse overheid voor het eerst nadenken over de 
integratie van buitenlandse arbeiders in Nederland. De Ministeries van Maatschappe
lijk Werk en Sociale Zaken richten een werkgroep Begeleiding Buitenlandse Werk-
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nemers op (later: Commissie voor Contact en Overleg inzake Bijstand aan Buiten

landse Werknemers). Hieraan wordt in 1964 de Werkgroep Huwelijk en Gezin toege

voegd, die tot 1969 blijft bestaan en tot taak heeft voorlichting te geven over gemengde 

huwelijken (Hondius 2000). Ook nadien blijft het onderwerp gemengde huwelijken 

de aandacht van de Nederlandse overheid vasthouden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 

Nota Buitenlandse Werknemers, waarin aan de 'gezinsproblematiek' van gemengde 

huwelijken een aparte - korte - paragraaf is gewijd.2 

De Twentse opstootjes leiden tot een omslag in het denken over gastarbeiders. Tot 

dan toe zijn ze uitsluitend als arbeidskrachten gezien, na de rellen krijgt men oog voor 

hun verdere (ook seksuele) behoeften. De Commissie Bijstand Buitenlandse Werk

nemers vindt dat gedacht moet worden over het mogelijk maken van gezinshereni

ging, om aan deze behoeften tegemoet te komen (Groenendijk 1990: 81). Ook om 

economische redenen wordt gezinshereniging bepleit, met name door organisaties 

van werkgevers (Schuster 1999: 174 e.v.). De Nederlandse overheid ziet echter lange 

tijd weinig in gezinshereniging, vanwege de woningnood en de integratieproblemen 

die het zou opleveren. In oktober 1962 wordt besloten dat buitenlandse vrouwen die 

zich bij hun man in Nederland willen voegen, alleen worden toegelaten als ze geen 

kinderen hebben en als ze over werk beschikken (Wentholt 1967: 222). 

Voortdurende ongelijkheid 

Sinds 1964 verliest de Nederlandse vrouw niet langer de Nederlandse nationaliteit bij 

huwelijk met een buitenlandse man. De buitenlandse vrouw wordt niet langer auto

matisch Nederlandse bij huwelijk, maar verkrijgt een optierecht. Deze nationaliteits-

rechtelijke veranderingen hebben tevens gevolgen voor het vreemdelingenrecht. In 

1965 komt een nieuwe Vreemdelingenwet tot stand, die de oude wet van 1849 moet 

vervangen. De nieuwe wet wordt in 1967 van kracht. In tegenstelling tot de Vreemde

lingenwet van 1849 kent de wet van 1965 geen recht op toelating voor de vreemdeling. 

De uitvoering van de wet wordt met vele circulaires verder ingevuld, die lange tijd 

geheim blijven (Groenendijk 1996:122). 

O p grond van de Vreemdelingenwet van 1965 kan de buitenlandse echtgenote van 

een Nederlander, die niet opteert voor de Nederlandse nationaliteit, een vergunning 

tot verblijf worden verleend. Deze vergunning wordt als regel zonder beperkingen 

verleend (Vc 1-3-1969 c 26 b). Na een jaar huwelijk en verblijf in Nederland verkrijgt 

de buitenlandse vrouw van rechtswege artikel de 10 lid 2 status, of blauwe kaart, zon

der dat aan nadere voorwaarden hoeft te worden voldaan. De blauwe kaart is een ver

blijfsvergunning voor onbepaalde duur, die niet kan worden ingetrokken zolang de 

feitelijke gezinsband in stand blijft. De blauwe kaart gaat verloren bij verbreken van de 

relatie, echtscheiding of overlijden van de Nederlandse partner. Oorspronkelijke 

reden voor het toekennen van deze relatief sterke verblijfspositie aan sommige catego

rieën vreemdelingen is hun bijzondere gezinsrelatie met Nederlanders of ingezetenen 

van Nederland (vestigingsvergunninghouders en toegelaten vluchtelingen). Zo wordt 

het belang van de gezinseenheid uitgedrukt (Swart 1990: 228). 
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Aan de buitenlandse echtgenoot van een Nederlandse vrouw wordt de blauwe 
kaart niet verleend.3 Hij komt alleen in aanmerking voor de gewone vergunning tot 
verblijf bij echtgenote. Voor deze vergunning moet de Nederlandse partner beschik
ken over voldoende inkomen. De vergunning kan worden geweigerd op gronden aan 
het algemeen belang ontleend, ook wanneer aan de overige voorwaarden wordt vol
daan (Vc c 38, ie wijziging, 9 oktober 1966). De man kan alleen op last van Justitie uit 
Nederland worden verwijderd (Vc deel E, V ie wijziging). In aanmerking voor de 
blauwe kaart komt tevens de voormalig Nederlandse vrouw, die haar nationaliteit bij 
huwelijk is verloren en niet bij de overgangsregeling van de Rijkswet op het Nederlan
derschap van 1964 heeft herkregen, wanneer ze trouwt met een houder van een ver
gunning tot vestiging (artikel 24 a eerste lid onder a w). ' 1 Zij verkrijgt de blauwe kaart 
dan op de dag van het huwelijk.5 

Bovengenoemde regeling houdt formele ongelijke behandeling van de buiten
landse man en vrouw in: de buitenlandse man heeft een ongunstiger rechtspositie dan 
de buitenlandse vrouw. De ongelijkheid in behandeling van de buitenlandse vrouw en 
buitenlandse man heeft ongelijke behandeling van de Nederlandse man en vrouw tot 
gevolg (Swart 1978:155). De toelichting op de Vreemdelingenwet 1965 noemt het ver
schil in behandeling van buitenlandse mannen en buitenlandse vrouwen wel, maar 
licht het niet toe. Hoewel het parlement kort daarvoor heeft gedebatteerd over de po
sitie van de vrouw in het nationaliteitsrecht, wordt aan de rechtspositie van de vrouw 
en nationaliteitsgemengde gezinnen in de discussie over de Vreemdelingenwet noch 
tijdens de behandeling van het wetsvoorstel, noch tijdens de evaluatie in 1969 een 
woord gewijd. Blijkbaar wordt dit formele sekseonderscheid nog altijd als volkomen 
vanzelfsprekend beschouwd. 

Domiciliekeuze 

De regeling van de positie van Nederlanders met een buitenlandse partner die in de 
Vreemdelingenwet van 1965 wordt getroffen, vertoont grote overeenkomsten met het 
gedachtegoed dat tot 1964 (en eigenlijk tot 1985) aan de Rijkswet op het Nederlander
schap ten grondslag ligt, namelijk bescherming van de eenheid van het gezin, met de 
man als hoofd van het gezin.7 Toch zijn de regelingen van het nationaliteitsrecht en 
vreemdelingenrecht niet volledig vergelijkbaar. De buitenlandse vrouw die opteert 
voor het Nederlanderschap, hoeft de Nederlandse nationaliteit na ontbinding van het 
huwelijk niet op te geven. De blauwe kaart komt echter bij verbreking van de relatie 
te vervallen. Alleen het optierecht verzekert haar dus van permanent verblijf in Neder
land. 

De buitenlandse man heeft geen optierecht op het Nederlanderschap en kan even
min de blauwe kaart verkrijgen. Het huwelijk met een Nederlandse vrouw geeft hem 
geen aanspraak op permanent verblijf in Nederland. Voor de Nederlandse vrouw 
betekent het dat zij rekening moet houden met de mogelijkheid dat het haar partner 
niet zal worden toegestaan zich in Nederland te vestigen of dat hij gedurende het 
huwelijk zijn verblijfsvergunning zal verliezen (Swart 1978: 155). Aangenomen wordt 
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dat zij in dat geval haar man heeft te volgen. Op deze wijze wordt dan de gezinseen-
heid bewaard (Swart 1978: 157). 

De nationaliteitsrechtelijke zelfstandigheid die de Nederlandse vrouw in 1964 ver
werft, heeft derhalve een keerzijde. Hoewel zij zelf niet langer in Nederland behoeft te 
worden toegelaten en niet langer uit het land kan worden verwijderd, geldt dat wel 
voor haar buitenlandse partner. Zijn mogelijkheden tot verblijf in Nederland bepalen 
haar mogelijkheden tot domiciliekeuze in Nederland. Tot 1964 wordt zij gedwongen 
bij weigering van de toelating of intrekking van de vergunning haar man naar het bui
tenland te volgen, na 1964 verkrijgt zij de 'keuze' tussen haar partner volgen of in 
Nederland achterblijven. 

Afljankelijkheid in gezinsverhoudingen 

Tot 1964 wordt de rechtspositie van de Nederlandse vrouw bepaald door het vreemde
lingenrecht, nu zij niet langer Nederlandse is. Zij is voor verblijf en toelating in 
Nederland volledig afhankelijk van haar buitenlandse echtgenoot. Na 1964 komt daar 
verandering in. Haar rechtspositie heeft een ontwikkeling gemaakt van afhankelijk
heid naar zelfstandigheid. Datzelfde geldt voor de buitenlandse vrouw, die kan kiezen 
of zij de Nederlandse nationaliteit wenst te verkrijgen of niet. Na verkrijging van de 
Nederlandse nationaliteit is ze onafhankelijk van haar Nederlandse partner. Anders is 
dit in het geval zij niet de Nederlandse nationaliteit verkrijgt. Haar verblijf in Neder
land is ook wanneer zij de blauwe kaart heeft, afhankelijk van de Nederlandse partner. 
Wel kan zij hieraan op ieder moment een einde maken door te opteren voor de Neder
landse nationaliteit. 

De buitenlandse man heeft voor het eerst de mogelijkheid een afhankelijke ver
blijfsvergunning op grond van huwelijk met een Nederlandse vrouw aan te vragen. 
Gezien het liberale arbeidsmigratiebeleid zullen de meeste buitenlandse partners ech
ter een vergunning voor arbeid hebben, ook wanneer zij gehuwd zijn met een Neder
landse. Zij hebben voldoende mogelijkheden tot zelfstandig verblijf en hoeven geen 
van het huwelijk afhankelijke vergunning aan te vragen. In deze periode zullen Neder
landse vrouwen in het algemeen voor weinig problemen met het vreemdelingenrecht 
zijn gesteld. Een aanwijzing hiervoor vormt het feit dat op de oprichtingsvergadering 
van een belangengroep van Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner in 
1972 niet het vreemdelingenrecht, maar het sociale zekerheidsrecht als belangrijkste 
juridische probleem wordt genoemd. 

6.3 D e periode 1973-1977: omgekeerde gezinshereniging 

Voortdurende ongelijkheid 

Vanaf 1975 begint de gezinshereniging van gastarbeiders goed op gang te komen, 
ondanks de eerdergenoemde bezwaren van de Nederlandse overheid. Gezinshereni-
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ging waarbij de buitenlandse vrouw haar man naar Nederland volgt, wordt schoor
voetend als feit geaccepteerd. Langzamerhand worden ook de voordelen ervan inge
zien: de vrouw zou een sleutelrol kunnen vervullen in de integratie van migranten.9 

Andere vormen van gezinshereniging of gezinsvorming, met name waarbij buiten
landse mannen zich bij hun buitenlandse of Nederlandse vrouw in Nederland voegen, 
worden echter als ongewenst beschouwd. Hiervoor wordt de term 'omgekeerde ge
zinshereniging' gebruikt.10 De achtergrond van de vrees voor deze vormen van gezins
migratie ligt onder andere in de economische crisis begin jaren zeventig. De buiten
landse arbeidswerving is in 1973 stopgezet. Als gevolg van deze maatregelen wordt het 
gedurende de jaren zeventig en tachtig steeds moeilijker een werkvergunning en een 
verblijfsvergunning voor arbeid te verkrijgen. Migratie waarbij mannen zich voor 
gezinshereniging of-vorming bij hun vrouw in Nederland voegen, wordt gezien als 
'verborgen arbeidsmigratie': een middel voor mannen om via de omweg van het 
huwelijk alsnog toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt te verkrijgen. De achterlig
gende gedachte is dat mannen migreren om economische redenen, terwijl vrouwen 
uitsluitend hun man volgen en de zorg voor het gezin op zich nemen." 

De Nederlandse overheid tracht 'omgekeerde gezinshereniging' te beperken. Voor 
relaties van Nederlandse vrouwen met een buitenlandse man leidt dat tot invoering 
van controle op schijnhuwelijken in 1975 (besproken in paragraaf 5.4). Relaties tussen 
Nederlandse vrouwen en buitenlandse mannen worden vanaf die tijd niet langer be
schreven in termen van seksuele noden of gezinsproblematiek, maar in termen van 
restrictief beleid en schijnhuwelijken. Gezinshereniging waarbij de buitenlandse man 
zich bij een vrouwelijke buitenlandse werknemer in Nederland voegt, wordt vanaf 
1974 toegestaan. Nadat het is toegestaan, gelden extra voorwaarden, die voor mannen 
die hun vrouw naar Nederland laten overkomen, niet gelden.11 In 1979 komt aan 
deze ongelijkheid een einde, na herhaalde Kamervragen en diverse kort gedingen 
(Groenendijk 1989: 217-218). 

Domiciliekeuze 

In het Nederlandse beleid is een zekere erkenning van een recht op domiciliekeuze 
terug te vinden, niet alleen voor Nederlanders, maar ook voor vestigingvergunning
houders en vluchtelingen. Toch komt in de jurisprudentie regelmatig de vraag aan de 
orde, of van de Nederlandse partner verwacht kan worden de buitenlandse partner te 
volgen naar diens herkomstland. 

Voor beantwoording van deze vraag blijkt gender van groot belang. In de Neder
landse rechtspraak van de periode voor 1977 zijn geen gevallen te vinden, waarin de 
toelating van een buitenlandse vrouw, die met een Nederlander is getrouwd, op be
zwaren stuit (Swart 1978: 155). Hetzelfde geldt voor de rechtspraak van de Europese 
Commissie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (Swart 1990:188). In 
alle gevallen waarin overwogen wordt dat het gezinsleven elders kan worden voort
gezet, gaat het om de partner van een vrouw aan wie verblijf geweigerd wordt en is 
het dus de vrouw die haar partner naar diens herkomstland dient te volgen. De over-
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weging dat de Nederlandse vrouw de buitenlandse partner kan volgen, vindt met 
name plaats wanneer de buitenlandse partner een inbreuk op de openbare orde heeft 
gepleegd.1' Andere situaties die in de jurisprudentie voorkomen, betreffen het niet vol
doen aan de inkomenseis en het ontbreken van een paspoort.1'1 

Wanneer de buitenlandse partner een strafbaar feit heeft gepleegd, kan een ver
blijfsvergunning worden geweigerd, of een reeds verleende vergunning worden inge
trokken. Ook bij een vergunning voor onbepaalde duur, zoals de vestigingsvergun
ning, is dit mogelijk. Wel moet het in dat laatste geval gaan om zwaardere strafbare 
feiten. De blauwe kaart beschermt echter tegen verwijdering vanwege inbreuk op de 
openbare orde zolang het huwelijk in stand blijft. De buitenlandse man verkrijgt deze 
status echter niet, zodat hij steeds na het plegen van een strafbaar feit uit Nederland 
kan worden verwijderd, ook wanneer hij getrouwd is met een Nederlandse vrouw en 
kinderen met haar heeft. De belangen van de Nederlandse vrouw, eventuele kinderen 
en de buitenlandse partner bij voortzetting van het gezinsleven in Nederland, wegen 
maar zelden op tegen het algemeen belang van bescherming van de openbare orde. 

De consequenties van uitzetting van de buitenlandse echtgenoot na het plegen van 
een strafbaar feit staan in de jaren zeventig en tachtig zowel in het parlement als daar
buiten ter discussie. Critici spreken over 'dubbele bestraffing': na een uitgezeten ge
vangenisstraf wordt de buitenlandse partner nog eens bestraft door verwijdering uit 
Nederland. Niet alleen de buitenlandse partner wordt dubbel gestraft, maar ook de 
Nederlandse partner en kinderen worden voor de keuze gesteld te volgen of achter te 
blijven. In 1976 komt het tot een beleidsombuiging onder verantwoordelijkheid van 
staatssecretaris van Justitie Zeevalking. De buitenlandse partner mag blijven, omdat 
het in geval van een Nederlandse echtgenote en kinderen 'totaal onverantwoorde con
sequenties' zou hebben wanneer zij de buitenlandse man moeten volgen.1' Uit de 
jurisprudentie die daarop volgt, blijkt dat niet iedereen een beroep kan doen op dit 
nieuwe beleid. Het geldt niet voor de meer ernstige gevallen,' niet wanneer het huwe
lijk wordt gesloten na een ongewenstverklaring'7 en evenmin voor niet-huwelijkse 
relaties. In één van de uitspraken komt het beginsel van gelijke behandeling van 
Nederlandse vrouwen ten opzichte van Nederlandse mannen aan de orde, nu buiten
landse mannen wel en buitenlandse vrouwen niet kunnen worden verwijderd. Vol
gens de president is het echter 'niet uitgesloten' dat een buitenlandse vrouw verwij
derd wordt, ondanks haar huwelijk met een Nederlandse man en is er daarom van dis
criminatie geen sprake.' Uitgesloten is dit misschien niet, maar onwaarschijnlijk wel. 
De buitenlandse vrouw heeft immers niet alleen recht op de blauwe kaart na een jaar 
huwelijk, maar ook een optierecht op de Nederlandse nationaliteit. In de jurispruden
tie zijn het dan ook vooral buitenlandse mannen die met verwijdering worden 
bedreigd. In de gepubliceerde jurisprudentie is slechts één uitspraak van een buiten
landse vrouw en Nederlandse man te vinden.'9 Ook Groenendijk (1987:1344) heeft in 
zijn onderzoek van 67 zaken van vestigingsvergunningen ingetrokken vanwege in
breuk op de openbare orde slechts één buitenlandse vrouw aangetroffen. Het zijn dus 
vooral Nederlandse vrouwen die voor de keuze tussen volgen of achterblijven worden 
gesteld.LC 
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Afhankelijkheid in gezinsverhoudingen 

Gezien het liberale beleid inzake arbeidsmigratie zullen de meeste buitenlandse man
nen tot begin jaren zeventig een zelfstandige verblijfsvergunning voor arbeid hebben 
gehad. Naarmate het vreemdelingenbeleid restrictiever wordt, is de vergunning voor 
arbeid steeds minder een realistische mogelijkheid. Steeds vaker zijn mannen genood
zaakt, ook wanneer zij wel over arbeid beschikken, om een verblijfsvergunning voor 
verblijf bij Nederlandse echtgenote of partner aan te vragen. Daarmee worden zij voor 
hun verblijf in Nederland afhankelijk van de Nederlandse partner. Dit betekent voor 
een deel van de gezinnen tevens een rolwisseling wat betreft het kostwinnerschap: 
voor de vergunning voor arbeid is het de buitenlandse partner die in het gezins
inkomen moet voorzien, voor de vergunning op basis van de relatie dient de Neder
landse partner in het gezinsinkomen te voorzien. 

Sinds 1975 kan de vergunning voor huwelijk alleen worden geweigerd aan partners 
van Nederlanders 'indien het kennelijk aan de betrokkenen zelf te wijten is dat zij niet 
over voldoende bestaansmiddelen beschikken'. Dit is het 'verwijtbaarheidscriterium'.2' 
Dat betekent dat ook uitkeringsgerechtigden, die kunnen aantonen dat het niet aan 
henzelf te wijten is dat zij niet over werk beschikken, een vergunning voor verblijf bij 
echtgenoot of echtgenote kunnen aanvragen. Het verwijtbaarheidscriterium geldt 
echter niet voor samenwonenden. Zij dienen honderd procent van de bijstandnorm 
voor gezinnen uit arbeid te verdienen. Wel bestaat bij samenwonen de mogelijkheid 
een derde persoon garant te laten staan voor het inkomen. In dat geval hoeft de 
Nederlandse partner niet zelf in het inkomen te voorzien. Met name voor studenten 
en uitkeringsgerechtigden is dit een uitweg, tenminste als zij iemand bereid vinden 
de garantstelling te tekenen. Wel komt het voor dat de verblijfsvergunning wordt 
geweigerd, wanneer de derde garant niet daadwerkelijk in het onderhoud van het paar 
voorziet.22 

6.4 D e periode 1977-1985: een recht o m in Nederland te wonen? 

Formele gelijkheid in het vreemdelingenrecht 

In 1977 wordt na Kamervragen in verband met de gelijkheid van mannen en vrouwen 
besloten de blauwe kaart behalve aan buitenlandse vrouwen ook aan buitenlandse 
mannen met een Nederlandse partner te verlenen.2' Sinds 1979 kan de buitenlandse 
vrouw onder dezelfde voorwaarden gezinshereniging vragen als de buitenlandse 
man.24 Hiermee komt aan de formele ongelijkheid in het vreemdelingenrecht defini
tief een einde. 

Tegelijkertijd neemt de invloed van het vreemdelingenrecht op relaties tussen de 
partners als gevolg van het restrictief toelatingsbeleid toe. Voor de Nederlandse vrou
wen met een buitenlandse partner, die in 1984 stichting LAWINE (dan nog werkgroep 
LAWINE) oprichten, is het vreemdelingenrecht het belangrijkste juridische probleem.25 
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Domiciliekeuze 

In 1983 wordt in de Kamer gedebatteerd over de 1445-maatregel. Met deze maatregel 
wordt een strikte inkomenseis gesteld aan gezinsvorming door tweede generatie mi
granten. De maatregel heeft tot doel gezinsvorming van migrantenvrouwen in Neder
land met een partner uit het buitenland te beperken. O p basis van prognoses van het 
Sociaal Cultureel Planbureau wordt verwacht dat vooral buitenlandse mannen op 
deze wijze naar Nederland zullen komen. De keuze van de tweede generatie vrouwen 
voor een partner uit het herkomstland zou blijk geven van een culturele oriëntatie op 
het herkomstland. Daarom meent de Nederlandse regering dat van deze vrouwen kan 
worden verwacht dat zij naar hun herkomstland terugkeren, wanneer zij niet aan de 
inkomenseis voldoen. De mannen die als huwelijksmigrant vanuit het buitenland 
naar Nederland komen, zouden vooral economische motieven op het oog hebben. 

De staatssecretaris van Justitie Korte-van Hemel vindt dat de inkomenseis bij 
tweede generatie migranten kan worden gesteld, maar niet bij Nederlanders met een 
buitenlandse partner. De positie van Nederlanders is onvergelijkbaar met die van 
andere groepen, zo meent zij. Van Nederlanders kan niet worden verwacht, dat zij 
hun partner volgen naar het buitenland. In een interview met het Nederlands Juris
tenblad licht Korte-Van Hemel de maatregel aldus toe: 

In de eerste plaats kan de jongere natuurlijk met een hier woonachtige landgenote 
trouwen. Dat is een persoonlijke keuze. Verder besluit hij zelf- of zijn familie - dat 
het jonge stel niet dàir gaat wonen, maar hier. Bovendien kan hij geregelde bijver
diensten verwerven. Dat gebeurt heel vaak. In de cultuur van deze buitenlanders 
komt het heel veel voor dat men meer dan 40 uur per week werkt.2 

Kamerleden vinden het onderscheid tussen Nederlanders en migranten echter onge
rechtvaardigd. Zij menen dat aan in Nederland gevestigde migranten niet meer voor
waarden kunnen worden gesteld dan aan Nederlanders. De 'i445-maatreger stuit op 
veel kritiek vanuit de samenleving en het parlement. Nadat gebleken is dat de prognoses 
voor de migratie in de komende jaren naar beneden moeten worden bijgesteld en dat het 
vooral vrouwen en niet mannen zijn die als huwelijksmigrant naar Nederland komen, 
wordt de maatregel korte tijd later weer ingetrokken (Aalberts 1985; Tinnemans 1994). 

In de jaren daarna verwoorden enkele individuele kamerleden het uitgangspunt 
dat aan Nederlanders een bijzondere rechtspositie toekomt en dat zij recht hebben 
met hun buitenlandse partner in Nederland te wonen.27 Tot een inhoudelijk debat 
over dit uitgangspunt komt het echter niet; hierop is door Kamerleden ook nooit 
aangedrongen. Evenmin leidt het tot voorstellen voor concrete beleidsmaatregelen. 

Het uitgangspunt dat Nederlanders een recht hebben om met hun buitenlandse 
partner in Nederland te wonen, is echter niet gestoeld op het geldende beleid of juris
prudentie. Van een dergelijk recht is in deze periode geen sprake. In beleid en juris
prudentie is het uitgangspunt dat de Nederlandse partner de buitenlandse partner 
naar het herkomstland kan volgen. Volgens Steenbergen (1990: 5) ziet de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State de Nederlandse nationaliteit van de partner in 
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Nederland niet als een factor van belang bij de beoordeling van het recht op gezins
leven. Wel biedt de blauwe kaart sterke bescherming tegen verwijdering in verband 
met de openbare orde (Groenendijk 1987:1346). De band met een Nederlandse echt
genote is volgens Groenendijk een doorslaggevende factor. In de door hem onder
zochte zaken, waarvan acht van vreemdelingen met een Nederlandse vrouw, is niemand 
uitgezet. Toch blijkt uit de jurisprudentie dat de blauwe kaart in praktijk niet altijd de 
bescherming biedt die ze belooft. Het gebeurt nog altijd dat met Nederlandse vrou
wen gehuwde buitenlandse mannen uit Nederland worden verwijderd (De Bok 1986). 
De blauwe kaart biedt bescherming tegen uitzetting, maar niet tegen uitlevering.2 

Afhankelijkheid en zelfitandigheid in gezinsverhoudingen 

Naarmate de mogelijkheden voor een zelfstandige verblijfsvergunning voor arbeid 
voor de buitenlandse man beperkter worden, is het steeds vaker de Nederlandse part
ner die aan de inkomenseis dient te voldoen, voor een verblijfsvergunning op basis van 
de relatie. In 1979 bepaalt de rechter dat het inkomen van de buitenlandse partner 
voor een relatieafhankelijke verblijfsvergunning in sommige gevallen kan worden 
meegerekend.25 

De buitenlandse partner heeft sinds 1979 zonder werkvergunning toegang tot de 
Nederlandse arbeidsmarkt, wanneer hij of zij beschikt over de blauwe kaart; dus na 
een jaar huwelijk. In het eerste jaar van het huwelijk en bij samenwonen moet steeds 
een werkvergunning worden aangevraagd. In praktijk blijkt dit een belangrijke 
belemmering voor de toegang tot de arbeidsmarkt. 

6.5 De periode 1985-1993: De prijs van formele gelijkheid 

Formele gelijkheid in het nationaliteitsrecht 

Nu sinds 1985 de buitenlandse vrouw getrouwd met een Nederlandse man niet langer 
een optierecht op de Nederlandse nationaliteit heeft, heeft zij geen andere keuze dan 
een verblijfsvergunning voor verblijf bij partner of echtgenoot aan te vragen. De 
blauwe kaart die ze na een jaar huwelijk verkrijgt, gaat verloren wanneer de relatie bin
nen drie jaar wordt verbroken. Na jarenlange lobby van organisaties van buitenlandse 
vrouwen wordt de rechtspositie bij verbreking van de relatie verbeterd. Vanaf 1983 
gaat de verblijfsvergunning van de buitenlandse partner niet verloren wanneer het 
huwelijk of de samenwoonrelatie na drie jaar wordt verbroken, mits na verbreking van 
de relatie een jaar in eigen inkomen wordt voorzien.'0 Door latere beleidswijziging kan 
ook wanneer de relatie binnen drie jaar verbroken wordt, op grond van humanitaire 
redenen - met name mishandeling en vanwege de positie van gescheiden vrouwen in 
het herkomstland - voortgezet verblijf worden toegestaan. Deze belangrijke verbete
ringen hebben echter het verlies van het optierecht op de Nederlandse nationaliteit 
van buitenlandse vrouwen met een Nederlandse man niet volledig goedgemaakt. 
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Buitenlandse mannen hebben nooit een optierecht op het Nederlanderschap 
gehad. De rechtspositie van de buitenlandse man is verbeterd door de gelijkstelling in 
het nationaliteitsrecht, nu hij sinds 1985 na drie jaar in plaats van zoals daarvoor na vijf 
jaar de Nederlandse nationaliteit kan aanvragen. Maar de kansen die de buitenlandse 
man in de jaren zeventig nog heeft op het verkrijgen van een zelfstandige vergunning 
voor arbeid, zijn in de jaren tachtig nagenoeg geheel verdwenen. Nederlandse mannen 
bevinden zich formeel vanaf 1985 in dezelfde positie als Nederlandse vrouwen; de 
vraag is of dit ook materieel het geval is. 

Domiciliekeuze 

In 1989 bepaalt de vreemdelingencirculaire, dat van inmenging in het recht op gezins
leven geen sprake is, wanneer van het gezinslid in Nederland gevergd kan worden om 
de buitenlandse partner naar het buitenland te volgen. Het Nederlandse gezinshereni-
gingsbeleid heeft zich ontwikkeld onder invloed van jurisprudentie van het Europese 
Hof over het recht op gezinsleven (artikel 8 Europees verdrag Rechten van de Mens). 
Volgens deze jurisprudentie bestaat voor een staat geen algemene verplichting de 
domiciliekeuze van het paar bij toelating te respecteren. Dit is slechts anders wanneer 
het gezinsleven niet in een ander land kan worden voortgezet of wanneer een reële band 
met het land van herkomst ontbreekt.3' Respect voor het recht op gezinsleven betekent 
niet dat de Nederlandse overheid het gezinsleven in Nederland mogelijk moet maken. 
Volgens de jurisprudentie van het Europese Hof is er sprake van verschil tussen gezins
vorming en gezinshereniging: bij de laatste wordt eerder schending van het recht op 
gezinsleven aangenomen dan bij de eerste. Tegelijkertijd moet volgens het Hof niet 
alleen de status quo worden gehandhaafd, maar ook het gezinsleven kunnen worden 
onderhouden en ontwikkeld.32 Van inmenging op het recht op gezinsleven is alleen 
sprake als het gaat om legaal gevestigd gezinsleven. Dat wil zeggen als er al een verblijfs
vergunning is die tot uitoefening van het gezinsleven in staat stelt en dus niet wanneer 
het gezinsleven wordt gevormd tijdens illegaal verblijf in Nederland of wanneer de 
partners in verschillende landen wonen. Wanneer er sprake is van een inbreuk op het 
recht op gezinsleven, is de vraag of deze inbreuk gerechtvaardigd is. Er dient een fair 
baUnce te zijn tussen het belang van de staat en belang van betrokkene (Steenbergen et 
al. 1999: 69). Wanneer bij toelating niet volledig aan de voorwaarden voor toelating bij 
de Nederlandse partner wordt voldaan, moet een belangenafweging worden gemaakt 
tussen het algemene belang van de Nederlandse staat bij niet-toelating en het individu
ele belang van de buitenlandse partner op respect voor het recht op gezinsleven. Soms 
worden hierin expliciet de belangen van de Nederlandse partner meegewogen. 

Afhankelijkheid en zelfitandigheid in gezinsverhoudingen 

Vanaf 1989 worden alle beperkingen van de toegang van de buitenlandse partner van 
een Nederlander tot de Nederlandse arbeidsmarkt opgeheven.33 In 1990 spreekt de 
Afdeling Rechtspraak uit dat het niet mogelijk is om het inkomen van de buitenlandse 
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partner mee te rekenen voor de inkomenseis waaraan bij de vergunning voor samen
wonen of huwelijk moet worden voldaan. Uitsluitend het inkomen van de Neder
landse partner is bepalend.34 Dit is een omslag ten opzichte van de uitspraak van 1979, 
volgens welke het inkomen van de Nederlandse partner in sommige gevallen wel kan 
worden meegerekend (zie hiervoor paragraaf 6.4). 

In de literatuur en beleid is veel aandacht voor de afhankelijke positie van buiten
landse vrouwen, met name in geval van mishandeling, en in het beleid wordt met deze 
afhankelijkheid tot op zekere hoogte rekening gehouden. Overigens is er van verschil
lende zijden op gewezen dat de manier waarop dit gebeurt, vertogen over buitenlandse 
vrouwen als slachtoffers van hun culturele achtergrond bevestigt (Van Walsum 1997: 
37). Het beleid gaat uit van de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van buitenlandse 
mannen, hoewel zij voor hun verblijf in Nederland evenzeer afhankelijk zijn van de 
Nederlandse partner. Dit heeft gevolgen voor de onderlinge sekseverhoudingen 
(Luijkxs 2000: 51; Boeker 1994: 125; zie verder hoofdstuk 9). 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste buitenlandse vrouwen ook bij echt
scheiding binnen drie jaar uiteindelijk wel een zelfstandige verblijfsvergunning krij
gen op grond van humanitaire redenen, in geval van mishandeling of vanwege de 
maatschappelijke positie van gescheiden vrouwen in het herkomstland. Wel moeten 
ze hiervoor meestal lang procederen (Blokland, Vegter & Jansen 1999: 113, 119). De 
kans van buitenlandse mannen op een zelfstandige verblijfsvergunning bij verbreking 
van de relatie binnen drie jaar is veel lager dan bij buitenlandse vrouwen: 25% bij bui
tenlandse mannen tegen 60% bij buitenlandse vrouwen. Ook bij verbreking van de 
relatie na drie jaar huwelijk is de kans dat buitenlandse mannen voortgezet verblijf 
wordt toegestaan kleiner dan bij buitenlandse vrouwen: 90% tegen 98%, met name 
doordat de vreemdelingendienst bij mannen nagaat of er andere gronden zijn om het 
verblijf te beëindigen (Van Blokland & de Vries 1992). Het verschil tussen buiten
landse mannen en vrouwen bestaat ook wanneer er kinderen zijn. Hoewel het Neder
lands vreemdelingenrecht een regeling kent voor voortgezet verblijf wanneer de bui
tenlandse ouder gezinsleven heeft met een in Nederland gevestigd (Nederlands) kind, 
wil dat niet zeggen dat in alle gevallen aan de buitenlandse ouder verblijf wordt toege
staan." De kans op een verblijfsvergunning op grond van gezinsleven met een kind is 
het grootst wanneer er sprake is van een omgangsregeling tussen een Nederlandse 
vader en het kind van een buitenlandse moeder (De Hart 2001: 376). Zowel de buiten
landse moeder als de buitenlandse vader blijven echter bij echtscheiding in hoge mate 
afhankelijk van de opstelling van de Nederlandse ouder voor voortgezet verblijf in 
Nederland. Van Walsum (1992) heeft de positie van buitenlandse vrouwen in dit ver
band geschetst als: van 'de vrouw van' naar 'het kindermeisje van'. 

De inkomenseis 

Nog altijd geldt bij huwelijk het verwijtbaarheidscriterium bij de inkomenseis. Het 
belang van een precieze uitleg van dit criterium, neemt in de jaren tachtig gezien de 
groeiende werkloosheid toe. In een notitie aan de Kamer in 1987 zet de Staatssecretaris 
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van Justitie uiteen wat als verwijtbare werkloosheid geldt.'6 Het gaat daarbij om een 
Nederlandse partner die zich niet ter beschikking van de arbeidsmarkt heeft gesteld, 
bij herhaling passende arbeid heeft geweigerd of door eigen toedoen werkloos is ge
worden. Studie wordt niet gezien als verwijtbare werkloosheid. In de jurisprudentie 
wordt duidelijk dat de Nederlandse partner zelf actief naar werk moet zoeken en zo
nodig bereid moet zijn de arbeidsperspectieven te vergroten door het volgen van cur
sussen.37 Een Nederlandse man met een uitkering die zich onvoldoende heeft inge
spannen om werk te vinden, wordt geacht zijn vrouw en kind naar de Dominicaanse 
Republiek te kunnen volgen.'8 Met de zorgtaken van vrouwen voor kinderen houdt de 
rechter rekening. Wanneer een vrouw na geboorte van een kind ontslag neemt, wordt 
dat niet gezien als verwijtbare werkloosheid." Wanneer een vrouw met jonge kinderen 
zich niet volledig beschikbaar stelt voor de arbeidsmarkt, wordt dit evenmin als ver
wijtbare werkloosheid gezien."10 Een paar dat terugkeert uit het buitenland, moet in 
ieder geval een redelijke termijn worden gegund om werk te vinden.41 

6.6 D e periode na 1993: restrictieve maatregelen 

Beperking van gezinshereniging en gezinsvorming 

Begin jaren negentig worden verschillende onderzoeken naar de omvang van gezins
hereniging en vorming gepubliceerd (Naborn 1992; Schoorl 1994). Daarop volgt een 
reeks van maatregelen die de mogelijkheden tot gezinshereniging en -vorming van 
Nederlanders en anderen beperken. In 1992 wordt de verplichting tot legalisatie van 
buitenlandse documenten ingevoerd. Hoewel dit niet direct te maken heeft met 
gezinshereniging en vorming, betekent het in praktijk een belangrijke belemmering 
voor wie met een buitenlandse partner wil gaan samenwonen of trouwen. Een ver
blijfsvergunning of m w kan worden geweigerd wanneer gelegaliseerde documenten 
ontbreken. In 1996 is voor vijf landen bepaald dat de aktes tevens inhoudelijk moeten 
worden geverifieerd (de eerdergenoemde 'probleemlanden'). In 1993 wordt de ver
scherpte inkomenseis ingevoerd. In 1994 worden de Wet Voorkoming Schijnhuwelij
ken en de mw-plicht ingevoerd (opnieuw in 1998) en de blauwe kaart wordt afge
schaft.42 De mogelijkheid een derde garant te laten staan bij samenwonen, komt in 
1994 eveneens te vervallen. Uit de jurisprudentie en literatuur blijkt dat de inkomens
eis, de mw-plicht en de legalisatie de belangrijkste belemmeringen voor gezinsmigra
tie opwerpen.43 Vanaf 2001 beginnen ook Nederlandse mannen met een buitenlandse 
partner zich op hun rechtspositie in het vreemdelingenrecht te organiseren, in het in 
2001 opgerichte Actiecomité Referenten. 

Domiciliekeuze 

De vreemdelingencirculaire van 1994 bepaalt dat van een inbreuk op het recht op 
gezinsleven in beginsel geen sprake is wanneer eerste toelating wordt geweigerd. Van 
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betrokkenen kan worden gevergd dat zij het gezinsleven op dezelfde wijze voortzetten 
als voor het moment waarop verblijf in Nederland wordt gevraagd. Dat betekent dat 
wanneer de relatie zich afspeelt in het buitenland, of terwijl de ene partner in Neder
land woont en de andere in het buitenland, van de partners verwacht kan worden dat 
zij de relatie op deze wijze voortzetten. De buitenlandse partner hoeft dan niet in 
Nederland te worden toegelaten en de Nederlandse staat hoeft het paar niet mogelijk 
te maken het gezinsleven in Nederland te voeren. Wanneer de Nederlandse partner 
samen wil leven met de buitenlandse partner zal dit dus in het buitenland dienen 
plaats te vinden. Dit is slechts anders wanneer er sprake is van een positieve verplich
ting voor de Nederlandse overheid om het gezinsleven in Nederland mogelijk te 
maken. In bijzondere omstandigheden kan dat betekenen dat gezinsleven in Neder
land moet worden toegestaan. Deze bepaling is vooral van belang voor vluchtelingen, 
van wie niet kan worden verwacht dat zij terugkeren naar hun herkomstland; er is dan 
sprake van een zogenaamde objectieve belemmering om terug te keren naar het her
komstland.44 Doordat dit vooral opgaat voor vluchtelingen en asielzoekers is de ge
zinshereniging van Nederlanders enigszins aan het oog onttrokken (Boeles 1996: 268). 
Voor Nederlanders met een buitenlandse partner zal er in het algemeen geen sprake 
zijn van een positieve verplichting voor de Nederlandse overheid om het gezinsleven 
in Nederland toe te staan.45 

De meest diepgaande discussie over de positie van Nederlanders vindt plaats in 
debatten over de invoering van de inkomenseis begin jaren negentig, met name over 
het punt dat Nederlanders in een slechtere positie verkeren dan EU-burgers met een 
buitenlandse partner (derdelander) in Nederland (zie verderop in deze paragraaf). 

In 1994 wordt de blauwe kaart afgeschaft. Hoewel de staatssecretaris van Justitie 
stelt dat het niet de bedoeling is om de rechtspositie van gezinsleden te verslechteren, 
wordt beoogd verwijdering mogelijk te maken wanneer het huwelijk een schijnhuwe
lijk blijkt te zijn, of bij inbreuk op de openbare orde.46 De afschaffing van de blauwe 
kaart betekent dat de buitenlandse partner gedurende het huwelijk met een Neder
landse partner vanwege een strafbaar feit kan worden verwijderd. Zoals we hebben 
gezien, wordt de blauwe kaart sinds 1967 verstrekt aan buitenlandse vrouwen gehuwd 
met een Nederlandse man en sinds 1977 aan buitenlandse mannen gehuwd met een 
Nederlandse vrouw.47 Voor verwijdering op grond van een inbreuk op de openbare 
orde wordt een glijdende schaal gehanteerd, waarbij afhankelijk van strafmaat en ver
blijfsduur tot verwijdering kan worden overgegaan.4 Daarbij dient echter steeds een 
belangenafweging plaats te vinden tussen de belangen van de buitenlandse partner en 
diens gezin en de belangen van de Nederlandse staat (Kuijer & Steenbergen 2000: 278 
e.V.). Na twintig jaar verblijf in Nederland is niet langer verwijdering vanwege een 
strafbaar feit mogelijk. 

In verband met het openbare orde beleid is de Europese jurisprudentie van belang. 
In 2001 heeft het Europese Hof zich uitgesproken over een zaak van een Algerijnse 
man getrouwd met een Zwitserse vrouw. De man is vanwege een inbreuk op de open
bare orde uit Zwitserland verwijderd en ongewenst verklaard. Het Europese Hof 
weegt voor de vraag of de maatregel gerechtvaardigd is, de volgende factoren mee: de 
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aard en ernst van het strafbare feit, de verblijfsduur, periode sinds het gepleegde straf
bare feit, de nationaliteiten van de betrokkenen, de gezinssituatie, waaronder de duur 
van het huwelijk en eventuele kinderen, of de partner weet van het strafbare feit. Het 
Europese Hof acht de moeilijkheden die de Zwitserse partner in het herkomstland 
van de Algerijnse partner zal ontmoeten van groot belang, hoewel het enkele feit dat 
de partner moeilijkheden zal ondervinden verwijdering niet uitsluit. Met betrekking 
tot het laatste overweegt het Hof dat de vrouw de Zwitserse nationaliteit heeft. In de 
uitspraak komt het Hof tot het oordeel dat er sprake is van een niet-gerechtvaardigde 
schending van het recht op gezinsleven, onder andere omdat van de Zwitserse vrouw 
niet kan worden verwacht dat zij haar man naar Algerije zal volgen, nu zij nooit in 
Algerije heeft gewoond, geen andere banden met dat land heeft en geen Arabisch 
spreekt.49 In deze uitspraak is van belang dat de Zwitserse nationaliteit van de vrouw 
en haar belangen worden meegewogen. In sommige andere uitspraken van het Euro
pese Hof is dat niet gebeurd.50 Van een recht op domiciliekeuze van de Zwitserse 
vrouw gaat het Hof echter niet uit. In de Nederlandse jurisprudentie sinds 1994 is de 
belangenafweging terug te vinden.'' 

Tot nu toe heb ik gesproken over openbare orde bij verwijdering van reeds toegela
ten vreemdelingen. Ik zal ter afsluiting nog kort het openbare orde beleid bij toelating 
bespreken. Dit houdt in dat bij (huwelijks)partners van Nederlanders, vluchtelingen 
en vestigingsvergunninghouders een gunstiger regeling geldt. Toelating wordt slechts 
geweigerd bij een onherroepelijke veroordeling tot een langdurige gevangenisstraf 
wegens een ernstig misdrijf, of een onherroepelijke vrijheidsbenemende maatregel 
wegens een ernstig misdrijf, of meerdere veroordelingen van gevangenisstraf of meer
dere vrijheidsbenemende maatregelen, of gevaar voor de nationale veiligheid. Dit 
soepeler beleid geldt zowel voor huwelijkspartners als voor samenwonende partners 
(Kuijer & Steenbergen 2000:139). Behalve verwijdering in verband met veroordeling 
wegens strafbare feiten is ook ongewenstverklaring en ongewenstsignalering mogelijk. 
Bij ongewenstverklaring is ook bezoek van korte duur, bijvoorbeeld met een visum 
voor familiebezoek, niet toegestaan. Ongewenstverklaring wordt tot 1990 slechts wei
nig uitgesproken. Na 1990 wordt het praktijk om in alle gevallen van verblijfsbeëin
diging wegens een strafbaar feit ongewenst te verklaren (Groenendijk 1996: 349)." 

De inkomenseis 

Begin jaren negentig krijgt de Nederlandse regering de overtuiging dat het verwijt
baarheidscriterium van de inkomenseis een 'lege huls' is geworden." Op 12 januari 
1993 sturen de staatssecretaris van Justitie Kosto (PvdA) en minister Dales van Bin
nenlandse Zaken (PvdA) een brief aan de Tweede Kamer waarin ze wijzigingen in het 
gezinsherenigingsbeleid aankondigen. De nieuwe inkomenseis wordt gemotiveerd 
met een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van personen die een panner of kin
deren naar Nederland willen laten overkomen. Voorkomen moet worden dat het 
gezin een beroep zal gaan doen op de openbare kas. Het wordt ontkend dat de plan
nen zijn ingegeven door de wens de migratiecijfers te beperken. De norm wordt dat de 
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Nederlandse partner uit arbeid aan de bijstandsnorm voor gezinnen moet voldoen, 
zonder dat een beroep op niet-verwijtbaarheid kan gelden wanneer hieraan niet wordt 
voldaan. Een soepeler inkomenseis van 70% van de bijstandsnorm voor gezinnen 
geldt bij huwelijk voor Nederlanders, vluchtelingen en vestigingsvergunninghouders. 

De invoering van de inkomenseis leidt in de Kamer onder andere tot een discussie 
over de positie van Nederlanders. Een aantal leden meent dat de voorstellen zullen lei
den tot achterstelling van Nederlanders bij EU-burgers en vindt dat ongewenst. De 
staatssecretaris wijst erop dat van deze achterstelling al geruime tijd sprake is. Hier 
bevindt zich een spanning tussen de wens het onderscheid tussen Nederlanders en 
EU-burgers te beperken en de wens derdelanders zoveel mogelijk gelijk te stellen met 
Nederlanders, aldus de staatssecretaris.54 Het Kamerlid Wiebenga ( W D ) meent over 
gezinshereniging van Nederlanders: 

Een Nederlander heeft immers, alleen uit hoofde van zijn Nederlanderschap, altijd 
het recht om in Nederland te wonen en een gezin te vormen ofte stichten. (...) De 
rechtspositie van Nederlanders is nu eenmaal fundamenteel anders dan die van in 
Nederland verblijvende mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse. 

Staatssecretaris van Justitie Kosto (PvdA) is echter een andere mening toegedaan: 

Het gaat hierbij helemaal niet om de vraag of die persoon al dan niet een gezin mag 
vormen, maar alleen om de vraag of deze persoon dan per se zijn partner uit het 
buitenland zou moeten halen. Uiteraard is iedereen volledig vrij om op de Neder
landse huwelijksmarkt een partner te vinden, zonder dat daarvoor enige belemme
ring geldt." 

En daarmee is deze discussie gesloten. Hoewel de diverse Kamerleden het belang van 
fundamentele mensenrechten en gelijke behandeling nog eens benadrukken en ver
schillen tussen categorieën verblijfsvragers afwijzen, gaat een Kamermeerderheid met 
de voorgestelde inkomenseis akkoord, onder voorwaarde dat deze op korte termijn 
wordt geëvalueerd. Na invoering van de inkomenseis per 17 september 1993 vindt in 
1995 de toegezegde evaluatie plaats (Van den Bedem et al. 1995). Deze evaluatie heeft 
vooral betrekking op de vraag van uitvoerbaarheid van de inkomenseis voor vreemde
lingendiensten en niet op de gevolgen voor aanvragers. In de debatten naar aanleiding 
van de evaluatie wordt hierover wel gesproken, met name over mogelijke indirecte dis
criminatie van vrouwen. Diverse vrouwenorganisaties, zoals het Clara Wichmann-
instituut en Stichting LAWINE stellen dat de inkomenseis leidt tot indirecte discrimi
natie van vrouwen, vanwege de slechtere arbeidsmarktpositie en de zorgtaken van 
vrouwen (zie ook Steenbergen et al. 1999: 220-221; Holtmaat 2000: 42). Dat levert 
strijd op met het VN-Vrouwenverdrag. In het beleid wordt wel rekening gehouden 
met zorgtaken van vrouwen: de inkomenseis geldt niet bij huwelijk wanneer de 
Nederlandse partner de zorg heeft voor een kind jonger dan vijfjaar.'6 Met het gevaar 
dat vrouwen kinderen zouden krijgen om zo aan de inkomenseis te ontkomen, zegt de 
regering uitdrukkelijk rekening te hebben gehouden en dit mogelijke gevolg te aan
vaarden.57 
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De Nederlandse regering ontkent dat sprake is van inkomensverschillen tussen 
mannen en vrouwen, zodat vrouwen net zo goed als mannen aan de inkomenseis kun
nen voldoen.'8 In 1996 wordt naar aanleiding van de evaluatie het beleid op enkele 
punten versoepeld en verduidelijkt." Tenslotte zegt de staatssecretaris toe dat in 
schrijnende gevallen om humanitaire redenen van het beleid kan worden afgeweken — 
een bevoegdheid overigens die in het dan geldende beleid reeds bestaat. De formule
ring van de gevallen waarin sprake is van humanitaire redenen is in opeenvolgende cir
culaires echter steeds strikter geworden. 

Uit de grote hoeveelheid jurisprudentie over de inkomenseis sinds 1993, blijkt dat 
deze voorwaarde een belangrijke drempel opwerpt voor Nederlanders met een buiten
landse partner. Toch ontstaat bij de regering opnieuw de indruk dat sprake is van een 
'lege huls'. De inkomenseis is door de diverse uitzonderingen volkomen uitgehold, zo 
meent met name de VVD. In 2004 zal een nieuwe aanscherping van de inkomenseis 
plaatsvinden. Zowel bij samenwonen als huwelijk zal de eis 100% van de bijstands
norm voor gezinnen bedragen (artikel 116 Vw 2000). Daarmee zal aan de bijzondere 
positie van Nederlanders met een buitenlandse partner een einde komen (zie epiloog). 

Afhankelijkheid in gezinsverhoudingen 

De in 1993 verscherpte inkomenseis heeft de financiële ongelijkheid tussen de part
ners versterkt. Het normbedrag dat sinds 1993 wordt gesteld, brengt met zich mee dat 
in veel gevallen de Nederlandse partner 30 uur of meer zal moeten werken om aan het 
normbedrag te komen. Gevolg voor de partners is dat zij niet vrij zijn zelfde ver
deling van arbeid en zorg te bepalen. De financiële verhoudingen binnen het gezin 
zijn overigens niet uitsluitend het gevolg van het vreemdelingenrecht, maar mede 
van de slechte arbeidsmarktpositie van bepaalde groepen buitenlandse mannen en 
vrouwen. Het vreemdelingenrecht in combinatie met de arbeidsmarktpositie leidt 
tot bevestiging van traditionele genderverhoudingen bij Nederlandse mannen met 
een buitenlandse vrouw, maar tot een omkering van genderverhoudingen bij Neder
landse vrouwen met een buitenlandse man. In het gebruikelijke Nederlandse verdie
nersmodel is nog altijd de man in de eerste plaats de kostwinner. Van de 'anderhalf-
verdieners' - dat wil zeggen: een partner met een voltijdbaan en een partner met een 
deeltijdbaan - is in slechts 1% van de gezinnen in Nederland de vrouw degene die 
voltijds werkt. In 4% van de gezinnen is de vrouw enige kostwinner (Keuzekamp & 
Oudhof 2000: 63). Bij Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner zijn de 
verhoudingen eerder andersom. De vrouw is eenverdiener of, wanneer beide partners 
verdienen, zal relatief vaker de buitenlandse man degene zijn die het minste verdient. 
Zowel zijn arbeidsmarktpositie als de inkomenseis van het vreemdelingenrecht lei
den daartoe. 

Of partners de verdeling van arbeid en zorg zelf kunnen bepalen, hangt mede af 
van de vraag of bij verlenging van de verblijfsvergunning aan de inkomenseis kan wor
den getoetst. Als in 1994 de blauwe kaart wordt afgeschaft en de verblijfsvergunning 
vanaf dan jaarlijks moet worden verlengd, komt in de Tweede Kamer de vraag aan de 
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orde of nu ook jaarlijks aan de inkomenseis zal worden getoetst. De staatssecretaris 
doet de toezegging dat dit niet zal gebeuren. ' Bij de jaarlijkse verlenging van een ver
blijfsvergunning voor samenwonen kan echter wel aan de inkomenseis worden ge
toetst. De Nederlandse partner zal in dat geval dus moeten blijven werken om aan de 
inkomenseis te voldoen. Sinds april 2001 is hierin echter verandering gekomen. Bij de 
verlenging na een jaar kan een vergunning voor vijf jaar worden verstrekt mits het 
gezinsinkomen (inkomens van beide partners kunnen worden meegerekend) vol
doende is (Vc 2001, 5.2.1, 3.85 Vb). Dit betekent een belangrijke verruiming van de 
mogelijkheden van de partners zelfde verdeling van arbeid en zorg te bepalen. 

6.7 Gezinsnormen 

In het vreemdelingenrecht worden op verschillende manieren eisen gesteld aan de 
wijze waarop het gezinsleven moet worden vorm gegeven, wil de buitenlandse partner 
in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning. Dit kunnen formele 
eisen zijn, die expliciet in het beleid zijn neergelegd. Zoals in het voorgaande duidelijk 
is geworden, wordt in het vreemdelingenrecht sinds 1979 niet langer formeel onder
scheid gemaakt op basis van sekse. Wel zijn er formele onderscheiden aan te treffen op 
basis van klasse en etniciteit. Klassenonderscheid zien we terug in de inkomenseis: wie 
onvoldoende verdient, kan - behoudens uitzonderingen - geen gezinshereniging of 
-vorming met de buitenlandse partner plegen. Onderscheid op basis van etniciteit is 
terug te zien in de verschillende categorieën nationaliteiten, waarvoor verschillende 
regels gelden, zoals uiteengezet in hoofdstuk 1. 

In het vreemdelingenrecht bestaat nog altijd formeel onderscheid op basis van de 
relatievorm. Huwelijksrelaties en samenwoonrelaties worden nog altijd niet op gelijke 
voet met elkaar behandeld. Sinds 1975 is het mogelijk om ook op basis van samen
leving een verblijfsvergunning aan te vragen, zowel voor hetero- als homoseksuele 
relaties. 2 Gehuwden en ongehuwden worden echter niet volledig gelijk behandeld; 
met name het verschil in inkomenseisen is van belang. Het verschil in behandeling 
tussen huwelijkse en niet-huwelijkse relaties is in de Kamer en in de rechtspraak in de 
loop der jaren meerdere keren aan de orde gesteld. De regering heeft het verschil 
steeds gerechtvaardigd met verwijzing naar de onderhoudsplicht die in het huwelijk 
bestaat, en niet voor samenwonenden geldt. Daardoor zou het verblijf van de buiten
landse partner in het laatste geval kosten voor de overheid met zich mee kunnen bren
gen. Een andere rechtvaardiging ligt in de wens schijnrelaties te kunnen controleren.6' 
Deze rechtvaardigingen van het verschil in behandeling zijn in de rechtspraak steeds 
geaccepteerd, ook in geval van homoparen die niet kunnen trouwen.'4 Omdat homo
paren niet kunnen trouwen, kunnen ze geen beroep doen op de lagere inkomenseis bij 
huwelijk. Met de invoering van partnerschapsregistratie in 1998 en het homohuwelijk 
in 2001 is aan de ongelijke behandeling van homo- en heteroseksuele relaties een einde 
gekomen.6' Een verschil in behandeling tussen samenwonen en trouwen is echter ook 
in de Vreemdelingenwet 2000 blijven bestaan. In 2004 komt aan het onderscheid een 
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einde, door negatieve gelijkstelling: dan zal de inkomenseis in beide gevallen op 100% 
van de bijstandsnorm voor gezinnen komen te staan. 

Volgens diverse auteurs worden in de regels en uitvoering van het vreemdelingen
recht culturele en gezinsnormen gehanteerd, die een rol spelen in het oordeel over een 
aanvraag voor een verblijfsvergunning. Het gaat hierbij om impliciete normen. Enke
le voorbeelden van de manier waarop impliciete normen in het vreemdelingenrecht 
doorwerken, zijn eerder in dit hoofdstuk al aan de orde gekomen. Wat betreft gender 
is gebleken dat de norm dat de vrouw de man dient te volgen een verklaring vormt 
voor het verschijnsel dat vooral aan partners van vrouwen verblijf wordt geweigerd. 
Een ander voorbeeld is de beoordeling van het recht op gezinsleven van buitenlandse 
vaders. In de jurisprudentie wordt de economische capaciteit van de buitenlandse 
man (het verrichten van arbeid) meegewogen bij beoordeling van zijn vaderschap en 
gezinsleven met een kind (De Hart 2000; Van Blokland 1998). De inkomenseis bij 
toelating leidt mogelijk tot indirecte discriminatie van vrouwen, omdat het voor vrou
wen gezien hun zorgtaken en arbeidsmarktpositie moeilijker is aan de inkomenseis te 
voldoen. Ondanks de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen is er nog altijd 
sprake van grote verschillen in arbeidsdeelname en inkomensverschillen tussen man
nen en vrouwen (Keuzekamp & Oudhof 2000: 57 e.v.). 

Bij de beoordeling van het recht op gezinsleven spelen culturele normen een rol. 
De mate waarin een buitenlandse vader voldoet aan in Nederland geldende normen 
over 'goed vaderschap' bepalen mede de mogelijkheden om het recht op gezinsleven 
in Nederland uit te oefenen, aldus Boeles (2000b: 267). In een bespreking van de 
zaken Ahmut en Berrehab van het Europese Hof komt hij tot het oordeel dat Berre-
hab, die volgens het Europese Hof zijn gezinsleven in Nederland moet kunnen voort
zetten, meer lijkt op een 'voorbeeldige Nederlandse gescheiden vader', dan Ahmut die 
meer lijkt op een traditionele Marokkaanse vader en wiens zoon zich niet bij hem in 
Nederland mag voegen (zie ook De Hart 200id). Ook Van Walsum (2000b, 1999) 
heeft laten zien hoe normen over ouderschap doorwerken in het gezinsherenigingsbe-
leid met kinderen. Toepassing van dergelijke normen heeft tot gevolg dat degenen die 
afwijken van dominante, westerse gezinsnormen minder kans maken op toelating. 

Gender en etniciteit werken samen door in het vreemdelingenrecht. Bij de over
weging of de vrouw haar man naar diens herkomstland kan volgen, is volgens Bhabba 
en Shutter (1994: 58) in het Britse vreemdelingenrecht de vraag van belang of het her
komstland van de partner westers of niet westers is: dat de vrouw haar partner naar 
zijn herkomstland volgt, wordt eerder verwacht wanneer het herkomstland een wes
ters land is. Voor het Nederlands recht geldt, dat vrouwen met een islamitische achter
grond een grotere kans hebben dat hen in Nederland voortgezet verblijf na verbreking 
van de relatie wordt toegestaan dan vrouwen met een westers herkomstland (Van 
Blokland, Vegter & Jansen 1999: 112). Bij de beoordeling of volgen of terugkeer kan 
worden verwacht, kunnen opvattingen over de culturele oriëntatie van de partners 
mede bepalend zijn. De invoering van de 1445-maatregel wordt in de jaren tachtig 
gemotiveerd met verwijzing naar de culturele oriëntatie van tweede generatie migran
tenvrouwen, die zou blijken uit hun keuze voor een partner uit het herkomstland. 
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Vanwege deze culturele oriëntatie kan terugkeer naar dat herkomstland worden ver
wacht. Impliciet blijkt culturele oriëntatie in de eerder in dit hoofdstuk besproken uit
spraak Boultif van het Europese Hof mee te wegen in de overweging of de vrouw haar 
man naar Algerije kan volgen. Het oordeel dat de Zwitserse vrouw haar echtgenoot 
niet naar Algerije kan volgen, is gegrond op het feit dat de vrouw nooit in Algerije is 
geweest, de taal niet spreekt en haar schoonfamilie niet kent. Aan de hand van deze 
factoren beoordeelt het Europese Hof de vraag of sprake is van een reële band van de 
vrouw met Algerije. Het gevolg is echter dat wanneer het paar een relatie zou hebben 
gehad, waarin een band met beide culturen en landen bestaat - de vrouw spreekt Ara
bisch en het paar bezoekt jaarlijks de familie in Algerije - de uitspraak anders zou heb
ben kunnen uitvallen. Een vermenging van culturen en het hebben van een band 
met beide herkomstlanden in een gemengde relatie is een ideaal dat door organisaties 
van binationale gezinnen en relaties wordt voorgestaan en dat mede spreekt uit de plu
ralistische benadering in wetenschappelijk onderzoek, zoals uiteen gezet in hoofd
stuk 4. De uitspraak van het Europese Hof betekent in consequentie dat een gemengd 
paar dat een band met beide landen heeft, een grotere kans heeft op verwijdering naar 
het land waar het paar niet woont. Tevens heeft voor het Europese Hof een rol ge
speeld dat de vrouw een autochtone Zwitserse is. Het gevaar is dat hiermee een onder
scheid tussen autochtone en genaturaliseerde burgers ontstaat. 7 

Tenslotte worden in het vreemdelingenrecht gezinsnormen gesteld die in tegen
spraak zijn met uitgangspunten van het familierecht (Van Walsum 2000: 46; Tigche-
laar 2000; Van Blokland 1998). Gezinsnormen die in de jaren tachtig in het Neder
landse familierecht zijn verlaten als zijnde achterhaald en in strijd met het gelijkheids
beginsel, hebben binnen het Nederlandse gezinsherenigingsbeleid juist steeds meer 
gewicht gekregen. Van Walsum noemt met name het eeuwigdurende monogame 
huwelijk, het kostwinnersbeginsel en de economisch afhankelijke voltijds zorgende 
ouder (man of vrouw). Vreemdelingenrechtelijke beslissingen kunnen die van het 
familierecht doorkruisen. In Ciliz heeft het Europese Hof de Nederlandse praktijk op 
dit punt als in strijd met artikel 8 EVRM beoordeeld. De uitspraak betreft een Turkse 
vader die tijdens een procedure, waarin de Raad voor Kinderbescherming met de ge
scheiden ouders onderhandelde over de omgang met hun kind, is verwijderd. Waar in 
het familierecht de keuzemogelijkheden van de partners om keuzes te maken over 
relatievormen en verdeling van arbeid en zorg zijn toegenomen, geldt dit niet zonder 
meer voor paren die met het vreemdelingenrecht aanraking komen. 

6.8 Conclusie 

Volgens Boeles (2000: 186) is het verblijfsrecht verbonden aan nationaliteit sterker 
dan dat verbonden aan een verblijfsvergunning. De Nederlandse nationaliteit stelt 
iemand in staat Nederland tot centrum van activiteit te kiezen, zonder daarbij door 
verblijfsrechtelijke barrières te worden beperkt. Een consequentie daarvan is volgens 
Boeles dat van Nederlanders niet gevergd zou mogen worden dat zij hun land zouden 
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moeten verlaten om het gezinsleven uit te oefenen. De vraag stellen of dat gezinsleven 
niet beter in het land van nationaliteit van de buitenlandse partner kan worden uit
geoefend, betekent een ondermijning van dat gezinsleven. 

In dit hoofdstuk is gebleken dat dit beginsel in het Nederlandse vreemdelingen
recht tot op zekere hoogte is verdisconteerd, maar op een manier waarbij vooral 
Nederlandse mannen zijn gebaat. Nederlandse vrouwen worden eerder dan Neder
landse mannen voor de keuze tussen volgen of achterblijven gesteld. Daarbij blijkt in 
de jurisprudentie vooral van vrouwen te worden verwacht dat zij hun man naar het 
herkomstland volgen. De formele gelijkheid die in de jaren zeventig en tachtig van de 
vorige eeuw haar beslag kreeg in het vreemdelingenrecht en nationaliteitsrecht, heeft 
daaraan vooralsnog geen einde gemaakt, integendeel: de formele gelijkheid en de 
manier waarop deze zijn beslag heeft gekregen, alsmede de toenemende restrictiviteit 
van het vreemdelingenrecht, leiden tot een steeds verdere uitholling en uiteindelijk 
definitief verlaten van het door Boeles beschreven beginsel. 

Toch zullen niet alle gemengde paren op gelijke wijze te maken krijgen met het ter 
discussie stellen van hun domiciliekeuze. Op basis van de in dit hoofdstuk geschetste 
formele en informele onderscheiden op grond van gender, etniciteit en klasse kan 
worden verondersteld dat vooral vrouwen, mensen met een lagere sociaal-econo
mische achtergrond of'afwijkend' geachte etnische of culturele achtergrond hiermee 
te maken krijgen. De vraag of en hoe de genoemde expliciet en impliciet gestelde nor
men een rol spelen in de uitvoering van het beleid, komt in de komende drie hoofd
stukken aan de orde. 



Hoofdstuk 7 

Het schijnhuwelijk' 

7.1 Verhoor (Nederlandse vrouw, man afkomstig uit Sierra Leone) 

Ambtenaar: U weet dat u hier gekomen bent voor de D 79-procedure. U weet wat dat inhoudt? 

Vrouw [op verbaasde toon] Ik weet van niets. 
Ambtenaar [verbaasd] O. [Legt uit dat de D 79-procedure te maken heeft met de wet voorkoming 

5 schijnhuwelijken. Dat ze daarom opgeroepen zijn om wat vragen te beantwoorden]. U begrijpt 

wat het nu is? 
Vrouw: Ik begrijp het nu, terecht ook. 
Ambtenaar: Dan zou ik nu dingen willen weten als: sinds wanneer kennen jullie elkaar, hoe hebben 
jullie elkaar ontmoet? 

10 Vrouw: We hebben elkaar leren kennen in augustus 199* in de disco. Als achtergrond is het mis
schien van belang te weten dat ik al lang geen relatie heb gehad, omdat ik dat niet wilde. Maar hij 
is zo'n fijn mens dat ik daarin ben veranderd. We hebben veel gemeen, we houden bijvoorbeeld 
van dezelfde muziek. We zijn allebei religieus, ik ben ook moslim geworden. Niet omdat hij dat 
wilde... 

15 Ambtenaar: Maar uit overtuiging. 
Vrouw: Ja, ik vind het een mooi iets. In het begin was hij niet duidelijk over zijn leeftijd, hij zei 
soms ik ben twintig, soms vijfentwintig, ik dacht: het komt wel. Maar toen hij zei dat hij zeventien 
was, schrok ik wel. Ik vroeg me af of ik nu pedofiel was, waar ligt eigenlijk de grens? Maar vriendin
nen van me, en dat was voor mij een belangrijke toets, die zeiden: als je jullie samen ziet, is het 

20 gewoon duidelijk dat jullie bij elkaar horen, het leeftijdsverschil valt dan weg. 
Ambtenaar: Het is wel twintig jaar, het is twee keer zijn leeftijd, als je dat ziet, denk je wel: jeetje. 
Vrouw: Voor mij is het niet meer belangrijk. Het is gewoon een fijn mens, een goed mens, hij heeft 
hele goede ideeën, hij is heel basic. Soms is het wel gek, dan vertel ik iets en dan denk ik toen was jij 
nog niet eens geboren. Naar andere mensen is het soms wel gênant. Meestal vertellen we het aan 

25 andere mensen zo, dat ik zeg hij is 25 en hij zegt ze is 32. In het begin woonde hij nog in een huis 
[voor minderjarige asielzoekers]. Het eerste halfjaar zijn we niet open geweest over onze relatie, pas 
later, toen hij meer zelfstandig woonde. Maar een keer toen was ik er 's morgens en toen kwam er 
een opbouwwerker en die keek wel vreemd, wie is dat eigenlijk. De andere jongens hebben dat toen 
zo'n beetje toegedekt en gezegd ze is heel aardig. Later toen hij meer zelfstandig woonde, zijn we er 

30 opener over geworden, en sinds een paar maanden wonen we samen. We hebben nu samen een 
huis, maar eerst woonden we een paar maanden op een kamer van 3 bij 4, zonder ruzie, dat was voor 
mij een teken dat het goed zit. 

Ambtenaar: Samenwonen en islam, wat ik ervan weet staat samenwonen in de islam niet echt hoog 
aangeschreven. 
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35 Vrouw: Maar hij is een Afrikaanse moslim en dat is echt wat anders dan anderen. De Afrikaanse 

islam is niet vrouwenonderdrukkend. Ik word door hem en door zijn vrienden behandeld met res

pect. Ik hoef ook geen hoofddoek te dragen. Alleen met bidden, dan wel, maar verder niet. Er is 

niet fundamenteel iets veranderd in mijn leven. 

Ambtenaar: Alles is hetzelfde gebleven. 

40 Vrouw: Nou ja, alleen varkensvlees, dat eet je niet, maar verder, wat betreft cultuur is mijn leven 

niet belangrijk veranderd. In het begin zei hij tegen mij: ik ben serieus en ik ben moslim. Het eerste 

vond ik wel mooi, maar het tweede, toen dacht ik: o jee. Ja, je hoort wel verhalen. Maar later merkte 

ik wat dat voor hem betekent, niet alleen dat je vijf keer per dag bidt, maar dat je serieus bent en je 

aan je afspraken houdt. Afspraak is afspraak. 

45 Ambtenaar: [vraagt waar ze samenwonen en schrijft adres op]. Wat denkt u van zij η verblijfsstatus? 

Bent u daarvan op de hoogte? Wat als er negatief wordt beslist? 

Vrouw: Toevallig hebben we vorige week goed bericht gekregen. Hij heeft een leeftijdsonderzoek 

gekregen en dat is positief. 

Ambtenaar: Positief? 

50 Vrouw: Ja, voor hem, de leeftijd klopt. Dat betekent een positief resultaat. 

Ambtenaar: Dat is het leeftijdsonderzoek. Maar wat als besloten zou worden dat hij terugmoet en 

jullie zijn getrouwd? 

Vrouw: Hij is al meer dan een jaar bezig en dat is geen lolletje. Steeds dacht hij dat er over twee 

maanden zou worden beslist, omdat hem dat steeds werd verteld. Maar nu het leeftijdsonderzoek 

55 positiefis, is dat een belangrijke stap. Het resultaat zal positief zijn. 

Ambtenaar: Is het de bedoeling als de uitslag misschien niet positiefis om een vergunning tot ver

blijf bij echtgenote aan te vragen? 

Vrouw: Dat hoop ik wel, want dan kan hij ook gaan werken en komt er meer geld in het laatje. 

Ambtenaar: Wat doet hij als u werkt? U werkt neem ik aan? 

60 Vrouw: Ja, ik werk bij [bedrijf]. Ik heb een vaste baan. Hij gaat naar school, en hij zit op voetbal, 

daarmee is hij de dag wel bezig. Hij wil ook werken, hij is heel praktisch, geen studiebol. Wel de 

populairste van de klas, heb ik begrepen, maar geen studiehoofd. 

Ambtenaar: Van uw kant is het duidelijke zaak, u bent helemaal verliefd, 

vrouw: Ja, hij is een goed mens, een mooi mens, een mooi karakter. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik 

65 hem heb leren kennen. Nog elke dag denk ik: oh Massoud. Echt waar. 

Ambtenaar: Heeft u nog vragen? 

Vrouw: Ik wil nog wel iets zeggen, je kunt het op twee manieren uitleggen, maar ik ben inmiddels 

ook zwanger. Het was niet de bedoeling, het is niet gepland. Maar het is wel een feit. Dat is mede 

aanleiding om nu haast te maken met het huwelijk. Hoe lang gaat het duren? 

70 Ambtenaar: Wij sturen een brief aan u dat we advies hebben uitgebracht. Dat duurt zo'n twee weken. 

Man [komt breed lachend binnen en geeft een hand] 

Ambtenaar: Spreekt u Nederlands? Of Engels? 

Man: Nederlands beetje, Engels nee, en Frans. 

75 Ambtenaar: Mijn Frans is slecht. We zullen Nederlands spreken. 

Man: Is goed, maar langzaam. 

Ambtenaar: We gaan dit formulier invullen en advies uitbrengen aan de gemeente over jullie huwelijk. 
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Dat moet bij huwelijk met een Nederlander. Want u wilt trouwen met een Nederlandse vrouw. 

Man: Ja, met de Boer. 
80 Ambtenaar: Hoe is haar voornaam? 

Man: Tineke. 
Ambtenaar: U noemt haar de Boer. 
Man: Ja, de Boer, Tineke. 
Ambtenaar: En noemt zij u [achternaam man] of Massoud? 

85 Man: Ja, [achternaam man] of Massoud is hetzelfde. 

Ambtenaar: Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? 

Man: In disco. 
Ambtenaar: Wanneer? 
Man: Bijna een jaar geleden. Of een jaar en twee maanden, nou zeg maar een jaar. 

90 Ambtenaar: En wat vond u leuk aan haar? 

Man: Tineke is leuk voor mij. Ik zie haar in disco, ik proberen, praten, Tineke is leuk voor mij. 
Ambtenaar: En toen u haar zag was het meteen... 
Man: Ja, boem boem. [Man glimlacht voortdurend breed terwijl hij praat. Dat is plotseling over. 
Hij praat nu op serieuze toon] In Sierra Leone heb ik geen familie, allemaal dood. Oorlog, veel pro-

95 blemen. Hier Tineke is mijn familie. Tineke is leuk voor mij, geen problemen. 
Ambtenaar: U zegt in Sierra Leone hebt u geen familie. En hebt u hier familie? 
Man: Familie van Tineke. Familie van Tineke is mijn familie. Zij kennen mij heel goed. Zij zijn 
heel leuk voor mij. Geen problemen. 
Ambtenaar [vraagt naar naam van het huis waar hij woonde, dat de vrouw heeft genoemd. Man 

100 noemt niet de naam van het huis, maar het adres. Ook na nog een keer vragen, zegt hij verhuisd te 

zijn van de [adres] naar de [adres] nr ... waar ze nu samenwonen.] 
Ambtenaar: Wat doet u de hele dag als Tineke werkt? 
Man: Als zij naar werk, ik naar school. 
Ambtenaar: Nederlandse les. 

105 Man: Ja school. Dan zij thuis, wij samen even eten, dan ik naar voetbal. Ik zit bij voetbal. 

Ambtenaar: En het leeftijdsverschil? 
Man: Geen probleem. Tineke is leuk voor mij. 

Ambtenaar: En nu word je vader. Hoe vind je het dat je vader wordt? 
Man: Geen probleem. 

110 Ambtenaar [gaat verbUjfskaart man kopiëren. De man vraagt aan mij waarom ze niet samen op 

gesprek konden komen. Ik zegt het niet te weten, dat beslist ambtenaar, [ambtenaar komt terug] 
Ambtenaar: Hebt u nog vragen? 
Man lacht: Nee, geen vragen. 

Bovenstaande is het verslag van een verhoor dat heeft plaatsgevonden in het kader van de Wet 
Voorkoming Schijnhuwelijken 1994. Volgens deze wet heeft elk paar waarvan een of beide 
partners buitenlander is, alvorens zij kunnen trouwen, een advies van de vreemdelingen
dienst nodig. Dit is het zogenaamde D 79-formulier waarover de ambtenaar spreekt.2 Dit 
D 79-formulier is een advies aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, die op basis daarvan 
kan besluiten het huwelijk te sluiten ofte weigeren omdat sprake is van een schijnhuwelijk. 
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Bij gevraagde adviezen roept de vreemdelingendienst het paar op, wanneer zij het ver
moeden heeft dat sprake is van een schijnhuwelijk. Naast de controle in het kader 
van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken, hebben vreemdelingendiensten een eigen 
vreemdelingenrechtelijke bevoegdheid om bij toelating en bij verlenging van de ver
blijfsvergunning controle op schijnhuwelijken en schijnrelaties uit te oefenen (zie 
hoofdstuk 5). Bij samenwonen moet een Di9-verklaring worden ingevuld bij de 
vreemdelingendienst. Deze verklaring wijkt enigszins af van de D 79-verklaring bij 
huwelijk. De partners dienen schriftelijk te verklaren sinds wanneer zij met elkaar een 
exclusieve relatie onderhouden, een gemeenschappelijk huishouding voeren en feite
lijk samenwonen. Zij verklaren tevens het beëindigen van de relatie terstond te zullen 
melden. Onderaan de verklaring staat vermeld dat het verstrekken van gegevens in 
strijd met de waarheid een strafbaar feit is. 

In dit hoofdstuk gaat het me om de seksespecifieke constructie van schijnhuwelij
ken, zoals die in de beslissingen op aanvragen voor een verblijfsvergunning naar voren 
komt. De centrale vraag is welke huwelijken of relaties als verdacht worden aange
merkt en waarom. Welke rol spelen vertogen over gender, etniciteit en klasse in de 
constructie van het schijnhuwelijk? Allereerst zal ik het bovenstaande verhoor bespre
ken en analyseren. Vervolgens zal ik aan de hand van een analyse van de dossiers uit
een zetten op basis van welke kenmerken van paren het vermoeden van een schijn
huwelijk ontstaat. Aan de hand van een analyse van de rechtspraak over de Wet Voor
koming Schijnhuwelijken ga ik in op de vraag in hoeverre rechters dezelfde uitgangs
punten hanteren als de uitvoerders. In het laatste deel van dit hoofdstuk ga ik in op de 
vraag hoe aanvragers spreken over schijnhuwelijken. Wat vinden zij van de controle 
op schijnhuwelijken? Hoe beoordelen zij het verschijnsel schijnhuwelijken? 

Analyse van het verhoor 

In bovenbeschreven verhoor is het paar door de vreemdelingendienst opgeroepen in 
verband met het advies dat de vreemdelingendienst dient uit te brengen, zodat zij bij 
de burgerlijke stand kunnen trouwen. Het dossier vermeldt twee redenen voor het 
vermoeden dat sprake is van een schijnhuwelijk vermeld; ten eerste de verblijfspositie 
van de man, die asielzoeker in procedure is en ten tweede het leeftijdsverschil van 
twintig jaar. Bij het doornemen van het dossier voorafgaand aan het verhoor, heb ik de 
indruk dat dit geval inderdaad een schijnhuwelijk zou kunnen betreffen, niet zozeer 
vanwege het leeftijdsverschil, maar omdat de man nog erg jong is. Na afloop van het 
verhoor hebben zowel de ambtenaar als ik zelf niet langer het idee dat het paar een 
schijnhuwelijk heeft. De ambtenaar motiveert dat aldus: 

Niet zozeer omdat de vrouw meteen zo'n heel verhaal afstak. Dat kan wel zijn om
dat ze dat van te voren had bedacht en dacht: laat ik het meteen vertellen, dan heb 
ik dat vast gehad. Het is meer de indruk die ik heb van hoe ze het vertelt, dan wat ze 
vertelt. (...) Haar enthousiasme. Sommige mensen doen wel enthousiast, maar 
stralen het niet uit. Zij straalt het uit. Ze is blij hem te kennen. Het is heel moeilijk 
uit te leggen, het is een indruk die je hebt. (...) Hij vertelt hetzelfde verhaal. 
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Subjectieve indrukken spelen welhaast onvermijdelijk een rol wanneer het gaat om 
onderzoek van de motieven van partners. Dat is ook hier het geval. De ambtenaar 
trekt haar conclusie op basis van subjectieve indrukken van de Nederlandse vrouw: 
hoe ze het vertelt, meer dan wat ze vertelt en het enthousiasme dat ze uitstraalt. De 
buitenlandse man heeft deze indruk bevestigd, omdat hij geen afwijkend verhaal ver
telt. Bij hem gaat het in mindere mate om emoties en meer om de vraag of hij dezelfde 
gegevens weet te verstrekken als de vrouw. Het verhoor met de Nederlandse vrouw is 
langer en gaat dieper dan het verhoor van de buitenlandse man. De vrouw is door de 
ambtenaar op open wijze uitgenodigd haar verhaal te doen over de ontmoeting met de 
man. De vrouw zegt het verhoor legitiem te vinden, zij noemt het terecht dat ze hier
voor is opgeroepen (regel 7). Ze vertelt schijnbaar zonder terughoudendheid over haar 
gevoelens, twijfels en liefde. Toch blijkt ze zich wel bewust te zijn van de context van 
het gesprek; wanneer ze vertelt over haar zwangerschap, zegt ze: je kunt het op twee 
manieren uitleggen (regels 67-69). 

Het grootste deel van het gesprek gaat over een aantal verschillen tussen de part
ners: het cultuurverschil, het leeftijdsverschil en het opleidingsverschil. Deze verschil
len worden door de vrouw zelf benoemd, nog voordat de ambtenaar ernaar heeft 
gevraagd. De ambtenaar gaat erop verder, door het leeftijdsverschil nog eens te bena
drukken en te vragen naar samenwonen in de islam (regels 33-34). Deze laatste vraag 
leidt tot een uiteenzetting van de vrouw, waarin zij vooral duidelijk maakt dat zij geen 
rechten als vrouw heeft opgegeven. Ze presenteert de man als een liberale moslim en 
anders dan het niet meer eten van varkensvlees is er in haar leven niets veranderd 
(regels 35-44). Ze geeft daarmee aan dat cultuur- of geloofsverschillen in haar relatie 
geen probleem zijn. Hetzelfde gebeurt met het leeftijdsverschil. De ambtenaar geeft 
aan het leeftijdsverschil wel erg groot te vinden en de vrouw erkent dat. Zij vertelt hier 
zelf ook twijfels over te hebben gehad, maar deze twijfels zijn inmiddels verdwenen. 
Het leeftijdsverschil is niet langer een probleem in hun relatie. Het opleidingsverschil 
tenslotte maakt een deel uit van zijn aantrekkelijkheid voor haar. Hij is heel praktisch, 
heel basic (regel 23). De vraag van de ambtenaar wat de vrouw zou doen als de man 
terug zou moeten naar zijn herkomstland (regel 51), houdt verband met de objectieve 
indicaties van de lijst die ambtenaren bij de controle ter beschikking staat. Een van die 
indicaties betreft de bereidwilligheid van de Nederlandse partner om zonodig met de 
buitenlandse partner in diens herkomstland te wonen. De vrouw weigert niet expliciet 
deze vraag te beantwoorden, maar ontwijkt een direct antwoord, door ervan uit te 
gaan dat de uitkomst van het asielverzoek positief zal zijn. 

In het verhoor biedt de Nederlandse vrouw een verklaring voor mogelijk proble
matische verschillen, waarmee ze de ambtenaar weet te overtuigen. Zij laat zien dat ze 
bewust over de verschillen tussen haarzelf en haar partner heeft nagedacht en hier wel
overwogen keuzes in heeft gemaakt. Zoals we later zullen zien, zijn zowel verschillen 
tussen de partners als de 'geïnformeerde keuze' kenmerken van paren die een rol spe
len in de controle op schijnhuwelijken. 

Het verhoor van de man heeft een ander karakter. De ambtenaar is er minder op 
uit achter de emoties van de man te komen, maar heeft willen nagaan in hoeverre hij 
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hetzelfde verhaal vertelt. De antwoorden van de man zijn kort, mede doordat hij wei
nig Nederlands spreekt. De ambtenaar heeft door het verschil in taal niet de mogelijk
heid diepgaand op de motieven van de man in te gaan. Overigens vindt de ambtenaar 
desgevraagd niet dat de communicatie in dit gesprek door taal is belemmerd. 

Ook de man wordt naar de verschillen gevraagd, zijn bondige antwoord 'geen pro
bleem' is voor de ambtenaar echter afdoende. Op één moment in het verhoor, waar 
het gaat over de naam van de vrouw, vraagt de ambtenaar door, om te controleren of 
de man de voornaam van de vrouw wel weet. Het verhoor van de man dient slechts als 
aanvulling op het verhoor van de vrouw, dat de hoofdmoot van het onderzoek vormt. 
Zo verklaart de ambtenaar ook haar ommezwaai van 'schijnhuwelijk' naar serieus 
huwelijk: de vrouw is blij hem te kennen, hij bevestigt haar verhaal. Uiteindelijk is het 
de Nederlandse vrouw en niet de buitenlandse man die de verschillen en gemaakte 
keuzes dient te verklaren. 

Het bovenstaande verhoor is op meerdere punten kenmerkend voor de uitvoering 
van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken. Ten eerste blijkt uit het dossieronderzoek 
en het observatieonderzoek dat vooral Nederlandse vrouwen met een buitenlandse 
partner, meer dan Nederlandse mannen met een buitenlandse partner, worden gecon
troleerd. Ten tweede is het kenmerkend dat de ambtenaar gedurende het gesprek ervan 
overtuigd raakt, dat van een schijnhuwelijk geen sprake is. Tenslotte laat het verhoor 
zien dat ondanks het streven naar controle op basis van objectieve gegevens van de Wet 
Voorkoming Schijnhuwelijken, ambtenaren blijven afgaan op subjectieve indrukken, 
hun gevoel en intuïtie. Er wordt niet zozeer onderzocht of een zakelijke overeenkomst 
voor geld is gesloten. Dat is in geen van de gevallen in mijn onderzoek gebeurd. Onder
zocht wordt, of er sprake is van 'echte liefde' en of de Nederlandse partner een geïnfor
meerde keuze voor de relatie met de buitenlandse partner heeft gemaakt. Nagegaan 
wordt of het paar voldoet aan wat ik zal noemen het 'romantisch huwelijksideaal'. 

7.2 Frequentie van controle op schijnhuwelijken 

Het onderwerp van mijn onderzoek maakt bij ambtenaren van de vreemdelingen
dienst veel verhalen over schijnhuwelijken los. De koppeling die ambtenaren maken 
tussen het thema 'Nederlanders met een buitenlandse partner' en schijnhuwelijken is 
heel direct en betreft vooral Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner. Zo 
vertelt een ambtenaar dat volgens haar 80 tot 90% van de huwelijken van Nederlandse 
vrouwen met een Turkse of Marokkaanse partner een schijnhuwelijk betreft. Pas als ik 
daarnaar vraag, noemt ze ook Nederlandse mannen met een buitenlandse partner als 
mogelijke schijnhuwelijken. 

Ondanks hun overtuiging dat er heel veel schijnhuwelijken bestaan, zijn ambtena
ren kritisch over de controle op schijnhuwelijken. Ten eerste is het volgens ambte
naren bijna niet te bewijzen dat er sprake is van een schijnhuwelijk. Soms wordt veel 
tijd gestopt in een onderzoek, zonder dat dit uiteindelijk tot afwijzing leidt. Zo stelt 
het jaarverslag 1998 van een vreemdelingendienst: 
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De Wet ter voorkoming Schijnhuwelijken en Schijnrelaties blijkt in de praktijk 
een tijdrovende materie te zijn. Met name staat de input in geen enkele verhouding 
tot de output. Alleen de echt kansrijke zaken worden opgepakt.3 

Uitvoerders uiten zich tijdens de observatie kritisch over de subjectieve aard van de 
controle: 

Het is heel subjectief hoor, het is een gevoel, daar moet je ook heel voorzichtig mee 
zijn. Waarom houdt de politie iemand aan op straat? Op grond van objectieve cri
teria? Nee. Die heb je niet. 

Toch blijven uitvoerders op dit subjectieve gevoel afgaan. Zij legitimeren de controle 
veelal met verhalen die op diensten de ronde doen over in het verleden al dan niet aan
getoonde schijnhuwelijken, waarmee de dienst 'belazerd' is. Een verhaal over één ver
meend schijnhuwelijkpaar kan daarmee jarenlang de legitimatie voor controle vormen. 

Ik probeer objectief te zijn. Het zijn wel rare vragen die je moet stellen. In het begin 
had ik er wel moeite mee. Je moet ook steeds weer nieuwe vragen verzinnen, anders 
kennen mensen de vragen. In het verleden zijn we veel belazerd, mensen die een 
verhaal instuderen, acteren, en na precies drie jaar gaan ze scheiden. Een collega 
had iemand met een Ghanees, ze had nog maar één vraag gesteld, toen kreeg ze al 
antwoorden op wat ze nog niet gevraagd had. 

Op basis van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken en de relatiecontrole bij samen
wonen, zou in beginsel bij elk huwelijk en elke relatie tussen een Nederlandse en 
buitenlandse partner van controle moeten plaatsvinden. Bij huwelijk dient een D 79-
verklaring en bij samenwonen een Diçj-verklaring te worden ingevuld. Toch is niet in 
alle dossiers terug te vinden dat dit is gebeurd. Gepleegde onderzoeken worden vaak 
niet geregistreerd (Fonk, Van der Meer, Oelen 1998: 22). Van de 158 zaken in mijn 
onderzoek heb ik in 55 gevallen kunnen vaststellen dat controle op enigerlei wijze heeft 
plaatsgevonden. Maar niet in alle gevallen, waar controle plaatsvindt, bestaat ook 
daadwerkelijk twijfel over de aard van de relatie. Soms vindt de controle alleen plaats, 
omdat de regelgeving dit nu eenmaal vereist. In zo'n geval worden de vereiste formu
lieren ingevuld, zonder dat nader onderzoek naar de relatie in de vorm van verhoren 
wordt gepleegd. Daadwerkelijke twijfels over de aard van de relatie bestaat in 42 geval
len (26%); bij 31 Nederlandse vrouwen en 11 Nederlandse mannen (zie bijlage 2). 

In de meeste gevallen wordt de twijfel over de relatie na de controle weggenomen. 
Afwijzing van de aanvraag van de verblijfsvergunning, uitsluitend gebaseerd op het 
schijnkarakter van de relatie, komt in mijn onderzoek in het geheel niet voor. Meestal 
wordt een schijnhuwelijk als afwijzingsgrond gecombineerd met een andere afwij
zingsgrond, zoals onvoldoende inkomen. Soms ook wordt alleen onvoldoende in
komen als grond aangevoerd, terwijl er tevens een vermoeden bestaat dat sprake is van 
een schijnhuwelijk (zie ook Van den Bedem et al. 1995: 68). Ook verschillen de I N D en 
vreemdelingendiensten soms van mening. Wanneer de vreemdelingendienst een 
negatief advies baseert op het vermoeden van een schijnhuwelijk, gaat de I N D hieraan 
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soms voorbij, enkele keren na aanvullende informatie van het paar. Verderop in dit 
hoofdstuk zullen we daarvan voorbeelden tegenkomen. Negatieve eindbeslissingen 
komen dan ook nauwelijks voor. In vijf dossiers waarin een vermoeden bestaat dat het 
een schijnhuwelijk betreft, eindigt de aanvraag met een negatief eindresultaat. Drie 
van deze vijf aanvragen worden afgewezen omdat niet aan de inkomenseis wordt vol
daan. Twee aanvragen worden door de aanvragers ingetrokken, waarna de buiten
landse partner naar het buitenland vertrekt. 

Duidelijk is dat twijfel over de relatie vaker ontstaat bij relaties van Nederlandse 
vrouwen dan van Nederlandse mannen. Dit wordt bevestigd door uitspraken van 
ambtenaren gedaan tijdens de observatie. Deels is dit te verklaren uit het verschil in 
partnerkeuze tussen Nederlandse mannen en Nederlandse vrouwen. Nederlandse 
vrouwen hebben vaker dan Nederlandse mannen een partner uit één van de belang
rijke migrantengroepen in Nederland, op wie het restrictieve beleid zich richt. In de 
onderzochte dossiers blijkt de controle bij Nederlandse mannen zich te concentreren 
op partners uit Latijns Amerika, bij Nederlandse vrouwen op het Midden-Oosten en 
Afrika.4 Omdat Nederlandse vrouwen vaker dan Nederlandse mannen hun partner in 
Nederland ontmoeten, heeft deze ook vaker een onzekere verblijfspositie, zoals asiel of 
illegaal verblijf. 

Dit verschil in partnerkeuze tussen mannen en vrouwen kan echter de praktij k van 
schijnhuwelijkcontrole niet afdoende verklaren. In sommige dossiers verblijft een 
partner jarenlang illegaal in Nederland, zonder dat bij de vreemdelingendienst twijfel 
over de relatie ontstaat. In andere dossiers ontstaat twijfel over de relatie, hoewel de 
buitenlandse partner in het buitenland verblijft en nooit in Nederland is geweest. 
Behalve de verblijfsstatus zijn er meer kenmerken van het paar die twijfel bij de ambte
naar oproepen. Waarom wordt het ene paar wel en het andere paar niet als schijn
huwelijk aangemerkt en hoe laten ambtenaren zich ervan overtuigen dat er sprake is 
van 'echte liefde'? Met de constructie van het schijnhuwelijk wordt immers ook het 
echte — het liefdeshuwelijk — geconstrueerd. 

7.3 Het romantisch huwelijksideaal 

Het schijnhuwelijk vormt het spiegelbeeld van het echte huwelijk, het liefdeshuwe
lijk, of wat ik noem: het 'romantisch huwelijksideaal'. De paren die van het roman
tisch huwelijksideaal afwijken, kunnen ervan verdacht worden een schijnhuwelijk te 
zijn aangegaan. Op basis van de dossiers, observatie en jurisprudentie zal ik in deze 
paragraaf een schets geven van het romantische huwelijksideaal dat uitvoerings
ambtenaren hanteren. 

Allereerst onderzoeken uitvoerders de huwelijksmotieven van de partners. Hoewel 
de wettelijke definitie van het schijnhuwelijk slechts het verblijfsrecht als een Onjuist' 
huwelijksmotief benoemt, lijkt het uitvoerders en rechters erom te gaan of de partners 
elkaar werkelijk liefhebben. Dat blijkt onder meer uit het verhoor aan het begin van 
dit hoofdstuk, waarin de ambtenaar tot het oordeel komt dat de vrouw 'helemaal ver-
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liefd' is (regel 63). In een verslag van een gesprek met een Nederlandse vrouw en 
Marokkaanse man, verklaart de vrouw: 'hij hoeft alleen maar van me te houden'. In 
een ander gesprek met een Marokkaanse man en een Nederlandse vrouw raakt de 
ambtenaar van de bedoelingen van het paar overtuigd nadat de Marokkaanse man 
heeft verklaard 'tot zijn dood' bij de vrouw te zullen blijven. 

Volgens de wettelijke definitie kan er al sprake zijn van een schijnhuwelijk wan
neer slechts één van de huwelijkspartners uitsluitend verblijfsrecht op het oog heeft. 
Men zou verwachten dat de motieven van de buitenlandse partner bepalend zijn. De 
buitenlandse partner is immers degene die een verblijfsvergunning nodig heeft (zie 
ook Sachdeva 1993: 81). Het onderzoek naar de huwelijksmotieven blijkt echter vooral 
de Nederlandse partner te betreffen. Zoals in het beschreven verhoor in paragraaf 7.1 
gebeurt, is het gebruikelijk dat de Nederlandse partner uitgebreid wordt ondervraagd, 
terwijl dat bij de buitenlandse partner veel minder het geval is. Deels wordt dit veroor
zaakt door communicatieproblemen met de buitenlandse partner. In het enige geval 
in mijn onderzoek waarin de huwelijksmotieven van de buitenlandse man doorslag
gevend zijn geweest voor het oordeel dat van een schijnhuwelijk geen sprake is, is het 
verhoor afgenomen door een ambtenaar die het gesprek in de moedertaal van de man 
kan voeren. Maar zoals gesteld in paragraaf 3.7, is het meer dan een kwestie van taal 
alleen. Het in deze paragraaf beschreven interactiepatroon, waarin vooral de Neder
landse partner aan het woord wordt gelaten, heeft ook hier gevolgen. Het is de Neder
landse partner die het overtuigende verhaal over de huwelijksmotieven moet weten te 
brengen. Terwijl de Nederlandse partner zo de mogelijkheid heeft een andere presen
tatie tegenover die van de ambtenaar te stellen, is dat voor de buitenlandse partner veel 
minder het geval. Dit gebrek aan mogelijkheden van de buitenlandse partner kan aan
leiding zijn tot het ontstaan van een schijnhuwelijkvermoeden. Dit gebeurt in een 
dossier waarin het de Turkse man volgens de ambtenaar 'koud' laat, dat zijn toeristen
visum niet kan worden verlengd, terwijl zijn Nederlandse echtgenote zich 'zeer emo
tioneel' toont. 

Uitvoerders gaan ervan uit dat er nog meer onjuiste huwelijksmotieven kunnen 
zijn behalve het verblijfsrecht. Alle motieven anders dan liefde lijken onjuiste motie
ven te zijn. Zo ontstaat in een dossier twijfel over de relatie omdat de Nederlandse 
man gezegd heeft behoefte te hebben aan hulp in de huishouding. Uitvoerders gaan 
tevens uit van eenduidige huwelijksmotieven, die elkaar uitsluiten: het motiefis óf een 
verblijfsvergunning óf liefde. 

Naast de huwelijksmotieven zijn er drie kenmerken op grond waarvan paren als 
afwijkend van het 'romantisch huwelijksideaal' worden beschouwd: de sociaal-econo
mische achtergrond van de paren, verschillen tussen de partners en de duur van de 
relatie. Vaak speelt meer dan één van deze kenmerken een rol in het oordeel van de 
ambtenaar. Toch kan de ambtenaar, ondanks aanwezigheid van één of meer van deze 
kenmerken, ervan overtuigd raken dat van een schijnhuwelijk geen sprake is, wanneer 
de Nederlandse partner blijkt geeft een geïnformeerde keuze voor de relatie te hebben 
gemaakt. Ik zal eerst de drie kenmerken bespreken en vervolgens nagaan hoe de 
geïnformeerde keuze wordt onderzocht. 
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Sociaal-economische achtergrond 

In tien van de elf dossiers van Nederlandse mannen waarin twijfel over de relatie 
ontstaat, heeft de Nederlandse man een lage sociaal-economische achtergrond. De 
uitzondering betreft een Nederlandse student; hier ontstaat de twijfel omdat zijn 
Nigeriaanse vriendin gebruik heeft gemaakt van een vals paspoort om 'wit' te kunnen 
werken. 

In een dossier van een Nederlandse man en Braziliaanse vrouw - die als prostituee 
heeft gewerkt - wordt het vermoeden dat sprake is een schijnhuwelijk als volgt gemo
tiveerd: 

Hebben elkaar op het strand leren kennen vorige zomer. De Nederlandse partner 
weet van het verleden, is er niet blij mee, maar er is nu geen sprake meer van (...) 
Men communiceert wel erg moeizaam, bijvoorbeeld. Niet onaardige dame, bij 
goede lobbes-situatie. 

De 'goede lobbes-situatie' waarvan in dit dossier wordt gesproken, is volgens ambte
naren de dominante vorm van schijnhuwelijken bij Nederlandse mannen. Bij navraag 
wordt de 'goede lobbes' als volgt getypeerd: een Nederlandse, oudere en laagopgeleide 
man, niet al te slim, die erin wordt geluisd of seksueel verwend door een buitenlandse 
vrouw. Soms zouden deze mannen de vrouwen met de beste bedoelingen vrouwen 
'uit het leven' halen. Gedoeld wordt op het leven als prostituee.' 

Anders dan bij Nederlandse mannen worden niet alleen Nederlandse vrouwen 
met een lagere sociaal-economische achtergrond, maar ook vrouwen in hogere sociaal-
economische groepen gecontroleerd. Ook de sociaal-economische positie van de bui
tenlandse partner kan een rol spelen in de beoordeling. Voorafgaand aan een geob
serveerd gesprek meent de ambtenaar van de vreemdelingendienst met een schijn
huwelijk te maken te hebben, omdat de Marokkaanse man eerder, tevergeefs, een ver
gunning voor arbeid heeft aangevraagd en met verwijdering wordt bedreigd. Tijdens 
het gesprek blijkt dat de zeer goed Nederlands sprekende man aan een universiteit 
heeft gewerkt en bezig is met zijn proefschrift. De man vertelt dat de vergunning voor 
huwelijk voor hem van groot belang is, omdat het ontbreken van een verblijfsvergun
ning of werkvergunning zijn sollicitaties bemoeilijkt. Ondanks deze verklaring meent 
de ambtenaar nu dat van een schijnhuwelijk geen sprake is: 

Dit is duidelijk geen schijn. Hij is wetenschapper, hij komt wel aan de bak. Hij zegt 
wel dat het moeilijk is, maar hij heeft nog zoveel andere mogelijkheden, hij heeft 
haar niet echt nodig. 

Verschillen tussen de partners 

Het tweede kenmerk van het romantisch huwelijksideaal houdt in dat tussen de part
ners geen grote verschillen kunnen bestaan. De lijst van Objectieve indicaties' van het 
D 79-formulier noemt een groot leeftijdsverschil als aanwijzing voor een schijnhuwe-
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lijk. Behalve in het verhoor waarmee dit hoofdstuk begint, wordt in nog drie dossiers 
het grote leeftijdsverschil tussen de partners expliciet als reden tot wantrouwen ge
noemd. Dat is het geval in het dossier van een Nederlandse man en Indonesische 
vrouw. De 68-jarige man en 29-jarige vrouw hebben elkaar na twee jaar correspon
dentie in Nederland ontmoet en willen trouwen. De vreemdelingendienst baseert 
haar negatieve advies op het grote leeftijdsverschil en het feit dat de man nog gehuwd 
is (hij is bezig met een echtscheidingsprocedure). De I N D noemt in haar negatieve 
beschikking alleen het laatste punt, maar uit notities blijkt dat ook de wijze waarop de 
partners elkaar hebben ontmoet voor twijfel zorgt. De man dient mede namens zijn 
vriendin een zelf geschreven bezwaarschrift in, waarin hij uitlegt waarom de echt
scheiding op zich laat wachten en uitvoerig zijn Indisch oorlogsverleden en de daaruit 
voortvloeiende gezondheidsproblemen uit de doeken doet. Zo stelt hij een andere 
presentatie van zichzelf tegenover die van de I N D : niet als dader van een schijnhuwe
lijk, maar als slachtoffer. In het bezwaarschrift noemt de man zijn vriendin niet. 
Nadat de echtscheiding is ingeschreven, is bij de I N D de twijfel over de inhoud van de 
relatie niet weggenomen. Uit de dubbele uitroeptekens achter de geboortejaren van 
de partners valt afte leiden dat het leeftijdsverschil wel erg groot wordt geacht. Toch 
krijgt de man het voordeel van de twijfel en neemt de I N D een positieve beslissing op 
het bezwaarschrift. 

In een dossier van een Nederlandse vrouw en een Turkse man is eveneens het leef
tijdsverschil de reden tot twijfel. De Turkse man is zestien jaar ouder dan de vrouw. 
Daarnaast speelt het migratieverleden van de man een rol. De man heeft in Nederland 
asiel aangevraagd, is daarna met onbekende bestemming vertrokken en vraagt vervol
gens vanuit Turkije om verblijf bij Nederlandse echtgenote. De vreemdelingendienst 
spreekt in haar negatieve D 79-advies de verwachting uit dat het 'aantal kinderen en 
het leeftijdsverschil daartussen [m.i]. de nodige problemen' zal gaan opleveren. De 
man heeft vijf kinderen en de vrouw twee kinderen uit een eerder huwelijk. De IND 
wijst de aanvraag overigens op andere gronden af, namelijk het niet voldoen aan de 
inkomenseis door de vrouw. O p het moment dat ik het dossier onder ogen krijg, is het 
verdere verloop van de aanvraag nog niet bekend. 

Andere verschillen die in de controle op schijnhuwelijken een rol spelen, zijn ver
schillen in taal en cultuur tussen de partners. O p basis van het onderzoeksmateriaal en 
meer algemene vertogen over gemengde relaties, zoals beschreven in hoofdstuk 4, is 
mijn indruk dat cultuurverschillen vooral een rol spelen bij een partner met een isla
mitische achtergrond. Er wordt vanuit gegaan dat de partners met elkaar moeten 
kunnen communiceren en de vreemdelingendienst meent dat er culturen bestaan 'die 
niet bij elkaar passen'.7 In het verhoor aan het begin van dit hoofdstuk vertelt de 
vrouw uitgebreid over cultuurverschillen en laat zien dat deze niets aan haar leven 
hebben veranderd. Een van de geïnterviewde vrouwen is ondervraagd over haar berei
dwilligheid om in Marokko te wonen en krijgt vervolgens van de ambtenaar burger
lijke stand te horen: 'Dat is toch niet makkelijk als Nederlandse vrouw om in een isla
mitisch land te wonen'. 
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De relatieduur 

Het derde kenmerk van het romantisch huwelijksideaal betreft de relatieduur. De 
partners dienen elkaar geruime tijd te kennen voordat ze hun relatie beginnen. 'Haast 
om te trouwen' en 'partners kennen elkaar nog maar kort' zijn twee indicaties op de 
lijst waarover ambtenaren beschikken. Hoe kort dat is, blijkt uit de indicaties en de 
uitvoeringspraktijk niet, maar duidelijk is dat de uitvoerders niet geloven in liefde op 
het eerste gezicht. Bij een Nederlandse man en Poolse vrouw die elkaar tijdens een 
vakantie in Polen hebben leren kennen, vindt de vreemdelingendienst de kennisma
king van korte duur en meent de ambtenaar dat de man te weinig van de achtergrond 
van de vrouw weet. Het paar heeft twee mw-procedures nodig voordat de vrouw naar 
Nederland kan komen: 

Betrokkenen hebben elkaar in juli 199* leren kennen toen referent 1,5 week in 
Polen op vakantie was, dit was op de 6e vakantiedag van referent. Daarna bestond 
het contact tussen aanvrager en referent uit het een maal per week met elkaar tele
foneren. De gesprekken die tussen betrokkenen gevoerd werden kwamen volgens 
referent niet verder als hoe gaat het met jou? ... met mij gaat het goed! Referent 
weet de achternaam van betrokkene niet en of betrokkene werkt, of haar beide ou
ders nog leven, of aanvrager ooit getrouwd is geweest, of zij nog verdere familie 
heeft. 

Omdat ervan wordt uitgegaan dat een paar elkaar van te voren goed moet kennen, is 
tevens de manier waarop het paar elkaar heeft leren kennen van belang. Juist op dit 
punt kan kennismaking in het buitenland tot wantrouwen leiden. Kennismaking 
door middel van correspondentie kan worden gezien als een afwijkende manier van 
kennismaking, die aanleiding is tot twijfel over de serieuze aard van de relatie. Een 
Nederlandse man en Surinaamse vrouw krijgen de gevraagde m w pas verleend nadat 
zij de brieven van hun jarenlange correspondentie aan de I N D hebben overlegd. 

De geïnformeerde keuze 

Ook wanneer de paren bovenbesproken kenmerken bezitten, kan de indruk dat spra
ke is van een schijnhuwelijk worden weggenomen, wanneer de ambtenaar de overtui
ging heeft, dat de Nederlandse partner een geïnformeerde keuze heeft gemaakt. Deze 
geïnformeerde keuze houdt in dat de Nederlandse partner dient te weten waar hij of 
zij aan begint, over de relatie dient te hebben nagedacht en een bewuste keuze dient te 
hebben gemaakt. 

In de gesprekken die ambtenaren met aanvragers hebben, wordt nagegaan wat de 
Nederlandse partner van de buitenlandse partner weet, maar vooral of de Nederlandse 
partner weet waar hij of zij aan begint. Deze dient zich bijvoorbeeld te realiseren wat 
het illegaal verblijf van de buitenlandse partner inhoudt, of dat het huwelijk stuk zou 
kunnen lopen. In het eerdergenoemde dossier van een Nederlandse man en een Brazi
liaanse vrouw wordt van belang geacht dat de man weet van het prostitutieverleden 
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van de vrouw en dit accepteert. Een Nederlandse vrouw die een relatie heeft met een 
Turkse illegaal in Nederland verblijvende man weet de ambtenaar van haar motieven 
te overtuigen, omdat zij heeft geweten van het illegale verblijf van haar vriend en in 
een 'open gesprek' met de ambtenaar zich realistisch heeft opgesteld over de kansen 
van de relatie. 'Je weet immers nooit of het goed gaat', heeft de vrouw gezegd. Over 
een andere Nederlandse vrouw met een illegaal in Nederland verblijvende vriend 
noteert de ambtenaar: 

Partner verklaarde dat zij eerder niet bij ons is verschenen omdat zij eerst zeker wil
de zijn over relatie, zegt dit nu te zijn en met [naam man] te willen trouwen. Lijkt 
redelijke zaak. 

Bij een Nederlandse man die niet van de verblijfsstatus van zijn Colombiaanse vrien
din op de hoogte is, of ze illegaal in Nederland verblijft of dat ze een visum heeft, 
wordt getwijfeld aan de serieusheid van de relatie. De vreemdelingendienst adviseert 
negatief, met als motivering 'referent kan niets aantonen of mededelen m.b.t. relatie.' 
De IND neemt in deze zaak echter een positieve beschikking. Een Nederlandse man 
die een m w voor zijn Dominicaanse vriendin heeft aangevraagd en deze aanvraag 
schriftelijk heeft toegelicht, wordt door de vreemdelingendienst 'met huiswerk' naar 
huis gestuurd omdat hij niet zou weten wat hij wil. 

Dat verwacht wordt dat de Nederlandse partner de relatie bewust aangaat, klinkt 
op het eerste gezicht misschien heel redelijk. Maar de geïnformeerde keuze is dubbel
zinniger. Aan de ene kant wordt verwacht dat de Nederlandse partner heeft nagedacht 
over de risico's van de relatie en de verschillen tussen de partners. Aan de andere kant 
wordt uitgegaan van onvoorwaardelijke liefde, waarbij de Nederlandse partner geen 
voorwaarden stelt, bijvoorbeeld wat betreft de mogelijkheden zelfde relatievorm te 
bepalen (samenwonen of huwelijk) of zelf het verblijfsland te bepalen. De onvoor
waardelijke liefde houdt in dat de Nederlandse partner zich bereid dient te verklaren 
om de buitenlandse partner zonodig naar diens herkomstland te volgen. Tegelijkertijd 
kan de bereidheid te volgen een reden zijn om aan te nemen dat de Nederlandse part
ner geen geïnformeerde keuze maakt. Een geëmancipeerde westerse vrouw kan 
immers niet in Marokko wonen, zo is het idee. 

De jurisprudentie 

Ik wil tenslotte nog kort ingaan op de jurisprudentie. Uit de evaluatie van de Wet 
Voorkoming Schijnhuwelijken blijkt dat ambtenaren terughoudend zijn met con
trole op schijnhuwelijken, vanuit de verwachting dat de rechter ze niet in het gelijk zal 
stellen (Fonk, Van der Meer, Oelen 1998: 62). In hoeverre wijkt de jurisprudentie af 
van de oordelen van ambtenaren? Hanteren rechters dezelfde normen van het 'roman
tisch huwelijksideaal' als uitvoeringsambtenaren of wijken zij hiervan af? Ik beperk me 
tot de civielrechtelijke jurisprudentie in het kader van de Wet Voorkoming Schijn
huwelijken. 
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Rechters lijken er minder dan uitvoerders vanuit te gaan dat er sprake is van een
duidige huwelijksmotieven, die slechts om de verblijfsvergunning of liefde kunnen 
gaan. Een rechter vindt dat een huwelijk zowel op een verblijfsvergunning als liefde 
gericht kan zijn. In deze zaak meent de ambtenaar van de burgerlijke stand dat een 
schijnhuwelijk is bewezen, omdat de buitenlandse man is uitgezet. De rechter vindt 
echter dat niet afdoende bewezen is dat de motieven van de partners niet tevens zijn 
gericht op vervulling van de huwelijkse plichten. Een andere rechter vindt het begrij
pelijk en in overeenstemming met de huwelijkse plichten, dat een gehandicapte 
Nederlandse man iemand nodig heeft voor het huishouden. Het is daarmee nog geen 
schijnhuwelijk.' In de rechtspraak wordt evenals in de uitvoering vooral gekeken naar 
de motieven van de Nederlandse partner. Het Hof Arnhem gaat ervan uit dat sprake is 
van een schijnhuwelijk vanwege de motieven van de Nederlandse vrouw, zonder dat 
er een woord aan de motieven van de Egyptische man wordt gewijd.'0 

Hanteren rechters dezelfde kenmerken als uitvoerders? We hebben gezien dat in 
de uitvoering van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken de sociaal-economische ach
tergrond vooral bij Nederlandse mannen een belangrijke rol speelt en minder bij 
Nederlandse vrouwen. Uit de rechtspraak blijkt echter de inkomenspositie van de 
Nederlandse vrouw wel van belang voor het oordeel over de relatie. In twee oordelen 
wordt als grond voor schijnhuwelijkvermoeden door de ambtenaar burgerlijke stand 
aangevoerd dat het paar wel moet trouwen, omdat het inkomen voor samenwonen 
onvoldoende is. Door middel van een huwelijk zou de verblijfsvergunning eenvoudi
ger verkregen kunnen worden. De rechter in de ene zaak vindt dat het oordeel of het 
inkomen toereikend is de ambtenaar niet toekomt en vindt de weigering van de huwe
lijkssluiting onterecht." In een andere uitspraak vindt het Hof Arnhem dat van een 
schijnhuwelijk sprake is, omdat de Nederlandse vrouw heeft verklaard eigenlijk niet te 
willen trouwen, maar geen keuze te hebben, omdat haar inkomen voor samenwonen 
ontoereikend is." 

Het tweede kenmerk betreft verschillen tussen de partners. Een groot leeftijdsver
schil wordt in acht rechterlijke oordelen genoemd, maar door de rechter in geen van 
die zaken als grond voor een schijnhuwelijkvermoeden geaccepteerd.'3 Cultuurver
schillen kunnen eveneens een rol spelen. In de eerdergenoemde uitspraak van het Hof 
Arnhem wordt voor het oordeel dat van een schijnhuwelijk geen sprake is, van belang 
geacht dat de Nederlandse vrouw aangeeft dat zij de taal- en cultuurproblemen met 
haar Egyptische partner heeft weten te overwinnen.'4 

Ook het derde kenmerk, de duur van de relatie, alsmede de wijze van kennis
making, komt in de rechtspraak terug. In drie rechterlijke oordelen wordt aangevoerd 
dat de huwelijkspartners elkaar nog maar kort kennen.'s De geïnformeerde keuze in 
combinatie met de onvoorwaardelijke liefde komt in de jurisprudentie eveneens 
terug. Rechters vinden de geïnformeerde keuze een factor van belang. In eerderge
noemde uitspraak van een Nederlandse vrouw met een Egyptische partner vindt de 
rechter van belang dat de vrouw met haar partner de familie in Egypte heeft bezocht 
en de partners elkaar beter hebben leren kennen. De rechter lijkt echter niet zonder 
meer uit te gaan van onvoorwaardelijke liefde. Wanneer de Nederlandse partner niet 
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bereid is naar het herkomstland van de partner te vertrekken, kan hieruit nog geen 
schijnhuwelijkmotief worden afgeleid, meent de rechter in een zaak van een Neder
lands-Surinaamse man.' Evenmin vindt de rechter dat een Nederlandse vrouw bereid 
dient te zijn de achternaam van haar Nigeriaanse man aan te nemen bij het huwelijk. 
Nadat het paar foto's van het huwelijk in Nigeria en een getuigenverklaring van de 
vroedvrouw die bij de geboorte van hun kind aanwezig is geweest, heeft overlegd, 
kunnen zij alsnog trouwen.'7 

Er zijn dus wel verschillen tussen de normen die uitvoerders hanteren en de nor
men waar rechters van uit gaan. De invulling van het romantisch huwelijksideaal van 
de civiele rechter kent meer diversiteit dan dat van uitvoerders. De rechter accepteert 
dat meervoudige huwelijksmotieven een rol kunnen spelen en accepteert dat mensen 
hun relaties op verschillende manieren inrichten en verschillende keuzes maken. Uit
spraken, waarbij wordt vastgesteld dat het om een schijnhuwelijk gaat, betreffen uit
sluitend gevallen waarbij er sprake is van tegenstrijdige verklaringen of bekentenissen 
van de partners, of waarbij is bewezen dat het paar niet samenleeft.' 

7.4 'Rare vragen': de interviews 

Na de beschrijving van de uitvoering van de controle op schijnhuwelijken, zal ik in 
deze paragraaf aan de hand van de interviews ingaan op de vraag hoe deze controle 
door aanvragers wordt ervaren. Daarbij gaat het niet alleen om de controle die door 
uitvoeringsinstanties wordt gepleegd. Ook in hun sociale omgeving krijgen gemengde 
relaties te maken met het idee dat veel gemengde relaties schijnrelaties zijn. Daarnaast 
werken vertogen over schijnhuwelijken door in de relatie tussen de partners zelf. Ik zal 
alledrie thema's in deze laatste paragraaf bespreken. 

Allereerst de beoordeling van de controle op schijnhuwelijken en relaties door uit
voeringsinstanties. Negen van vijftien geïnterviewde Nederlandse vrouwen zeggen op 
enigerlei wijze te zijn gecontroleerd op de aard van hun relatie. Bij één vrouw heeft geen 
daadwerkelijke controle plaatsgevonden, maar heeft de ambtenaar een opmerking over 
de aard van de relatie gemaakt. In twee gevallen heeft de ambtenaar de vrouw voor mis
bruik door de buitenlandse man gewaarschuwd. Een paar is verhoord door de ambte
naar van de burgerlijke stand. Zij zijn apart verhoord en de verhoren zijn op band op
genomen. Zij hebben de ambtenaar van hun liefde te weten te overtuigen en het huwe
lijk is zes maanden na de aanvraag van het advies bij de vreemdelingendienst voltrok
ken. Bij een ander paar is een huisbezoek gebracht. Afwijzing op basis van een ver
meend schijnkarakter van de relatie heeft in geen van de gevallen plaatsgevonden. 

De reactie van vrouwen op de controle is dubbelzinnig te noemen. Enerzijds ver
werpen ze de controle die ze zelf hebben moeten ondergaan. Ze ervaren de controle als 
vernederend en discriminerend of noemen het 'rare vragen'. Niet alle vrouwen echter 
waarderen de controle die ze hebben ondervonden negatief. Dat geldt voor de vrouw 
die door de vreemdelingendienst is opgeroepen voor een gesprek met als doel haar te 
waarschuwen voor haar Nigeriaanse partner. In dit gesprek informeert de ambtenaar 
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de vrouw over de eerdere relatie die de man heeft gehad met een Nederlandse vrouw. 
De vrouw is van deze relatie reeds op de hoogte. Ze voelt zich door het gesprek over
vallen en ze vindt het wantrouwen ten opzichte van haar partner onterecht. Toch 
beschrijft ze de zorg van de ambtenaar als 'wel warm eigenlijk', mede omdat deze 
ambtenaar haar heeft geholpen bij problemen met haar eerste partner. Een aantal 
vrouwen vindt de enkele vragen die worden gesteld over de ontmoeting en de gemeen
schappelijke taal nogal meevallen, gezien de 'ellenlange interviews' die ze hadden ver
wacht. 

Maar hoewel vrouwen in hun eigen, specifieke geval de controle meestal afwijzen, 
twijfelen zij niet aan de legitimiteit van controle op schijnhuwelijken in algemene zin. 
Ze ontkennen het bestaan van schijnhuwelijken niet en vinden daarom controle 
gerechtvaardigd. Ze vinden het onterecht dat ze zelf zijn gecontroleerd, maar niet dat 
andere paren aan controle worden onderworpen. Een vrouw beoordeelt de controle 
als ongelijke behandeling, omdat Nederlanders - met een Nederlandse partner -
immers ook niet 'met de billen bloot' hoeven. Tegelijkertijd verwijst ze naar ouderen, 
bij wie schijnhuwelijken volgens haar meer zouden voorkomen. De legitimiteit van 
controle op schijnhuwelijken strekt zich volgens vrouwen echter niet uit tot het 
maken van negatieve opmerkingen en waarschuwingen of het tegenwerken van aan
vragen. Ze vinden het niet gerechtvaardigd dat de controle op schijnhuwelijken door 
vreemdelingendiensten wordt aangegrepen om Nederlandse vrouwen te waarschu
wen voor relaties met vooral islamitische mannen. Een vrouw verklaart de tegenwer
king die zij en haar partner hebben ondervonden uit de negatieve beeldvorming over 
gemengde relaties als schijnhuwelijken: 

Alsof ze denken: weer zo'n Nederlandse vrouw die met een buitenlander wil trou
wen. Ik heb trouwens wel vaker het idee dat daar toch wel op neer wordt gekeken. 

Vrouwen wijzen schijnhuwelijken gesloten om geld, of waar de ene partner de andere 
misbruikt — door een vrouw een Ieugenhuwelijk genoemd - af, maar niet iedereen staat 
afwijzend tegen huwelijken gesloten uit vriendschap of om de buitenlandse partner te 
helpen. Ze stellen eerlijkheid tussen de partners en niet eerlijkheid tegenover de uit
voeringsinstanties voorop. Ook stellen ze de dwang die van het vreemdelingenrecht 
uitgaat op een (snelle) huwelijkssluiting uitdrukkelijk aan de orde. In zo'n geval kan er 
naar hun mening niet gesproken worden van een schijnhuwelijk, omdat er wel een 
relatie tussen de partners is. Haast met de huwelijkssluiting is, zoals eerder in dit 
hoofdstuk bleek, voor de vreemdelingendienst een indicatie voor een schijnhuwelijk. 
Op deze huwelijksdwang ga ik in hoofdstuk 9 verder in. 

Het schijnhuwelijk is niet alleen een thema in de procedure voor de verblijfsver
gunning en de contacten met instanties. Vrouwen refereren aan verhalen uit de media 
en uit hun omgeving over de talloze schijnhuwelijken die er zouden zijn. Ze vinden de 
aantallen die in de media worden genoemd onrealistisch, want veel te hoog. Ze vinden 
dat er sprake is van negatieve beeldvorming over gemengde relaties en verzetten zich 
tegen deze beeldvorming. O p één na hebben alle vrouwen een verhaal over deze beeld
vorming. Een vrouw met een Canadese partner is zich ervan bewust dat haar relatie 
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niet als schijnhuwelijk zal worden gezien, omdat haar partner een westerse nationali
teit heeft. Eén van de vrouwen zegt in haar omgeving 'plenty mensen te kennen die 
schijnhuwelijken regelen. Een Marokkaanse vrouw zou haar 25.000 gulden hebben 
geboden om met haar broer te trouwen. Ze zegt er niet op in te zijn gegaan, omdat ze 
niet in staat is te liegen, hoewel het 'een leuk bedrag [is], als je in de bijstand zit'. 
Andere vrouwen zeggen geen schijnhuwelijken in hun omgeving te kennen. Ook vol
gens de geïnterviewde buitenlandse mannen bestaan er niet zoveel schijnhuwelijken 
als vaak wordt gedacht. Volgens een Senegalese man lopen gemengde huwelijken niet 
stuk omdat het schijnhuwelijken zijn, maar vanwege verschillen in communicatie en 
verwachtingen tussen Afrikaanse mannen en Nederlandse vrouwen. Toch ontkennen 
de aanvragers het bestaan van schijnhuwelijken niet. Hoewel zij kritisch zijn over de 
negatieve beeldvorming over gemengde relaties als schijnhuwelijken en zeggen geen 
schijnhuwelijk in hun omgeving te kennen, blijven zij ervan uitgaan dat er veel schijn
huwelijken bestaan. Hiermee reproduceren zij de beeldvorming over schijnhuwelij
ken als een alom tegenwoordig verschijnsel. In dat opzicht wijkt hun mening niet af 
van die van ambtenaren van de vreemdelingendienst. 

Verhalen over schijnhuwelijken hebben zowel invloed op contacten in de sociale 
omgeving, met familie en vrienden, als in de relatie met de partner. Wanneer vrouwen 
te maken krijgen met terughoudende reacties uit hun omgeving, van familie en vrien
den, worden deze reacties mede veroorzaakt door wantrouwen over de motieven van 
de buitenlandse partner. Dit is met name het geval wanneer de partner ten tijde van de 
ontmoeting illegaal in Nederland verblijft. 

Hannah is een Nederlandse vrouw, sinds zeven jaar samen met een Nigeriaanse 
man Chris met wie ze twee kinderen heeft. Ze vertelt dat haar ouders in eerste in
stantie geschokt zijn als ze horen van haar relatie. Volgens haar is dat niet zozeer 
omdat haar partner zwart is, maar wel omdat hij illegaal in Nederland verblijft. Ze 
verklaart hun terughoudendheid uit onwetendheid over andere culturen en uit be
zorgdheid over hun dochter. Zij zijn met name bang geweest dat haar partner haar 
gebruikt om een verblijfsvergunning te verkrijgen. Die angst wordt niet volledig 
weggenomen als ze Chris ontmoeten en blijkt dat ze het goed met hem kunnen 
vinden. Uiteindelijk schrijft de vrouw een brief aan haar ouders waarin ze haar 
overwegingen uitlegt en om hun vertrouwen vraagt. Hannah vindt de angst van 
haar ouders niet gerechtvaardigd. Ze vertelt dat Chris nooit aan haar heeft 'getrok
ken'. Hij heeft haar nooit gevraagd met hem te trouwen om hem te helpen. Ten tijde 
van hun ontmoeting verblijft hij al enkele jaren illegaal in Nederland en als hij een 
schijnhuwelijk heeft willen sluiten, dan zijn er voor haar 'genoeg andere dames' 
geweest, die dat hebben gewild. 

De ouders van Hannah reageren bij de start van de relatie terughoudend, omdat ze 
vrezen dat hun dochter gebruikt wordt om de verblijfsvergunning. Hannah is ervan 
overtuigd dat de relatie met haar voor Chris geen schijnhuwelijk is, juist omdat hij 
eerder mogelijkheden zou hebben gehad om een schijnhuwelijk te sluiten. Toch is 
haar boodschap dubbelzinnig. Hoewel Hannah zeker weet dat het voor Chris geen 
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schijnhuwelijk was of is, geeft haar antwoord tevens aan dat ze wel over zijn motieven 
na heeft gedacht. Dat geldt ook voor andere vrouwen. 

Ik heb in de interviews de vraag gesteld of vrouwen wel eens getwijfeld hebben aan 
de motieven van hun partner, om zicht te krijgen op de vraag of en hoe vertogen over 
het vreemdelingenrecht, waaronder schijnhuwelijken, doorwerken in de relatie. Ik heb 
dat een moeilijke en vervelende vraag gevonden om te stellen, omdat ik mezelf daarmee 
naar mijn gevoel in de positie van de 'buitenstaander' heb geplaatst met een negatief 
oordeel over gemengde relaties; de negatieve beeldvorming waaraan de vrouwen refere
ren. Het gedurende het interview opgebouwde vertrouwen zou ik op die manier kun
nen schaden. Ik heb dan ook veel aandacht besteed aan de manier waarop ik deze vraag 
moest inkleden. Ik heb hem pas aan het eind van het interview gesteld. Daarvoor heb ik 
eerst het thema schijnhuwelijken in meer algemene zin ter sprake gebracht. 

In antwoord op de vraag naar twijfel over de motieven van hun partner zeggen drie 
vrouwen expliciete twijfel te hebben gehad. Nog eens vijf vrouwen noemen redenen 
waarom zij hun partner vertrouwen, hetgeen aangeeft dat ze net als Hannah over zijn 
motieven hebben nagedacht. 

Twee vrouwen denken dat de relatie voor hun partner geen schijnhuwelijk is, 
omdat ze zelf op het moment van de aanvraag niet aan de voorwaarden voor de ver
blijfsvergunning voldoen. Als hun partner een schijnhuwelijk op het oog heeft, doet 
hij er immers beter aan te kiezen voor een vrouw die volledig aan de voorwaarden vol
doet. Een van deze vrouwen noemt tevens culturele en genderspecifieke redenen: ze 
zegt dat de man voor haar erg veel moeite heeft moeten doen, eigenwijs en geëman
cipeerd als ze is. Als hij een schijnhuwelijk voor ogen heeft, zo zegt ze, kan hij beter een 
laagopgeleide Nederlandse of buitenlandse vrouw trouwen. 

Thea, een vrouw met een Nigeriaanse man, uit haar twijfels over haar partner het 
meest expliciet. Op de vraag welke adviezen ze heeft voor andere vrouwen met een 
buitenlandse partner, antwoordt ze dat vrouwen moeten opletten dat het niet voor de 
papieren is. 'Pas als ze hun Nederlandse paspoort hebben en daarna nog bij je blijven, 
weet je zeker dat het niet om de papieren gaat', aldus de vrouw. Zo denkt ze er voor 
zichzelf ook over. Ze sluit niet uit dat het huwelijk voor haar partner een schijnhuwe
lijk is. Deze twijfels aan de motieven van haar partner hangen samen met de twijfel die 
de kop opsteekt als ze in haar relatie minder intimiteit ervaart: 

V: Dat hou ik gewoon altijd in mijn achterhoofd. Hè, want ze kunnen honderd 
keer zeggen dat ze van je houden en dat soort dingen... 

I: Maar hoe kijkje dan naar hem en naar jullie relatie als dat in je achterhoofd zit? 
V: Je bent er niet 24 uur per dag mee bezig, maar het is wel zo, als hij een periode 
minder bij je is, hè je minder aanraakt, dan ga je weer zitten twijfelen. Ik heb na
tuurlijk ook twee huwelijken achter de rug die niet zo fijn zijn verlopen. Je hebt 
toch een soort wantrouwen ten opzichte van mannen. Dan hou je altijd in je ach
terhoofd, is het misschien vooropgezet geweest? En het ging dan wel van mij uit, 
om daarmee te beginnen [met het aanvragen van de verblijfsvergunning, BDH], 
maar dat kan ook gewoon zijn omdat ik te vlug gepraat heb. Misschien had ie dat al 
in zijn hoofd. 
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Een andere vrouw drukt het aldus uit: 

Als hij me wil neppen op deze manier, dan kan hij dat doen. Ja, ik zei altijd: als 
ie dat doet, dan is ie een goed acteur. Ik vertrouw hem gewoon. We zijn vanaf het 
begin altijd eerlijk geweest. Nou, en als hij me de hele tijd heeft lopen neppen, ja, 
dan heeft hij het goed gedaan. 

Het wantrouwen over de huwelijksmotieven van de buitenlandse partner zou kunnen 
worden gezien als een gevolg van de 'gestigmatiseerde identiteit' van buitenlandse 
mannen: datgene waarin ze 'anders' zijn en waarin dat andere niet goed, normaal en 
vanzelfsprekend is. Zelfs wanneer een vrouw haar partner zonder vooroordelen tege
moet wil zien, wordt haar beeld van hem bepaald door vertogen over buitenlandse 
mannen en spelen deze onvermijdelijk een rol in de relatie, of het nu is door bevesti
ging of ontkenning van deze vertogen (Speelman 2001: 50-51).I9 Het idee van schijn
huwelijken lijkt deel uit te maken van deze gestigmatiseerde identiteit. Maar ook moe
ten we er rekening mee houden dat vrouwen en mannen met hun antwoorden reage
ren op door mij gestelde vragen. Ik zal bovendien niet de eerste zijn geweest die derge
lijke vragen heeft gesteld. Uit de interviews blijkt dat zij zich zeer bewust zijn van de 
negatieve oordelen van hun omgeving over gemengde relaties. Ze reageren daarmee 
niet alleen op het beeld dat ze zelf van hun partner hebben, maar ook op het beeld dat 
de buitenwereld van die partner heeft. 

7.5 Conclusies: van schijnhuwelijk naar liefdespaar 

Op basis van het bovenstaande kan een aantal conclusies worden getrokken over de 
genderspecifieke constructie van het schijnhuwelijk. In tegenstelling tot het evaluatie
onderzoek van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken, waarin wordt gesteld dat sek-
seonderscheid in de uitvoering geen rol speelt (Fonk, Van der Meer, Oelen 1998: 76), 
is mijn conclusie dat gender in de uitvoering van de controle op schijnhuwelijken en 
relaties een centrale rol speelt. 

Allereerst blijkt dat Nederlandse vrouwen meer dan Nederlandse mannen ervan 
verdacht worden een schijnhuwelijk te zijn aangegaan. Bij Nederlandse mannen 
wordt een specifieke groep gecontroleerd, namelijk mannen met een lage sociaal-
economische achtergrond. Bij Nederlandse vrouwen worden zowel vrouwen met een 
lagere als met een hogere sociaal-economische achtergrond gecontroleerd. 

De uitvoerders werken met drie kenmerken in de beoordeling van huwelijken als 
schijnhuwelijken: sociaal-economische achtergrond, verschillen tussen de partners en 
de duur van de relatie. Op deze punten wijken de relaties af van onuitgesproken nor
men van het 'romantisch huwelijksideaal'. 

Centraal in de gepleegde controle staat de vraag van de geïnformeerde keuze of de 
veronderstelde naïviteit van de Nederlandse partner. De vreemdelingendienst noemt 
de naïeve Nederlandse man 'goede lobbes', in Groot-Brittannië heet hij 'gullible spon
sor (lichtgelovige sponsor) (Travers 1999: 77, 91). Een vergelijkbare term voor de 
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naïeve Nederlandse vrouw heb ik niet aangetroffen. Het 'type' van de naïeve Neder
landse partner in de controle op schijnhuwelijken doet sterk denken aan de vertogen 
over partners in gemengde relaties, zoals die uit hoofdstuk 4 naar voren kwamen. De 
'goede lobbes' is de mannelijke versie van de Onbezonnen vrouw', zoals die in hoofd
stuk 4 is beschreven. In dat hoofdstuk is duidelijk geworden dat ook buiten de context 
van het vreemdelingenrecht de Nederlandse partners naïviteit wordt toegeschreven. 

De constructie van het schijnhuwelijk reproduceert deze beeldvorming over part
ners in gemengde relaties en verleent er nieuwe betekenissen aan in de context van het 
vreemdelingenrecht. Het schijnhuwelijk als constructie in het vreemdelingenrecht is zo 
machtig, juist omdat het refereert aan die algemenere vertogen over gemengde relaties. 

Het schijnhuwelijk heeft sterke etnische en culturele connotaties. Vooral huwelij
ken en relaties met partners die als 'etnische ander' worden beschouwd, worden als 
schijnhuwelijk gezien. Het sterkst geldt dit voor huwelijken en relaties met islamiti
sche mannen. Bij huwelijken en relaties met een islamitische man is een centrale vraag 
of vrouwen rechten hebben opgegeven. De scheidslijn tussen geïnformeerde keuze en 
naïviteit is heel dun: hoewel bereidheid wordt verwacht de partner naar het herkomst
land te volgen, kan de bereidheid in een islamitisch land te gaan wonen een teken zijn 
van naïviteit, zodat de geïnformeerde keuze ontbreekt. 

Gemengde huwelijken zijn lange tijd niet als liefdeshuwelijken gezien, maar als 
problematisch, marginaal en in strijd met de openbare orde en zedelijkheid. De con
structievan het schijnhuwelijk in het vreemdelingenrecht sluit hierbij aan. Maar zoals 
we hebben gezien, sluit de constructie van het schijnhuwelijk romantische liefde niet 
uit. Ambtenaren willen juist bevestigd zien dat de partners een romantische liefde 
voor elkaar koesteren en laten zich daarvan veelal ook overtuigen. De praktijk van het 
controle op schijnhuwelijken laat zien, dat het paar met een goed, overtuigend verhaal 
over de relatie (hun 'productive Other') de uitvoerend ambtenaar of anders in latere 
instantie de rechter aan hun kant kunnen krijgen. In dit verhaal moeten ze de punten 
waarop ze van het romantische huwelijksideaal afwijken toelichten en begrijpelijk 
maken. Zo heeft Tineke in het verhoor een het begin van dit hoofdstuk, begrijpelijk 
kunnen maken dat ze op een twintig jaar jongere islamitische man verliefd is gewor
den. Op die manier ondergaat het voor de uitvoerders 'duidelijke schijnhuwelijk' de 
transformatie naar 'echt liefdespaar'. 

Hoewel uit het dossieronderzoek gebleken is dat afwijzingen van de aanvraag van 
een verblijfsvergunning en weigeringen van de huwelijkssluiting op grond van het 
schijnkarakter van de relatie nauwelijks voorkomen, zou het onterecht zijn daaruit de 
conclusie te trekken dat de controle op schijnhuwelijken van geringe betekenis is. Ten 
eerste blijft bij uitvoerders het idee bestaan dat veel, zo niet de meeste, gemengde rela
ties schijnrelaties zijn. Hier doet zich het door Snyder (1984: 296) beschreven mecha
nisme voor: ook al wordt de hypothese dat veel gemengde huwelijken schijnhuwelij
ken zijn in de uitvoeringspraktijk niet bevestigd, dat leidt er niet toe dat de hypothese 
wordt bijgesteld. 

De constructie van het schijnhuwelijk bepaalt de voorwaarden waaronder ge
mengde relaties tot de Nederlandse natiestaat kunnen worden toegelaten en heeft 
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daarmee vooral een controlerende en waarschuwende functie, een voorbeeld van het 
vreemdelingenrecht als disciplineringsstrategie (zie paragraaf 2.2). Aanvragers moeten 
zich vergaande inmenging in hun privacy laten welgevallen, zij moeten bereid zijn 
brieven en foto's te overleggen, of de vreemdelingendienst thuis te ontvangen. Zij die
nen bereid te zijn tot een 'open gesprek' over hun motieven en relatie. Zij kunnen zich 
niet zonder gevolgen aan deze controle onttrekken door medewerking te weigeren. 

Ten derde heeft de controle op schijnhuwelijken gevolgen voor de procedure. Ver
denking van een schijnhuwelijk en de daarop volgende controle zal de duur van de 
aanvraagprocedure aanmerkelijk verlengen en de behandeling door uitvoeringsin
stanties beïnvloeden. Tenslotte liggen de effecten van de controle op schijnhuwelijken 
in de sociale opvattingen over gemengde relaties. Zowel in hun omgeving als in hun 
persoonlijke relatie hebben paren te maken met twijfels over de huwelijksmotieven 
van de buitenlandse partner. Het kan leiden tot wantrouwen in de relatie tussen de 
Nederlandse vrouw en buitenlandse man. Dit wantrouwen vormt onderdeel van de 
gestigmatiseerde identiteit van buitenlandse mannen in Nederland. Op welke andere 
manieren het vreemdelingenrecht doorwerkt in de onderlinge relatie, komt aan de 
orde in de hoofdstukken 9 en 10. In hoofdstuk 8 ga ik eerst nader in op het gezinsleven 
dat vereist is voor toekenning van een verblijfsvergunning. 



Hoofdstuk 8 

Het gezinsleven 

8.1 De inkomenseis 

Michael en Jolanda 

De Nederlandse Jolanda en haar Amerikaanse partner Michael zijn zeven jaar 

getrouwd en hebben twee kinderen van zeven en zes jaar oud. Na een jarenlang ver

blijf in de Verenigde Staten keert het gezin terug naar Nederland. Ze vragen een ver

blijfsvergunning aan. De vreemdelingendienst geeft elf dagen na de aanvraag een posi

tief advies: 

De echtgenote van betrokkene alsmede de kinderen hadden aanpassingsproble

men en heimwee. In april 199* is de echtgenote van betrokkene met de twee kin

deren terug naar Nederland gekomen om zich hier te vestigen. Op 3 september 

van datzelfde jaar heeft betrokkene zijn baan opgezegd in Amerika en is in het 

kader van gezinshereniging naar Nederland gekomen om zich bij het gezin te voe

gen. Buiten de inkomenseis voldoen beide echtelieden aan de voorwaarden voor 

verblijf bij echtgenote. De echtgenote is sedert 18 augustus van dat jaar gestart met 

werkzaamheden via uitzendbureau A. Zij heeft daar geen vast arbeidscontract, 

met een bruto-inkomen van f1595,00 per maand. Zij heeft echter geen duurzaam 

inkomen. Betrokkene heeft op korte termijn uitzicht op een baan bij de firma Β te 

A. Beide echtelieden hebben serieuze inspanningen gedaan om in hun eigen le

vensonderhoud en dat van hun gezinsleden te voldoen, hetgeen blijkt uit het feit 

dat de echtgenoot van betrokkene slechts voor korte duur een uitkering heeft ge

had nadat zij met haar kinderen naar Nederland is gekomen. Dezerzijds bestaat 

geen bezwaar tegen afgifte van een vergunning tot verblijf aan betrokkene met als 

doel verblijf bij echtgenote Jolanda en het verrichten van arbeid al dan niet in 

loondienst gedurende dat verblijf c.q. verblijf op grond van klemmende redenen 

van humanitaire aard. 

De I N D komt 2,5 maand later tot een andere conclusie en houdt vast aan strikte hand

having van de inkomenseis. Omdat Jolanda slechts een tijdelijk contract heeft, vol

doet ze niet aan deze voorwaarde. De kinderen zijn te oud voor de uitzondering op de 

inkomenseis vanwege de zorg voor een jong kind. Er is geen sprake van inmenging in 

het recht op gezinsleven, nu er geen verblijfsvergunning is die tot het uitoefenen van 

gezinsleven in Nederland in staat stelt. Er is volgens de I N D geen beletsel om het 

gezinsleven buiten Nederland uit te oefenen. 
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De advocaat dient een bezwaarschrift en een verzoek om voorlopige voorzieningen 
in tegen deze negatieve beschikking. Hij stelt dat er wel degelijk een beletsel is het 
gezinsleven buiten Nederland te voeren, vanwege de aanpassingsproblemen van 
Jolanda. Jolanda voldoet aan de inkomenseis, nu zij meer dan een jaar werkzaam is 
geweest via uitzendbureaus. Op grond daarvan ontstaat om humanitaire redenen een 
positieve verplichting tot toelating in Nederland. Over de kinderen spreekt de advo
caat niet. Wel benadrukt de advocaat de positie van Michael. Hij presenteert Michael 
als werknemer: in de Verenigde Staten heeft hij altijd gewerkt, maar in Nederland kan 
hij niet werken zolang hij geen verblijfsvergunning heeft. Het 'werkloos thuis blijven' 
van Michael leidt tot spanningen in het gezin, 'nu appellant is opgevoed en opge
groeid met het idee dat de man binnen het gezin de verantwoordelijkheid draagt in 
het levensonderhoud te voorzien'. Dat Jolanda nu de verantwoordelijkheid als kost
winner op zich heeft, is het gevolg van een noodgedwongen keuze. De advocaat bena
drukt dat de terugkeer naar Nederland niet Michaels keuze was en dat hij getracht 
heeft Jolanda op andere gedachten te brengen: 

Zijn echtgenote heeft echter van aanvang aan aanpassingsproblemen gehad. Zij 
heeft nooit kunnen aarden in de Amerikaanse cultuur, ook niet na herhaaldelijk 
aandringen van haar echtgenoot c.q. appellant zodat zij na een verblijf van (toch) 
4 jaar besloot terug te gaan naar Nederland, desnoods met achterlating van haar 
echtgenoot c.q. appellant. Deze laatste besloot zijn baan op te zeggen en ook terug 
te gaan naar Nederland teneinde zich bij zijn gezin te voegen. Appellant is beschei
denlijk van mening dat het van een onevenredige hardheid is thans te stellen dat hij 
niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning nu niet wordt voldaan aan 
de inkomenseis. 

Veertien maanden na de aanvraag komt de I N D tot een positieve beschikking op het 
bezwaarschrift. Hoewel er niet aan de inkomenseis is voldaan, heeft Jolanda serieuze 
inspanningen getoond om in eigen levensonderhoud te voorzien. Er is ook rekening 
gehouden met de duur van het huwelijk en het feit dat daadwerkelijk geprobeerd is in 
de Verenigde Staten een bestaan op te bouwen. Gezien de 'bijzondere omstandighe
den' (welke dat zijn wordt niet nader gepreciseerd) en de serieuze inspanningen is er 
reden om op grond van klemmende reden van humanitaire aard een uitzondering te 
maken op de inkomenseis en verblijf toe te staan. 

In dit hoofdstuk gaat het me om de vraag op welke wijze met de normen van het 
beleid in de uitvoering wordt omgegaan. De centrale vraag is wat de effecten van deze 
wijze van uitvoering zijn. Welke betekenissen over het 'voorbeeldige' gezin worden 
hiermee geproduceerd en voor welke keuzes stelt het paren? 

Allereerst zal ik bovenstaand dossier bespreken en analyseren. Vervolgens zal ik de 
uitvoering van de formele normen bespreken: de inkomenseis, openbare orde en de 
legalisatie van buitenlandse documenten.' Dan komen de impliciete normen die aan 
het gezinsleven worden gesteld aan de orde: de manier waarop de band tussen ouders 
en kinderen wordt beoordeeld en de wijze waarop met de domiciliekeuze van paren 
wordt omgegaan. In de interviews met aanvragers is ingegaan op de vraag voor welke 



Het gezinsleven 143 

keuzes aanvragers door de diverse normen worden gesteld en hoe zij dit beoordelen. 

O p grond van de resultaten van deze analyse kan worden ingevuld welke betekenissen 

van het 'voorbeeldige gezin' in de uitvoering worden geproduceerd. 

Analyse van het dossier 

De vreemdelingendienst vindt dat de verblijfsvergunning dient te worden verleend, 

zo blijkt uit de positieve toonzetting van het advies. Jolanda voldoet niet aan de in

komenseis en daarmee wordt niet aan de voorwaarden voldaan. De vreemdelingen

dienst schrijft echter dat buiten de inkomenseis aan alle voorwaarden wordt voldaan. 

Ook wordt uitdrukkelijk gesteld dat er geen bezwaren zijn tegen verlening van een 

vergunning op humanitaire gronden. 

De IND houdt in haar beschikking echter vast aan een strikte toepassing van de 

inkomenseis, waarop geen uitzondering kan worden gemaakt. De aanpassingsproble

men noemt de ι Ν D in haar beschikking wel, maar op de vraag of op grond daarvan een 

uitzondering op de inkomenseis moet worden gemaakt, wordt niet expliciet ingegaan. 

Wel wordt overwogen dat er geen sprake is van een inbreuk op het gezinsleven, omdat 

Michael geen verblijfsvergunning had die hem tot het uitoefenen van het gezinsleven 

in Nederland in staat stelde. Hiermee is de domiciliekeuze van het paar in het geding: 

moet het hen worden toegestaan om uit de Verenigde Staten naar Nederland terug te 

keren, ook als niet aan de inkomenseis wordt voldaan? De vreemdelingendienst vindt 

van wel, de I N D geeft een duidelijk nee. 

De advocaat geeft in zijn verweer een beeld van de ontstane gezinssituatie, met 

gebruikmaking van culturele argumenten en argumenten op basis van genderverhou-

dingen. Hij noemt de heimwee en aanpassingsproblemen van Jolanda, die het onmo

gelijk maken het gezinsleven buiten Nederland te voeren. Jolanda is gedwongen kost

winner. Deze omkering van genderrollen gaat niet alleen in tegen de normen waarmee 

Michael is opgevoed, maar leidt ook tot spanningen in het gezin. De aanpassingspro

blemen van de kinderen, die de vreemdelingendienst nog noemde, raken op dit 

moment in de procedure op de achtergrond. 

De advocaat schuift tevens het werknemerschap van Michael naar voren. De 

vreemdelingendienst vermeldt dat Michael uitzicht heeft op werk, maar de I N D gaat 

hieraan voorbij. Voor de inkomenseis zijn alleen het inkomen van Jolanda en haar 

inspanningen van belang. In de laatste beschikking spreekt de I N D over de 'bijzondere 

omstandigheden', 'thans bekende feiten en omstandigheden' en het feit dat daadwer

kelijk getracht is in de Verenigde Staten een bestaan op te bouwen. Hiermee lijkt 

geïmpliceerd dat de domiciliekeuze van een paar kan worden gehonoreerd, mits eerst 

domicilie in het buitenland is gekozen; uit het dossier spreekt een zekere waardering 

voor de 'teruggekeerde Nederlander'. Er is echter geen sprake van een recht op domi

ciliekeuze in Nederland. De keuze voor Nederland wordt uitsluitend in bijzondere 

omstandigheden gehonoreerd, in casu vanwege de heimwee. Er is eerder sprake van de 

verlening van een gunst, dan van erkenning van een recht. Impliciet is hiermee de 

heimwee van Jolanda als reden voor terugkeer geaccepteerd. 
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Formele beleidsvrijheid: uitzonelering op de inkomenseis om humanitaire redenen 

Wanneer niet aan de inkomenseis wordt voldaan, kan in sommige situaties toelating 
toch worden toegestaan op grond van humanitaire redenen. Het bovenstaande dossier 
van Jolanda en Michael is een voorbeeld van een dossier waarin dit beroep wordt 
gehonoreerd. 

Uit de dossiers blijkt dat de uitzondering op grond van humanitaire redenen 
wordt toegepast op een bijzondere categorie, en wel: Nederlandse vrouwen met een 
Amerikaanse man. Het betreft vrouwen die na een verblijf van enkele jaren met hun 
gezin in het buitenland naar Nederland terugkeren (vijf dossiers). Zij komen naar 
Nederland, omdat de Nederlandse vrouw last heeft van heimwee, omdat een arbeids
contract is beëindigd en in één geval omdat de Nederlandse vrouw haar zieke moeder 
in Nederland wil verzorgen. In één geval neemt de I N D meteen een positieve beschik
king op het advies van de vreemdelingendienst. Bij vier van de vijf aanvragen gaat de 
I N D pas akkoord nadat een bezwaarschrift is ingediend. De procedure neemt geruime 
tijd in beslag; in twee gevallen meer dan een jaar. De ondersteuning van een advocaat 
is voor deze vijf paren onmisbaar. 

Ik zie drie mogelijke verklaringen voor de toepassing van de uitzonderingsgrond 
humanitaire redenen op deze specifieke groep Nederlandse vrouwen. Ten eerste 
spreekt uit de dossiers een zekere waardering voor de 'teruggekeerde Nederlander': de 
Nederlandse partner die het met het gezin in het buitenland heeft geprobeerd, maar 
hierin niet is geslaagd, verdient het terug te kunnen keren naar Nederland. In zo'n 
geval is er sprake van een reeds bestaand gezin (gezinshereniging) en niet een nog te 
vormen gezin (gezinsvorming). Daarbij lijkt er begrip te bestaan voor de moeilijk
heden die Nederlandse vrouwen bij verblijf in het buitenland ondervinden, zoals 
heimwee en aanpassingsproblemen. Het gebruikte argument van heimwee geeft aan, 
dat een gegronde reden nodig is om terug te keren naar Nederland. De terugkeer naar 
Nederland is daarmee niet een geclaimd recht van een Nederlands burger, maar een 
gunst die bij uitzondering wordt verleend. 

Ten tweede lijkt het een genderspecifiek vertoog te zijn, dat uitsluitend door en 
voor Nederlandse vrouwen wordt aangevoerd. De verlening van de uitzonderings
grond gebeurt dan ook op basis van overwegingen over de omstandigheden van de 
Nederlandse vrouw, meer dan van haar buitenlandse panner. Bij Nederlandse mannen 
die uit het buitenland terugkeren, wordt uitsluitend gekeken naar de inkomenssituatie. 

Een derde mogelijke verklaring ligt in de nationaliteit en etniciteit van de buiten
landse partners: deze zijn in de gehonoreerde aanvragen zonder uitzondering westers 
en wit. In de beslissingen op de aanvragen ontbreken overwegingen van een restrictief 
vreemdelingenbeleid, die bij partners van niet-westerse nationaliteiten, wanneer niet 
aan de voorwaarden wordt voldaan, vaak prominent aanwezig zijn. Het ontbreken van 
overwegingen van restrictief vreemdelingenbeleid lijkt een voorwaarde om ruimte te 
doen ontstaan voor overwegingen op humanitaire gronden. Deze verklaring wordt 
bevestigd door het onderzoek van Van den Bedem et al. (1995) en Van den Brink 
(1999). Twee vergelijkbare casussen van 'teruggekeerde Nederlanders', een etnische 
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Nederlander die met een buitenlandse partner terugkeert uit Zuid-Afrika, de ander een 
tot Nederlander genaturaliseerde Turk die met partner terugkeert uit Oost-Turkije, 
worden door ambtenaren verschillend beoordeeld. Van de ambtenaren aan wie deze 
casussen is voorgelegd, gaan zeven ambtenaren bij de uit Zuid-Afrika teruggekeerde 
Nederlander na of er sprake was van humanitaire redenen, drie ambtenaren willigen de 
aanvraag in. Bij de uit Turkije teruggekeerde Nederlander toetst slechts één ambtenaar 
de aanvraag aan humanitaire redenen, deze aanvraag wordt door geen enkele ambte
naar ingewilligd. Bij de uit Zuid-Afrika teruggekeerde Nederlander is de Nederlandse 
nationaliteit de doorslaggevende factor, bij de uit Turkije teruggekeerde Nederlander 
het feit dat hij Nederland heeft verlaten om in een ander land te gaan wonen (Van den 
Brink 1999:106). Het recht op domiciliekeuze van de etnische Nederlander wordt sterker 
geacht dan dat van de Nederlander van Turkse afkomst. Volgens Van den Brink speelt 
de etniciteit van de verblijfvragende Nederlandse partner een rol in de beoordeling van 
humanitaire redenen. Uit mijn onderzoek blijkt dat niet alleen de etniciteit van de 
Nederlandse, maar ook van de buitenlandse partner een rol van betekenis speelt. 

De enige andere aanvraag in mijn onderzoek, waarbij een beroep is gedaan op 
humanitaire redenen bij onvoldoende bestaansmiddelen, die niet past binnen deze 
specifieke groep Nederlandse vrouwen, betreft een Nederlandse man met een Marok
kaanse vrouw. De aanvraag is niet gehonoreerd. Het betreft een bijzondere situatie. 
De Marokkaanse vrouw heeft een verblijfsvergunning in Nederland voor onbepaalde 
duur na verbreking van haar huwelijk met een Marokkaanse man. Tijdens een bezoek 
aan de familie in Marokko, worden beide partners door de Marokkaanse autoriteiten 
gevangen gezet vanwege overspel.2 De vrouw wordt pas maanden later vrijgelaten en 
slaagt er pas jaren daarna in een paspoort te bemachtigen. In deze periode onderhou
den de partners schriftelijk contact en de man ondersteunt de vrouw financieel. De 
vreemdelingendienst legt het advies voor aan de I N D . De I N D wijst de aanvraag af, 
zonder specifiek in te gaan op de omstandigheden van het geval. De aanvraag is 
behandeld als een eerste toelating. Dat de vrouw al een verblijfsvergunning in Neder
land heeft, voordat zij naar Marokko gaat, komt in het dossier in het geheel niet ter 
sprake.' Het heeft dit paar, dat geen bezwaarschrift heeft ingediend, zeker ontbroken 
aan de steun van een advocaat. Maar ook zal een rol hebben gespeeld dat in de eerste 
beschikking slechts heel beperkt wordt ingegaan op de individuele omstandigheden; 
dat gebeurt pas in bezwaar. 

Kind jonger dan vijf 

Wanneer een paar gehuwd is en een kind heeft jonger dan vijf, hoeft niet aan de in
komenseis te worden voldaan. Ook wanneer het paar een bijstandsuitkering heeft, 
kan de verblijfsvergunning worden verleend. Dit sluit aan bij het sociale zekerheids-
beleid, volgens welke een ouder die de zorg voor een jong kind heeft, niet verplicht 
kan worden zich beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt. Hoewel de uitzonde
ring in het beleid sekseneutraal is geformuleerd, zijn het vooral vrouwen die er een 
beroep op (kunnen) doen. 
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O p de uitzondering vanwege zorg voor een jong kind kunnen vooral Nederlandse 
vrouwen een beroep doen (negen dossiers van Nederlandse vrouwen, één dossier en 
één geobserveerd gesprek van Nederlandse mannen). Zij hebben dit ook vaker nodig, 
omdat de inkomenssituatie van vrouwen slechter is dan die van mannen (zie bij
lage 2). Dit heeft haar weerslag op de beeldvorming over dit beleid bij uitvoerings
ambtenaren. In gesprekken uiten enkele ambtenaren zich negatief over de uitzon
dering. Zij zien het krijgen van een kind door een vrouw als een middel, een 'truc' 
van vrouwen om onder de inkomenseis uit te komen. Soms wordt hiervoor de term 
'Kostokindje' gebruikt, naar de staatssecretaris van Justitie Aad Kosto (PvdA), onder 
wiens verantwoordelijk deze regeling tot stand is gekomen. 

Uit de dossiers blijkt dat ambtenaren de uitzondering vanzelfsprekender toepassen 
bij een Nederlandse vrouw dan bij een Nederlandse man. Bij Nederlandse vrouwen 
wordt de uitzondering door ambtenaren van de vreemdelingendienst direct toegepast, 
zonder eerst de verdere inkomenssituatie te onderzoeken. In de twee gevallen van 
Nederlandse mannen, beide met een Amerikaanse vrouw, waarin de uitzondering 
wordt toegepast, gebeurt dat pas nadat gebleken is dat de verdere inkomenssituatie 
van de man geen uitweg biedt. In één van deze gevallen wordt de zogenaamde fictie-
redenering toegepast. De Amerikaanse echtgenote verblijft reeds in Nederland. De 
IND gaat ervan uit, dat de uitzondering alleen geldt bij een eenoudergezin (zie para
graaf 6.6). Aangenomen dat bij weigering van de verblijfsvergunning de Amerikaanse 
echtgenote het land zal verlaten en het kind bij de Nederlandse man zal achterlaten, 
vormt de man in dat geval een eenoudergezin, zodat de uitzondering van toepassing 
wordt. 

De uitzondering geldt alleen bij een reeds geboren kind en niet wanneer de vrouw 
zwanger is. Dit leidt in praktijk tot verschillende problemen. Een aanvraag voor toe
lating ingediend tijdens de zwangerschap dient, wanneer niet aan de inkomenseis 
wordt voldaan, formeel te worden afgewezen. De buitenlandse partner dient het land 
te verlaten, om na geboorte van het kind een verblijfsvergunning aan te vragen. Er 
moet immers op het moment van de aanvraag aan de voorwaarden worden voldaan. 
Handhaving van dit uitgangspunt zou leiden tot verwijdering van zwangere buiten
landse vrouwen en verwijdering van buitenlandse mannen tijdens de zwangerschap 
van hun Nederlandse partner. Dit probleem is niet alleen aan de orde bij de in
komenseis, maar ook bij de mw-plicht (zie hierna paragraaf 8.4). In zeven zaken zijn 
deze problemen aan de orde. In praktijk gaan uitvoeringsambtenaren hiermee flexibel 
om. Een ambtenaar van de vreemdelingendienst houdt in een geval de aanvraag van 
een verblijfsvergunning van een Nederlandse man en een Amerikaanse vrouw enkele 
weken aan, tot na de geboone van het kind. 

De uitzondering leidt tevens tot problemen, wanneer de zwangerschap in een mis
kraam uitmondt of het kind na de geboorte komt te overlijden. Dit is een Neder
landse vrouw met een Marokkaanse man overkomen. In dit dossier heeft de I N D de 
vreemdelingendienst laten weten dat na de geboorte de verblijfsvergunning kan wor
den verleend. Als het kind doodgeboren wordt, gaat de uitzondering niet meer op. 
Het beroep van de advocaat op 'tijdelijke arbeidsongeschiktheid' van de vrouw wordt 
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niet gehonoreerd, omdat alleen bij permanente arbeidsongeschiktheid een uitzonde
ring op de inkomenseis mogelijk is. 

Afivijking van de inkomenseis op basis van informele beleidsvrijheid 

Bij negen aanvragen voldoen aanvragers op het moment van de aanvraag niet aan de 
inkomenseis, maar verleent de vreemdelingendienst toch de verblijfsvergunning. 
Ambtenaren maken in deze gevallen gebruik van hun informele discretie om een afwij
king van de inkomenseis toe te staan. De meeste ambtenaren ontkennen dat ze dit 
doen en zeggen vast te houden aan een strikte handhaving van de inkomenseis. Een 
ambtenaar geeft het gebruik van informele discretie echter toe en beargumenteert het 
aldus: 

Je kunt het aanvragers zo moeilijk maken als je zelf wilt. Officieel kan het niet, 
maar soms kun je mensen bijvoorbeeld een termijn gunnen om aan de voorwaar
den te voldoen door het vinden van werk. 

In een deel van genoemde negen gevallen - drie Nederlandse mannen en een Neder
landse vrouw - wordt de aanvraag inderdaad aangehouden totdat aan de voorwaarden 
wordt voldaan, soms zelfs voor zeer lange tijd. Bij twee Nederlandse mannen wordt de 
aanvraag resp. zeven en negen maanden aangehouden. Bij deze aanvragen lijkt de 
vreemdelingendienst erop te vertrouwen, dat de man er wel in zal slagen een baan te 
vinden. Dit vertrouwen is deels gebaseerd op het arbeidsverleden. Over een van deze 
Nederlandse mannen, die een halfjaar daarvoor een eigen bedrijfis gestart, schrijft de 
ambtenaar van de vreemdelingendienst: 

Echtgenoot de tijd gegeven om duidelijk te krijgen met financieel gebeuren van 
zijn net gestart bedrijf. Ziet er voor de rest gezond uit. Heeft altijd gewerkt. 

Bij een vrouw die sinds drie jaar met tijdelijke contracten als docent werkt, houdt de 
iND het dossier aan totdat de vrouw haar vaste contract kan overleggen. Bij twee 
vrouwen wordt de verblijfsvergunning door de vreemdelingendienst verleend, hoe
wel zij slechts over een tijdelijk contract beschikken, zonder dat dit nader wordt 
gemotiveerd. 

De termijn kan ook worden geboden om te trouwen. Dit gebeurt bij twee Neder
landse vrouwen. Bij huwelijk is de inkomenseis lager en gelden uitzonderingen die bij 
samenwonen niet gelden. Een vrouw die sinds vier jaar in de thuiszorg werkt met een 
vast arbeidscontract van 32 uur, verdient onvoldoende om met haar partner te kunnen 
samenwonen. De aanvraag wordt aangehouden totdat zij getrouwd zijn, waarna de 
verblijfsvergunning wordt verleend. Niet altijd echter krijgen aanvragers de tijd 
gegund om een huwelijk te sluiten. De aanvraag van een Nederlandse vrouw met een 
Nigeriaanse partner wordt afgewezen, hoewel de vrouw een Melkert-baan heeft. De 
vrouw heeft naast de zorg voor kinderen jarenlang meegewerkt in het bedrijf van haar 
voormalige Nederlandse echtgenoot. Volgens het beleid geldt dat echter niet als 
arbeidsverleden. Zij wordt gezien als nieuwkomer op de arbeidsmarkt. Het geplande 



148 Onbezonnen vrouwen 

huwelijk, op grond waarvan de Melkertbaan als inkomen zou kunnen worden meege
rekend, wordt gezien als een 'toekomstige onzekere gebeurtenis', waarmee geen reke
ning kan worden gehouden. De rechter is het met deze beslissing van de I N D eens. In 
deze aanvraag wordt getwijfeld aan de serieusheid van de relatie, op grond van de 
Nigeriaanse nationaliteit van de buitenlandse partner en diens migratieverleden. Van
wege deze twijfel wegen belangen van het restrictief beleid het zwaarst. 

Gender en etniciteit 

Zoals is gebleken in paragraaf 6.6, is in de Kamer discussie ontstaan over de vraag of de 
inkomenseis zou leiden tot indirecte discriminatie van vrouwen. De dossiers bevesti
gen de indruk dat vrouwen moeilijker aan de inkomenseis kunnen voldoen dan man
nen. Afwijzingen op grond van de inkomenseis betreffen vaker vrouwen dan mannen 
(zeven Nederlandse vrouwen, drie Nederlandse mannen). 

Nederlandse vrouwen doen vaker dan Nederlandse mannen een beroep op één 
van de beleidsuitzonderingen (22 vrouwen, 5 Nederlandse mannen). Voor een deel 
betreft het uitzonderingen op grond van arbeidsverleden (WAO en ww). In die geval
len wordt geen arbeid verricht, maar moet wel het normbedrag worden gehaald. 
Daarnaast doen vrouwen meer dan mannen een beroep op uitzonderingen op grond 
van humanitaire redenen of de zorg voor een kind jonger dan vijf. Een beroep op één 
van de uitzonderingen van de inkomenseis wordt niet altijd beschouwd als een 
gerechtvaardigd gebruik van de mogelijkheden die het beleid biedt, maar soms als 
'truc' om een verblijfsvergunning te verwerven waarop anders geen recht bestond. Dit 
kan leiden tot negatieve en seksespecifieke categoriseringen, zoals het 'Kostokindje'. 

Wanneer de vreemdelingendienst aanvragen aan de I N D voorlegt, zet de I N D in 
beginsel in op strikte toepassing van de inkomenseis, in overeenstemming met het 
beleid. Afhankelijk van de etniciteit van de buitenlandse partner en het ontbreken van 
een migratieverleden kan soms toch ruimte ontstaan voor humanitaire overwegingen 
of het bieden van een termijn om aan de inkomenseis te voldoen. Voorleggen aan de 
I N D betekent echter onvermijdelijk een lange procedure. 

Etniciteit en migratieverleden van de buitenlandse partner bepalen tevens de 
manier waarop ambtenaren van de vreemdelingendienst gebruik maken van hun 
informele discretie. In sommige gevallen bieden ze de gelegenheid alsnog aan de in
komenseis uit arbeid te voldoen, of de aanvraag aan te houden tot de geboorte van een 
kind of een huwelijk. Of ambtenaren van deze ruimte gebruik maken, hangt mede af 
van de indruk van het paar: het arbeidsverleden van de Nederlandse partner en de 
etniciteit en het migratieverleden van de buitenlandse partner. De combinatie van 
beide factoren leidt er mogelijk toe dat bij Nederlandse vrouwen minder snel van deze 
informele discretie gebruik gemaakt wordt dan bij Nederlandse mannen: vrouwen 
hebben immers minder langdurige arbeidsverledens en vaker een partner met een 
migratieverleden. 
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8.2 Openbare orde 

Pave en Vera 

Pave (27) uit Kroatië en de Nederlandse Vera (25) hebben sinds twee jaar een relatie. 
Pave verblijft dan al geruime tijd illegaal in Nederland. Vera is bezig te scheiden van 
haar vorige Nederlandse partner. Een jaar na hun ontmoeting gaan Pave en Vera 
samenwonen en wordt een kind geboren waarvan het vaderschap door de ex-echtge
noot van Vera wordt ontkend. Vera heeft een rww-uitkering. Na een jaar samenleven 
vraagt het paar een vergunning voor verblijf bij partner aan. 

De vreemdelingendienst komt na een maand tot een negatief advies, omdat niet 
voldaan wordt aan het inkomensvereiste. Zelfs als het paar gehuwd zou zijn, zo stelt de 
vreemdelingendienst, zou aan het inkomensvereiste niet worden voldaan. De uitzon
dering voor een kind jonger dan vijf wordt niet van toepassing geacht, omdat er geen 
sprake is van een eenoudergezin, nu Pave reeds in Nederland verblijft. Tevens is de 
ongehuwdverklaring van Pave niet op de juiste wijze gelegaliseerd. Pave stelt dat hij 
daartoe niet in staat is in verband met de oorlogssituatie in ex-Joegoslavië. Verder ver
meldt de vreemdelingendienst in haar advies dat Pave bij binnenkomst niet in het 
bezit is geweest van een geldig paspoort. Pave is zonder m w Nederland binnen geko
men. De vreemdelingendienst twijfelt er niet aan, dat het paar daadwerkelijk samen
leeft. Wel wordt gesteld dat niet is bewezen dat Pave de vader van het kind is. 

De beschikking van de I N D vier maanden later is negatief, omdat niet wordt vol
daan aan de inkomenseis. In de beoordeling van de positieve verplichting op grond 
van 8 EVRM speelt een rol dat Pave het kind niet heeft erkend. De I N D lijkt te twijfelen 
aan de serieusheid van de relatie, blijkens de opmerking: 'na enige eerdere verblijven 
in Nederland heeft [Pave] nu zijn oog laten vallen op [Vera]'. Nadat ook het bezwaar
schrift is afgewezen, komt de zaak voor de rechtbank. De president rechtbank vindt 
dat het paar vier weken moet worden gegund om te trouwen. In dat geval zou alsnog 
aan de voorwaarden zijn voldaan (kind jonger dan vijf). Kort na de uitspraak trouwen 
Pave en Vera inderdaad. De dag ervoor hebben ze een nieuwe aanvraag gedaan, nu 
voor verblijf bij echtgenote. De advocaat is meegekomen naar het gesprek bij de 
vreemdelingendienst. Er is inmiddels een tweede kind geboren, dat evenmin door 
Pave is erkend. Vera stelt bij de vreemdelingendienst dat Pave wel de natuurlijke vader 
is van beide kinderen. Tot erkenning is nog niet overgegaan, omdat het wettelijk niet 
mogelijk is dat de kinderen de naam van de moeder krijgen en omdat het verblijf in 
Nederland van Pave niet zeker is. 

Tijdens het gesprek bij de vreemdelingendienst blijkt er een probleem te zijn met 
de antecedentenverklaring. Pave kan deze niet tekenen, omdat hij in België als onge
wenst staat gesignaleerd in verband met een gepleegd strafbaar feit. Hij heeft daar een 
'akkevietje gehad met landgenoot', aldus de vreemdelingendienst. De advocaat heeft 
inmiddels ook de I N D hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De I N D ZOU volgens 
hem geen bezwaar hebben tegen het verblijf als Pave zou kunnen aantonen ongehuwd 
te zijn. De advocaat voert humanitaire redenen aan om de aanvraag alsnog in te willi-
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gen. De vreemdelingendienst vraagt hem deze humanitaire redenen toe te lichten, 
zoals met betrekking tot het vaderschap van de kinderen. De advocaat weigert dit ech
ter, omdat zijn inziens aan alle voorwaarden voor verblijf bij echtgenote is voldaan. 
Hij licht alleen de situatie met betrekking tot de antecedenten toe. De vreemdelingen
dienst schrijft haar onthouding advies bijna drie jaar nadat het paar de eerste aanvraag 
heeft ingediend. Aan de algemene vereisten voor verblijf bij echtgenote is voldaan. 
Voor wat betreft het onderdeel openbare orde zegt de vreemdelingendienst niet over 
de vereiste gegevens te beschikken. 

De advocaat licht in een brief het 'akkevietje' in België nader toe. Pave heeft een 
gevangenisstraf van twee jaar uitgezeten voor afpersing en zware mishandeling. De 
advocaat stelt dat de problemen in België veroorzaakt zijn door de oorlog in 
ex-Joegoslavië. Tijdens de inmiddels zeven jaren verblijf van Pave in Nederland is hij 
nooit met Justitie in aanraking geweest. Pave is bereid om na verlening van de vergun
ning onmiddellijk te gaan werken, zodat het gezin niet langer afhankelijk hoeft te zijn 
van een uitkering. Pave zou het voordeel van de twijfel moeten worden gegund, aldus 
de advocaat. 

De beschikking van de I N D is echter afwijzend. O p het dossier staat in grote let
ters, geschreven met rode dikke viltstift, aangetekend: "ZWAAR CRIMINEEL!" De I N D 
weigert verblijf op grond van de openbare orde en het ontbreken van een geldig pas
poort. 

Onderzoek bij de justitiële autoriteiten in België heeft uitgewezen dat betrokkene -
op ** januari 199* te [plaats in België] is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke ge
vangenisstraf van 2 jaar, terzake van afpersing en zware mishandeling. Vorenstaande 
door betrokkene in België gepleegd delict dient ook naar Nederlands recht te wor
den aangemerkt als een misdrijf. Aangenomen mag worden dat genoemde delict be
gaan door betrokkene in België een nagenoeg vergelijkbare strafmaat zou hebben 
opgeleverd in Nederland. Nu betrokkene in België is veroordeeld tot een langdurige 
gevangenisstraf voor een ernstig gepleegd misdrijf kan aan hem toelating op grond 
van het bovenvermelde beleid worden geweigerd. Aan een en ander doet niet af de 
omstandigheid dat betrokkene zou voldoen aan de overige voorwaarden - wat daar
van ook zij - gesteld in het kader van verblijf bij zijn Nederlandse echtgenote. Niet 
is gebleken dat aan betrokkene op grond van enig andere beleidsregel een vergun
ning tot verblijf behoort te worden verleend. Het is niet aannemelijk geworden dat 
betrokkene zodanig is geïntegreerd in de Nederlandse samenleving en de Kroatische 
samenleving zozeer is ontwend dat van hem terugkeer naar het land van herkomst 
niet kan worden verlangd. Daarbij is nog in aanmerking genomen dat kan worden 
aangenomen dat betrokkene een groot deel van zijn leven in Kroatië heeft doorge
bracht. Hij is daar geboren en opgegroeid. Gelet hierop en zijn huidige leeftijd be
staat er dus ook nu geen reden om aan te nemen dat hij zich in Kroatië niet zelfstan
dig kan handhaven. Er zijn geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht of 
gekomen op grond waarvan betrokkene om andere klemmende redenen van huma
nitaire aard in het bezit zou moeten worden gesteld van een vergunning tot verblijf. 
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Dan volgt de overweging op grond van het recht op gezinsleven. 

Hierbij is in aanmerking genomen hetgeen hiervoor is overwogen dat betrokkene 
een gevaar vormt voor de openbare orde. Niet is gebleken van een beletsel om het 
familie- of gezinsleven buiten Nederland uit te oefenen. Van mevrouw [Vera] en 
de kinderen kan in redelijkheid worden gevergd om betrokkene naar een plaats 
buiten Nederland te volgen. 

Ten tijde van deze beschikking zijn de kinderen vier en een jaar oud. De gehele proce
dure heeft tot op dat moment ruim 3 Vi jaar in beslag genomen. Het verdere verloop 
van dit dossier is op het moment van het onderzoek nog niet bekend. 

Analyse van het dossier 

In dit dossier wordt duidelijk hoe bij een aanvraag vanaf het begin negatieve indruk
ken over de partners kunnen ontstaan. Bij de eerste aanvraag zijn de strafbare feiten 
van Pave nog niet bekend. Wel weten de uitvoerders van het eerdere illegale verblijf 
van Pave. Hoewel vast staat dat de partners samen leven, bestaat twijfel over de 
serieusheid van de relatie. Tevens ontstaat twijfel over het vaderschap van Pave, mede 
omdat hij de kinderen niet heeft erkend. Gesteld biologisch en feitelijk vaderschap 
wordt hiermee niet voldoende geacht; het dient juridisch te worden bevestigd (zie 
hierna paragraaf 8.4). De twijfel over de relatie en het vaderschap spelen mee in de 
beoordeling van de inkomenseis. De President van de rechtbank vindt echter dat het 
paar de tijd moet worden gegund om te trouwen. Dat gebeurt en de inkomenseis is 
dan niet langer een probleem. 

Dan komt het probleem van het strafverleden van Pave op tafel. In de toelichting 
die de advocaat hierop geeft, probeert hij Pave te presenteren als slachtoffer van de 
oorlog in ex-Joegoslavië, zoals hij deze oorlog ook al in verband met de moeilijkheden 
rond de legalisatie van documenten heeft aangevoerd. De advocaat benadrukt dat 
Pave daarna zowel in België als in Nederland niet meer met de politie in aanraking is 
geweest, zodat er geen recidivegevaar is. Hij is nu vader, die de kost wil verdienen voor 
zijn gezin, zodra hij daarvoor in de gelegenheid wordt gesteld. 

De advocaat heeft echter geen redenen aangevoerd waarom Vera en de kinderen 
Pave niet naar ex-Joegoslavië zouden kunnen volgen. De I N D hoeft op dergelijke rede
nen dan ook niet in te gaan en stelt eenvoudig dat niet gebleken is van belemmeringen 
voor vrouw en kinderen om de man te volgen. Deze zijn immers niet aangevoerd. In 
de beschikking domineert het strafverleden van Pave overwegingen op grond van het 
recht op gezinsleven. Nadat is overwogen dat aan het gevaar van de openbare orde 
zwaarwegende betekenis moet worden toegekend, vindt een belangenafweging op 
grond van het recht op gezinsleven nauwelijks nog plaats. Voorop staat dat Pave de 
toelating kan worden geweigerd en dat van hem terugkeer kan worden verwacht. Als 
dat is vastgesteld, wordt van Vera en de kinderen verwacht dat zij hem volgen. Hoewel 
ten aanzien van Pave wordt overwogen dat hij een groot deel van zijn leven in Kroatië 
heeft gewoond en er geen belemmeringen zijn om zich daar zelfstandig te handhaven, 
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wordt niet specifiek ingegaan op de omstandigheid dat Vera noch de kinderen in 
Kroatië zijn geweest of opgegroeid en wat het 'volgen' van Pave naar Kroatië voor hen 
zou betekenen. Ook de Nederlandse nationaliteit van Vera en de kinderen wordt niet 
genoemd. 

Het dossier van Pave en Vera is één van de acht dossiers waarin overwegingen op 
grond van de openbare orde bij toelating een rol spelen. Vijf dossiers betreffen aanvra
gen van Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner. In twee van deze vijf 
dossiers komt het tot een positieve beslissing van de vreemdelingendienst, zonder de 
aanvraag voor te leggen aan de I N D . In één van de dossiers is de eindbeslissing negatief. 
In twee dossiers, waaronder dat van Pave en Vera, loopt de procedure nog. In twee van 
de drie dossiers van Nederlandse mannen met een buitenlandse partner wordt een 
positieve beslissing genomen. 

Uit de dossiers blijkt dat niet alleen de gepleegde strafbare feiten van belang zijn 
voor de vraag of het verblijf in Nederland kan worden toegestaan. Zoals we in het dos
sier van Pave en Vera zagen, spelen ook indrukken over de relatie een rol. Een aan
vraag waarbij de goede indruk van het paar de beoordeling over de openbare orde 
mede bepaalt, betreft een Nederlandse man met een Zwitserse vrouw. De vrouw heeft 
in Zwitserland in de 'drugsscene' geleefd. Zij wordt in verband daarmee in Zwitser
land twee keer veroordeeld: één keer tot 3 maanden onvoorwaardelijk vanwege heling 
en één keer tot dertig dagen vanwege drugshandel. Deze laatste straf wordt opgeschort 
met een proeftijd van drie jaar. Daarna wordt de proeftijd nog eens verlengd met een 
jaar. De vreemdelingendienst adviseert negatief in verband met de 'nationale veilig
heid'. Waarschijnlijk wordt gedoeld op de openbare orde. Nationale veiligheid heeft 
betrekking op zaken als spionage of terrorisme; weigering van verblijf op deze grond 
komt nauwelijks voor (Kuijer & Steenbergen 2000: 282-283).'' D e vreemdelingen
dienst voegt de uitspraak van de Zwitserse rechter als bijlage toe. Deze 'spreekt voor 
zich', aldus de vreemdelingendienst. Vermeld wordt dat verder aan de voorwaarden is 
voldaan. Na een halfjaar neemt de I N D een positieve beschikking. Hieraan is binnen 
de I N D wel enige discussie voorafgegaan. Twee ambtenaren hebben naar het dossier 
gekeken en komen in eerste instantie elk tot een andere conclusie. De ene ambtenaar 
vindt dat verblijf niet kan worden geweigerd. De straffen die de vrouw in Zwitserland 
opgelegd heeft gekregen, zijn niet ten uitvoer gelegd, omdat zij zich niet langer in de 
'scene' ophield. Ze heeft haar schulden afbetaald en beschikt over een regelmatig in
komen. De andere iND-medewerker vindt dat verblijf wel geweigerd moet worden, 
omdat er twee veroordelingen zijn. Er wordt advies gevraagd bij de beleidsafdeling van 
Justitie. Deze afdeling vindt een straf van drie maanden te laag om verblijf te weigeren, 
in de woorden van een iND-ambtenaar: 

De vraag wanneer, in geval we dit als ernstig misdrijf zouden kwalificeren, betrok
kene wel voor toelating in aanmerking zou komen (hoeveel jaar moet zij wachten?) 
blijft onbeantwoord, want daarover staat niets in de Vc. Gelet hierop zal de zaak in 
bezwaar moeilijk worden. Onze conclusie was dan ook dat, mede in aanmerking 
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genomen de positieve woorden in het vonnis van de reclassering, alsmede het feit 
dat de beoogde partner een vette baan heeft en dus (?) geen connecties met de scene. 
Inwilliging in de rede lijkt te liggen. 

Bijna negen maanden na de aanvraag neemt de I N D een positieve beslissing, zonder 
dat de tussenkomst van een advocaat nodig is geweest. 

In de besproken dossiers draait het zowel om de indruk van de buitenlandse part
ner als pleger van strafbare feiten, als om de indruk van het paar. De Zwitserse vrouw, 
die door de vreemdelingendienst als gevaar voor de openbare orde wordt gezien, krijgt 
gedurende de procedure een steeds positievere identiteit toegekend. Zij heeft meer
dere strafbare feiten gepleegd, het tweede feit in haar proeftijd. Toch wordt het recidive-
gevaar niet groot geacht, omdat zij de drugsscene heeft verlaten en een vast inkomen 
heeft. Ze heeft haar leven gebeterd. Zij ontleent haar positieve identiteit mede aan die 
van haar Nederlandse partner. Deze heeft een 'vette baan' en verkeert 'dus' (vraag
teken geplaatst door de ambtenaar) niet in de scene. De ambtenaar twijfelt gezien het 
vraagteken zelf enigszins aan de geldigheid van de conclusie dat mensen met een goede 
baan zich niet in de drugsscene bevinden, maar deze twijfel leidt niet tot een ander 
oordeel. De klassenpositie van de Nederlandse man is derhalve mede bepalend. 

Hoewel het strafbare feit van Pave zwaarder is dan dat van de Zwitserse vrouw, is 
dat volgens mij niet de enige factor van belang. Pave slaagt er niet in om een positieve 
identiteit te creëren. De vraag van recidivegevaar wordt hier niet aan de orde gesteld. 
Het illegale verblijf wordt hem zwaar tegengeworpen. Zijn partner en gezin dragen 
niet bij aan een positieve identiteit van Pave, maar versterken juist het negatieve beeld, 
omdat aan de relatie met de vrouw en kinderen wordt getwijfeld. 

Informele beleidsvrijheid 

Ook in geval van een inbreuk op de openbare orde komt het voor dat de vreemdelin
gendienst aanvragen niet voorlegt, maar gebruik maakt van de informele discretie om 
een positieve beslissing te nemen. Dat gebeurt in twee dossiers van Nederlandse vrou
wen met partners van respectievelijk de Algerijnse en de Marokkaanse nationaliteit. 
De vreemdelingendienst heeft beide mannen na meerdere arrestaties tijdens illegaal 
verblijf tevergeefs geprobeerd uit Nederland te verwijderen. Door hun huwelijk met 
een Nederlandse vrouw, die een kind heeft jonger dan vijf, wordt aan de overige voor
waarden voor toelating voldaan. De strafbare feiten zijn te licht om toelating te weige
ren; één van de mannen is zelfs nooit veroordeeld. De vreemdelingendienst lijkt het te 
hebben opgegeven, omdat het eenvoudig geen zin heeft zich langer tegen het verblijf 
te verzetten. De ambtenaar toont zich, mede over het feit dat de vrouw door het kind 
niet aan de inkomenseis hoeft te voldoen, wel enigszins gefrustreerd: 

Blijkens arrestatie scherm is betrokkene aangehouden op [datum]. Van zijn ver
klaring is geen proces verbaal opgemaakt. Echtgenote niet meer verwijtbaar wat 
inkomsten betreft (kind onder de zes jaar)! In overleg besloten de knoop door te 
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hakken en nu vergunning tot verblijf te verlenen op basis van niet verwijtbare in
komsten, huwelijk en geen proces verbaal met verklaring. 

Het beeld dat ontstaat uit de dossiers waarin openbare orde een rol speelt, is dat bij 
gebruik van de formele beleidsvrijheid, behalve het strafbare feit zelf, het beeld van de 
relatie van belang is voor de beslissing op de vraag of toelating moet worden toege
staan. Het gaat niet om afzonderlijke overwegingen van allereerst openbare orde en 
vervolgens een belangenafweging op grond van het recht op gezinsleven. Beide over
wegingen vloeien in elkaar over. Het beeld van de relatie bepaalt mede de beoordeling 
van de ernst van de inbreuk op de openbare orde. Wanneer gebruik gemaakt wordt 
van informele discretie gebeurt dat, in tegenstelling tot bij de inkomenseis, niet omdat 
op grond van de goede indruk van het paar een afwijking ten gunste van het paar 
wordt gegund, maar omdat de uitvoerder het eenvoudig opgeeft om zich langer tegen 
het verblijf van de buitenlandse partner te verzetten. 

8.3 Legalisatie en verificatie van buitenlandse documenten 

Sinds 1992 geldt als voorwaarde voor het verlenen van een verblijfsvergunning of m w 
dat gelegaliseerde buitenlandse documenten moeten worden overlegd. Hier gaat hier
bij met name om het geboortebewijs en bewijs van ongehuwd zijn of huwelijksakte. 
Sinds 1996 geldt voor de vijf'probleemlanden' Nigeria, Ghana, India, Pakistan en de 
Dominicaanse Republiek dat de documenten tevens inhoudelijk moeten worden 
geverifieerd. 

In dit hoofdstuk wil ik slechts kort op de problemen van legalisatie ingaan. Een 
van die problemen is, dat Nederlandse autoriteiten vragen om documenten, die in 
meerdere landen niet bestaan. Deze landen kennen niet een bevolkingsregister zoals 
Nederland dat heeft, of dat bevolkingsregister bestaat pas sinds enkele decennia. Met 
name de verklaring van ongehuwd zijn is in landen als Canada en de Verenigde Staten 
onbekend. In enkele dossiers wordt daarom genoegen genomen met een consulaire 
verklaring.' Kroes en Reurs (1998) constateren dat sprake is van discriminatie, omdat 
bij landen als Canada een consulaire verklaring volstaat, terwijl dit bij de probleem-
landen niet wordt geaccepteerd. 

Door het verschil in partnerkeuze van Nederlandse mannen en Nederlandse vrou
wen zijn het vooral Nederlandse vrouwen die met het zwaardere verificatievereiste te 
maken krijgen. Hoewel in de dossiers elf Nederlandse mannen een partner uit de 
Dominicaanse Republiek hadden, bleek de verificatie in geen van deze gevallen een 
probleem. Verificatie leidt vooral tot problemen bij Nigeria en Ghana, zo blijkt uit de 
dossiers. 

Vreemdelingendiensten tonen in sommige gevallen begrip voor de moeilijkheden 
die paren ondervinden bij het verkrijgen van de documenten. Formeel moet een aan
vraag voor een verblijfsvergunning worden afgewezen, wanneer gelegaliseerde docu
menten ontbreken. Er kan ten hoogste een hersteltermijn van twee weken worden 
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gegund om de documenten alsnog in te leveren. De aanvraag van een Nederlandse 
vrouw en Nigeriaanse man is echter ruim vijftien maanden aangehouden om de legali
satie af te wachten. De man krijgt een terugkeervisum om de legalisatie zelf in Nigeria 
te gaan regelen, op grond van 'geloofwaardigheid en onduidelijkheid gehele situatie'. 
Het begrip van de vreemdelingendienst valt mede te verklaren uit de actieve opstelling 
van het paar, die de vreemdelingendienst regelmatig informeert over ondernomen 
stappen en de moeilijkheden die zij ondervinden met de Nederlandse ambassade. Een 
andere aanvraag, van een Nederlandse vrouw en Ghanese man, leidt echter tot een 
negatief advies van de vreemdelingendienst aan de I N D , uitsluitend gegrond op het 
ontbreken van gelegaliseerde documenten. Als drie maanden later de I N D haar be
schikking neemt, blijken de documenten inmiddels te zijn overgelegd en neemt de 
I N D een positieve beschikking. Een ander paar (Nederlandse vrouw en Indiase man) 
krijgt het begrip voor de problemen van legalisatie pas van de rechter. De vreemde
lingendienst heeft negatief geadviseerd, de I N D stelt de aanvraag buiten behandeling, 
omdat op het moment van de aanvraag niet aan de voorwaarden is voldaan. Het paar 
heeft de vereiste documenten pas na de aanvraag overlegd. De president van de recht
bank vindt echter dat de I N D zich 'wat pragmatischer' dient op te stellen en draagt de 
I N D op een nieuwe beslissing te nemen. Deze nieuwe beslissing is vervolgens positief.7 

Het verschil in aanpak in de drie dossiers is mogelijk te verklaren door het migratie
verleden van de Indiase man, die na zijn asielaanvraag met onbekende bestemming is 
vertrokken. De Nigeriaanse en Ghanese man wordt hun illegale verblijfsstatus niet 
tegengeworpen. 

8.4 D e band tussen ouders en kinderen 

De Marokkaanse vader 

Aziz uit Marokko verblijft sinds drie jaar illegaal in Nederland als hij de tien jaar 
oudere Annelies ontmoet, met wie hij gaat samenwonen. Annelies heeft een dochter 
van vijfjaar oud. Na een jaar vragen ze een verblijfsvergunning voor samenwonen aan. 
Deze aanvraag wordt afgewezen omdat Annelies niet aan de inkomenseis voldoet. Zij 
werkt sinds twee jaar bij een bank met een contract voor onbepaalde tijd. Zij verdient 
ruim f 900,- netto per maand en ontvangt een aanvullende rww-uitkering. Aziz is 
medevennoot in het bedrijf van de vader van Annelies. Terwijl de procedure om de 
verblijfsvergunning loopt, bevalt Annelies van een dochter, die door Aziz wordt er
kend. De uitzondering voor een kind jonger dan vijf op de inkomenseis geldt niet, 
omdat het paar niet is gehuwd. De I N D neemt een afwijzende beschikking. 

Twee maanden nadat de advocaat een bezwaarschrift en een verzoek om voor
lopige voorzieningen tegen de afwijzende beschikking van de I N D heeft ingediend, 
wordt Annelies ernstig ziek en komt te overlijden. Aziz zorgt voor de beide kinderen. 
Na een positief advies van de Raad voor de Kinderbescherming kent de familierechter 
hem het tijdelijke gezag over de kinderen toe. Het advies houdt in dat in beginsel het 
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gezag door Aziz wordt gecontinueerd. Maar wanneer de beschikking op de verblijfs
aanvraag negatief uitvalt, zal Aziz direct uit het gezag moeten worden ontheven en de 
kinderen worden toegewezen aan stichting Jeugdzorg. De overweging hierbij is dat de 
kinderen er geen belang bij hebben door Aziz meegenomen te worden naar Marokko. 
De rechter volgt deze redenering en stelt de beslissing over definitieve toekenning van 
het gezag uit tot er zekerheid is over het verblijf van Aziz. 

In overleg met de IND trekt de advocaat de eerdere aanvraag voor verblijf bij part
ner in en dient een aanvraag voor verblijf op humanitaire gronden in. De vreemde
lingendienst brengt ruim een maand na de aanvraag negatief advies uit over deze 
nieuwe aanvraag. Voor de redenen van humanitaire aard wordt verwezen naar het 
advies van de Raad van Kinderbescherming en een brief van de advocaat. Aziz is 
gevraagd de humanitaire aspecten nader aan te vullen. Hij is al jaren niet meer in 
Marokko geweest. Hij spreekt en verstaat voldoende Nederlands en voelt zich door 
zijn langdurig verblijf in Nederland geïntegreerd. Hij zegt de zorg te hebben voor zijn 
twee kinderen. Tevens verklaart Aziz geen familie in Nederland te hebben, maar wel 
drie broers en vijf zusters in Marokko. De rest van het advies is gebaseerd op informa
tie van de schoonfamilie van Aziz. De relatie tussen Aziz en zijn schoonfamilie is na de 
dood van Annelies verslechterd. Na onderlinge conflicten heeft zijn schoonvader 
besloten de samenwerking in het gezamenlijk bedrijf te verbreken. Aziz zal dan ook op 
korte termijn zijn inkomen van netto f 2500,- per maand verliezen. Volgens de 
schoonfamilie kan Aziz niet met geld omgaan. Zij maken zich zorgen over de kinde
ren, wanneer Aziz het gezag over hen zou krijgen. De vreemdelingendienst zegt te be
twijfelen of weigering van voortgezet verblijf (eigenlijk gaat het om weigering toela
ting, want Aziz had nog geen verblijfsvergunning) een schending van 8 EVRM oplevert. 

Een beslissing van de IND blijft lange tijd uit en de advocaat maant ze herhaalde 
malen tot spoed. Daarop vraagt de IND om nadere informatie over het contact tussen 
de kinderen en de grootouders en het contact tussen het oudste kind en de biologische 
vader. Ook wordt gecontroleerd of Aziz een strafblad heeft, hetgeen niet het geval 
blijkt te zijn. De advocaat verstrekt de gevraagde informatie binnen een week. De 
advocaat meldt dat na een onderbreking vanwege de verslechterde relatie tussen Aziz 
en zijn schoonouders op initiatief van Aziz een omgangsregeling tussen kinderen en 
grootouders tot stand is gekomen. Het oudste kind kent haar biologische vader niet. 
Aziz is arbeidsongeschikt als gevolg van het overlijden van zijn partner en krijgt een 
WAO-uitkering. De advocaat maakt zich zorgen over de beslissing van de IND, gezien 
de gevraagde informatie. De IND lijkt te onderzoeken of er andere opvangmogelijk
heden zijn voor de kinderen dan door vader. De advocaat wijst nog eens op het posi
tieve advies van de Raad voor Kinderbescherming en wijst erop dat de toelating in 
Marokko van het jongste kind niet gewaarborgd is. Het oudste kind is in Nederland 
geworteld. De advocaat wijst op de moeilijke omstandigheden van vader sinds het 
overlijden en de bijzondere positie van de kinderen, die bij een negatieve beschikking 
na het verlies van hun moeder ook het verlies van hun vader zouden moeten dragen. 
Hij wijst erop dat het belang van de kinderen is gebaat bij voortzetting van het verblijf 
van zijn cliënt. 
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De IND neemt vier dagen later een afwijzende beschikking. De beschikking begint 
met een uiteenzetting van het beleid humanitaire redenen, zoals neergelegd in de 
vreemdelingencirculaire. Het gaat hierbij om 'zeer schrijnende gevallen', waarin niet 
bij beleidsregels is voorzien, maar toch verblijf kan worden toegestaan. De klem
mende redenen humanitaire aard dienen op de persoon van betrokkene zelf betrek
king te hebben. De I N D heeft in de belangenafweging zwaarwegend betrokken dat het 
gezinsleven van Aziz is opgebouwd tijdens zijn illegaal verblijf in Nederland. Het is 
niet aannemelijk geworden dat hij zodanig in de Nederlandse samenleving is geïnte
greerd en de Marokkaanse samenleving zozeer ontwend, dat terugkeer van hem niet 
kan worden verlangd. Vervolgens wordt een belangenafweging gemaakt op grond van 
het recht op gezinsleven (8 EVRM). Gesteld wordt dat van inmenging in het recht op 
gezinsleven geen sprake is, omdat Aziz niet in het bezit is van een verblijfsvergunning. 
Overwogen wordt of er sprake is van een positieve verplichting. 

Betrokkene is door de kantonrechter 'slechts' belast met de tijdelijke voogdij van 
de kinderen. Hoewel de kinderen de Nederlandse nationaliteit bezitten, is dit niet 
van doorslaggevend gewicht. Aan het belang dat is gediend met het voeren van een 
restrictief toelatingsbeleid, komt immers ook een zwaargewicht toe. (...) De kin
deren bezitten de Nederlandse nationaliteit en hebben als zodanig aanspraak in 
Nederland te verblijven en hier hun opvoeding en opleiding te genieten. Dit recht 
van de kinderen wordt hen echter niet ontnomen door dit overheidsbesluit. 
Immers, de voogdij over de kinderen - indien de betrokkene Nederland dient te 
verlaten - wordt in dit geval direct toegewezen aan de stichting Jeugdzorg, zodat de 
verzorging en opvoeding van de kinderen hier te lande is gewaarborgd. Daarnaast 
wonen de grootouders van moederszijde in Nederland. De kinderen onderhouden 
middels een omgangsregeling contact met hen. Mitsdien is niet gebleken van een 
positieve verplichting. 

In het bezwaarschrift betoogt de advocaat, dat in de overwegingen over humanitaire 
redenen op geen enkele manier de afhankelijkheid van de gezinsleden in Nederland en 
de Nederlandse nationaliteit van de kinderen is betrokken. Met verwijzing naar de 
jurisprudentie van het Europese Hof stelt hij dat sprake is van objectieve belemme
ringen om het gezinsleven in Marokko te voeren, nu de vader slechts het gezag zal ver
krijgen wanneer hem in Nederland verblijf zal worden toegestaan. Bij navraag bij het 
Marokkaanse consulaat blijkt dat toelating van beide kinderen niet is gewaarborgd. 
De advocaat wijst er tevens op dat het oudste kind in Nederland is geworteld. De 
advocaat meent dat er 'disproportioneel veel belang' wordt gehecht aan het voeren van 
een restrictief vreemdelingenbeleid. De advocaat spreekt over 'een beschaafd land 
onwaardige' passages in de beschikking, die door de vader als stuitend zijn ervaren. 

Het bezwaarschrift leidt niet tot een wijziging in de opvatting bij de I N D . Gesteld 
wordt dat niet met bewijsstukken is aangetoond, dat navraag is gedaan bij het Marok
kaanse consulaat en dat de kinderen niet in Marokko zouden worden toegelaten. Niet 
is aangetoond hoe lang Aziz nog zal beschikken over de arbeidsongeschiktheidsuit
kering. Met betrekking tot 8 EVRM wordt opnieuw overwogen dat wanneer betrok-
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kene terug zou gaan naar Marokko, de stichting Jeugdzorg per direct wordt benoemd 
tot voogd over de kinderen. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard, Aziz wordt niet 
gehoord.' 

In deze paragraaf wil ik ingaan op de beoordeling van de band tussen ouders en kinde
ren. Het gaat me niet om de toelating van kinderen, maar om de vraag hoe beoorde
ling van de band tussen ouders en kinderen de besluitvorming over toelating van de 
buitenlandse partner kan beïnvloeden. Zoals zal blijken wordt in sommige gevallen 
het vaderschap van zowel buitenlandse als Nederlandse vaders met wantrouwen beke
ken. Ook de relatie met uit eerdere relaties geboren kinderen en de wijze waarop die 
de aanvraag over het verblijf van de partner beïnvloedt, komen in deze paragraaf aan 
de orde. Ik begin met een analyse van het dossier van de Marokkaanse vader Aziz. 

Analyse van het dossier 

Dat buitenlandse partners na overlijden van de Nederlandse partner binnen drie jaar 
huwelijk of relatie uit Nederland voortgezet verblijf niet wordt toegestaan, is tot 2001 
beleid geweest. Naar aanleiding van de zaak van de 'Poolse weduwe', is een beleids
wijziging doorgevoerd. Overlijden van de Nederlandse partner heeft sinds 2001 niet 
langer verwijdering uit Nederland tot gevolg.10 Voor Aziz zal deze beleidswijziging, 
zou deze al van kracht zijn geweest, waarschijnlijk geen oplossing hebben geboden, 
omdat hem immers nog geen verblijfsvergunning is verleend. 

Volgens Boeles (2000: 267) spelen culturele oordelen over het vaderschap mee in 
de beoordeling van het verblijf van buitenlandse vaders. Een vader zou een 'voorbeeld
ige Nederlandse gescheiden vader' moeten zijn (zie paragraaf 6.7). Boeles doelt met 
name op gescheiden vaders, maar meer in het algemeen spelen oordelen over vader
schap een rol in de beoordeling. In bovenstaand dossier is dit het geval. 

De vreemdelingendienst begint haar advies met de redenen die Aziz aanvoert om 
verblijf op humanitaire gronden toe te staan. De vraag is hoeveel ruimte Aziz heeft 
gehad om zijn verhaal te doen. De laatste overweging, dat hij familie heeft in Marokko 
en niet in Nederland, lijkt al in de richting te leiden van een redenering dat er in 
Marokko voldoende opvang voor hem is. De vreemdelingendienst ziet Aziz niet als 
'voorbeeldige vader'. In het advies wordt zwaarder gewicht toegekend aan de informa
tie van de schoonouders, die ten nadele van Aziz is, dan aan de informatie van de Raad 
van de Kinderbescherming en het oordeel van de rechter, die in zijn voordeel zijn. De 
vreemdelingendienst lijkt zich in de ontstane strijd tussen de vader en de schoon
ouders niet neutraal op te stellen. De vreemdelingendienst komt zo tot het oordeel dat 
te betwijfelen valt of verwijdering van Aziz een schending van het recht op gezinsleven 
zou opleveren. 

De IND neemt de overwegingen over het vaderschap niet expliciet over. De 
nadruk op belangen van het restrictieve beleid leiden tot een vergaande relativering 
van de rol van Aziz in het leven van de kinderen. De IND verdiept zich niet in eerste 
instantie in de band tussen kinderen en Aziz, maar in de band van de kinderen met 
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derden: de grootouders, de biologische vader van het oudste kind en stichting Jeugd
zorg. Ook wordt niet uitgesloten dat Aziz de kinderen eventueel zou kunnen mee
nemen naar Marokko. Uit de beschikking blijkt niet dat de specifieke omstandig
heden van het geval, van het plotselinge overlijden van de moeder en de gevolgen voor 
de kinderen, daadwerkelijk zijn meegewogen. 

Het dossier is een voorbeeld van de wijze waarop beschikkingen in het vreemde
lingenrecht beschikkingen in het familierecht kunnen doorkruisen en hoe daarbij het 
belang van zorg in familierelaties wordt gerelativeerd. De beslissing van de familie
rechter, die toekenning van het gezag laat afhangen van de verblijfsrechtelijke status, 
zet onbedoeld de vader klem tussen familierecht en verblijfsrecht. In de IND-beslissing 
op de aanvraag is de beslissing van de familierechter eerder een argument tegen dan 
voor verlening van verblijfsrecht aan de vader. 

De zorg die Aziz als vader kan bieden wordt op één lijn gesteld met de zorg die de 
schoonfamilie of stichting Jeugdzorg zou kunnen bieden. Het op één lijn stellen van 
zorg door naaste familie met institutionele zorg, is in nog een ander dossier gebeurd. 
In dat dossier gaat het om een Nederlandse vrouw met een Amerikaanse man, die naar 
Nederland is teruggekeerd om haar terminaal zieke moeder te verzorgen. In de 
beschikking over de verblijfsaanvraag van de Amerikaanse man vindt de I N D de zorg 
door de dochter niet noodzakelijk, omdat voldoende Nederlandse voorzieningen 
voorhanden zijn, die deze zorg op zich zouden kunnen nemen. Tevens wordt gesteld 
dat in geval de Nederlandse dochter deze zorg zou verlenen, dat nog niet hoeft te bete
kenen dat daarom ook de Amerikaanse man moet worden toegelaten. Immers niet de 
Amerikaanse man, maar de Nederlandse vrouw zou de moeder verzorgen. Na bezwaar 
wordt deze aanvraag alsnog ingewilligd. 

Het verschil tussen beide dossiers is, dat in het dossier van de Nederlandse vrouw 
die haar moeder wil verzorgen overwegingen van een restrictief vreemdelingenbeleid 
ontbreken, die bij Aziz doorslaggevend zijn geweest. Opnieuw blijkt het ontbreken 
van overwegingen over een restrictief vreemdelingenbeleid een voorwaarde om ruimte 
te doen ontstaan voor overwegingen op humanitaire gronden. Maar het gaat om meer 
dan belangen van restrictief beleid. Alleen illegaal verblijf is onvoldoende om over
wegingen van restrictief beleid te doen ontstaan. De rol van Aziz als vader wordt 
betwist; hij lijkt te weinig op de 'voorbeeldige buitenlandse vader'. Zoals we ook in 
hierna te bespreken dossiers zullen zien, is etniciteit van doorslaggevend belang in de 
beoordeling van zorgrelaties. 

Betwist vaderschap 

In nog zes andere dossiers wordt de band van de vader met kinderen betwist. In drie 
dossiers wordt getwijfeld aan het biologisch vaderschap. In twee dossiers ontstaat deze 
twijfel, omdat de man fysiek onmogelijk de vader van het kind zou kunnen zijn. De 
ouders zouden in het geheel geen tijd samen hebben doorgebracht, of in ieder geval 
niet in de periode waarin het kind zou zijn verwekt. In een van beide dossiers wordt de 
fictie, dat de ouders geen tijd samen hebben doorgebracht, volgehouden, hoewel uit-



i6o Onbezonnen vrouwen 

voeringsambtenaren ervan op de hoogte zijn dat de Nigeriaanse man illegaal in 
Nederland heeft verbleven. De twijfel wordt in dit geval versterkt door het feit dat de 
vader het kind niet heeft erkend. 

De twijfel lijkt derhalve twee kanten op te werken: ook al is er een juridische band, 
getwijfeld wordt aan de biologische band. Dat wil zeggen: ook al is het kind tijdens het 
huwelijk geboren of is het kind door de man erkend, dan nog wordt getwijfeld of hij 
de biologische vader is. Ook al is er een biologische band, deze moet juridisch worden 
bevestigd: een vader dient zijn kind ook te erkennen of wettigen, anders wordt getwij
feld aan zijn vaderschap. Hiermee gaan uitvoerders voorbij aan de redenen die ouders 
kunnen hebben om (nog) niet tot erkenning over te gaan. 

In nog eens drie dossiers ontstaat twijfel over de band van de Nederlandse ouder 
met kinderen van de buitenlandse partner uit een eerdere relatie of huwelijk. Volgens 
het beleid kunnen deze kinderen tezamen met de buitenlandse partner worden toege
laten. Of er een band bestaat tussen deze kinderen en de Nederlandse partner is voor 
de toelating niet van belang. Toch wordt in een aantal dossiers onderzoek naar deze 
band gepleegd. Dit onderzoek maakt deel uit van een onderzoek naar het vermeende 
schijnkarakter van de relatie. Een Nederlandse man zegt desgevraagd een goede band 
met de kinderen van zijn Surinaamse vrouw uit een eerder huwelijk te hebben. De 
vreemdelingendienst vindt echter dat hij te weinig van de kinderen weet. Hij weet 
alleen de roepnamen en niet de doopnamen van de kinderen te noemen en de leef
tijden weet hij 'ook maar ongeveer'. In een dossier van een Nederlandse man en een 
Dominicaanse vrouw zou de man niet van het bestaan van de vier kinderen van de 
vrouw hebben geweten. In een in hoofdstuk 7 reeds besproken dossier twijfelt de 
vreemdelingendienst aan de mogelijkheden om een gezin te vormen met de vijf kinde
ren van de Turkse man en de twee kinderen van de Nederlandse vrouw uit een eerder 
huwelijk. Maar in drie dossiers van Nederlandse mannen met een Poolse vrouw, waar
in de gescheiden vrouwen kinderen hebben uit een eerder huwelijk, zijn in het geheel 
geen vragen gesteld over de band van de Nederlandse man met die kinderen. 

Zwangerschap en verblijf 

Niet altijd echter leidt ouderschap tot twijfel en betwisting van het verblijfsrecht. Het 
kan ook leiden tot extra hulp en inzet van uitvoeringsambtenaren. Dit gebeurt in situ
aties waarin als gevolg van de inkomenseis of de mw-plicht de buitenlandse ouder 
terug zou moeten keren naar het herkomstland. In paragraaf 8.1 over de inkomenseis 
heb ik hieraan reeds aandacht besteed. Ik ga nu alleen nog in op de mw-plicht. 

De mw-plicht wordt sinds de invoering in 1994 en opnieuw vanaf 1998 zeer strikt 
gehanteerd. Uitzonderingen op het uitgangspunt dat de buitenlandse partner vanuit 
het herkomstland een mw moet aanvragen, worden slechts zeer sporadisch toege
staan." Zwangerschap en de geboorte van een kind vallen in beginsel niet onder deze 
uitzonderingen. In een dossier, waarin de Chinese partner van een Nederlandse man 
illegaal in Nederland verblijft en zwanger is, wordt echter na overleg met de IND ont
heffing van de mw-plicht verleend. De situatie ligt anders wanneer de Nederlandse 



Het gezinsleven I 6 I 

vrouw zwanger is en de buitenlandse man zou moeten terugkeren. In die situatie 
wordt geen ontheffing van de mw-plicht verleend. De uitvoeringsambtenaar kan ech
ter proberen de gevolgen voor het paar zoveel mogelijk te beperken. 

In een geobserveerd gesprek moet de illegaal in Nederland verblijvende man, 
afkomstig uit ex-Joegoslavië, terug naar zijn herkomstland in verband met de m w -
aanvraag. Het paar heeft zich eigenlijk in ex-Joegoslavië willen vestigen, maar ziet deze 
plannen doorkruist door de oorlog aldaar. De vrouw heeft haar baan reeds opgezegd 
en het paar heeft de koffers klaar staan, als de oorlog uitbreekt. De ambtenaar toont 
zich met hen begaan en stelt de I N D voor ontheffing van de m w te verlenen. Maar zij 
realiseert zich dat het paar nauwelijks kans maakt: 

Nu is de vraag of hij de bevalling in Nederland kan meemaken. Maar ja, hij hoeft 
niet te bevallen. Ik zeg je even hoe de redenering zal zijn. Ik vind dit een trieste 
zaak. Hij is niet helemaal kansloos. De IND wil geen precedent scheppen. Ze wil 
niet zeggen die grond is reden tot uitzondering. Het moet niet één omstandigheid 
zijn, maar een samenstel van omstandigheden. Dat zou hier het geval kunnen zijn. 

De iND-ambtenaar heeft niet langer dan een minuut nodig om te beslissen dat er geen 
beletsel is voor de man om de m w in ex-Joegoslavië aan te vragen. De ambtenaar van 
de vreemdelingendienst tracht er vervolgens in overleg met het paar voor te zorgen, 
dat de man in ieder geval tijdens de bevalling in Nederland aanwezig kan zijn. Zij 
raadt hen aan in beroep te gaan tegen de buiten behandeling stelling van de aanvraag 
om een verblijfsvergunning. Dit beroep is slechts bedoeld om tijd te winnen tot de 
bevalling. Na de bevalling zal de man terug moeten. De ambtenaar biedt aan de 
mw-aanvraag zoveel mogelijk te bespoedigen, door deze aan haar persoonlijk te laten 
richten, zodat de man zo snel mogelijk naar Nederland kan terugkeren. 

Dergelijke hulp van de vreemdelingendienst is echter alleen mogelijk wanneer ook 
de Nederlandse ambassade meewerkt. In een dossier van een Nederlandse vrouw en 
Ghanese man dringt de vreemdelingendienst aan op de spoedige afhandeling van de 
mw-aanvraag in verband met de aanstaande bevalling van de vrouw in Nederland. 
Een eerdere mw-aanvraag van de man is om onduidelijke redenen nooit door de Neder
landse ambassade in behandeling genomen. De I N D honoreert de mw-aanvraag on
middellijk. De ambassade weigert echter lange tijd de m w af te geven, op grond van 
het eerdere illegale verblijf in Nederland van de Ghanese man. Pas na aandringen van 
de IND wordt de m w alsnog uitgereikt. 

Bij de beoordeling van de band tussen ouders en kinderen lijken de etniciteit van de 
buitenlandse partner en het ontbreken van overwegingen van een restrictief beleid van 
doorslaggevend belang. Twijfel over de band ontstaat zowel bij buitenlandse als 
Nederlandse vader, maar of ze ontstaat wordt mede bepaald door de etniciteit van de 
buitenlandse ouder: bij een Poolse moeder ontstaat de twijfel niet, bij een Surinaamse 
moeder wel. 

De twijfel over de band tussen ouders en kinderen kan echter niet uitsluitend wor
den verklaard vanuit de wens het resttictieve beleid te waarborgen. De twijfel lijkt 
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tevens gebaseerd op onuitgesproken normen over vaderschap en moederschap. Aan 
het vaderschap van buitenlandse vaders, zoals Aziz, worden strikte normen gesteld. 
Een band tussen ouders en kinderen wordt niet verondersteld, maar moet worden 
aangetoond. Deze band wordt streng beoordeeld, strenger dan in geval van beoorde
ling van recht op gezinsleven in het familierecht bij twee Nederlandse ouders. Verder 
lijkt er te worden getwijfeld aan de mogelijkheid en de wil van ouders om een gezin te 
vormen met kinderen uit een eerdere relatie. Is de vader wel bereid kinderen van een 
andere man op te nemen in zijn gezin? Met de twijfel aan het vaderschap van de man 
ontstaat op meer impliciete wijze eveneens twijfel over het moederschap van de 
vrouw. De vrouw blijkt volgens uitvoerders immers bereid om haar moederschap als 
middel in te zetten om een verblijfsrecht te verwerven voor zichzelf of haar partner. 
Dit gebruik van moederschap als middel kwamen we eerder in dit hoofdstuk tegen bij 
het 'Kostokindje'. Behalve twijfel, kan de band tussen ouders en kinderen ook leiden 
tot extra inzet van uitvoerders, om ouders en kinderen niet of zo kort mogelijk van 
elkaar te scheiden. Of deze hulp geboden wordt, hangt eveneens af van de etniciteit 
van de buitenlandse partner en de indruk van het paar. 

8.5 Domiciliekeuze 

In de afweging tussen de belangen van de staat en van de aanvragers kunnen belangen 
van Nederlandse gezinsleden worden meegewogen. Deze afweging moet in beginsel 
steeds door de IND worden gemaakt. Dit is aan de orde wanneer niet volledig aan de 
voorwaarden voor gezinshereniging of gezinsvorming wordt voldaan. Eerder in dit 
hoofdstuk zijn we al drie voorbeelden tegen gekomen van een afweging waarin de 
belangen van Nederlandse gezinsleden worden betrokken. Het dossier van Michael en 
Jolanda (inkomenseis), het dossier van Pave en Vera (openbare orde) en Aziz, de 
Marokkaanse weduwnaar. In deze zaken wordt gesteld dat de Nederlandse gezins
leden de buitenlandse partner naar zijn herkomstland of naar 'een plaats buiten 
Nederland' kunnen volgen. Bij het dossier van Aziz is de Nederlandse nationaliteit 
van de kinderen mede in de overwegingen betrokken, overigens blijft de belangen
afweging beperkt. In de andere twee dossiers is de Nederlandse nationaliteit van 
vrouw en kinderen niet expliciet in de afweging betrokken. 

Er zijn in totaal acht dossiers waarin de domiciliekeuze van de Nederlandse part
ner expliciet in de overwegingen is betrokken (twee Nederlandse mannen, zes Neder
landse vrouwen). In twee dossiers zijn de beslissingen positief: in het dossier van de 
Nederlandse Jolanda en de Amerikaan Michael op humanitaire gronden (para
graaf 8.1) en op grond van het EU-gemeenschapsrecht in een dossier van een Neder
landse man en Amerikaanse vrouw. In het laatste geval is er eveneens sprake van een 
'teruggekeerde Nederlander'. Het paar heeft voor hun komst naar Nederland 2 Vi jaar 
in Duitsland gewoond en gewerkt. Op grond van het EU-recht heeft een Nederlander 
met een buitenlandse partner die in een ander EU-land heeft gewoond en gewerkt een 
recht op terugkeer naar Nederland, zonder dat belemmeringen aan de komst van de 
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buitenlandse partner mogen worden opgelegd.11 De buitenlandse partner geldt in dat 
geval als begunstigd EU-burger (art. 91 lid 1 onder c Vb 1994). O p het moment van de 
aanvraag heeft de man een contract voor een halfjaar, hetgeen geen duurzaam in
komen is. De vreemdelingendienst wil de aanvraag dan ook met een negatief advies 
voorleggen. Na inschakeling van een advocaat keert het paar terug naar de vreemde
lingendienst met een brief waarin een beroep wordt gedaan op genoemd beleid en het 
hiermee in verband staande Singh-arrest. De vreemdelingendienst heeft niet eerder 
van dit arrest gehoord en legt - nadat het niet is gelukt de I N D telefonisch te berei
ken - de aanvraag voor. Ruim tien maanden na de aanvraag neemt de I N D een posi
tieve beschikking op grond van het door de advocaat genoemde beleid. 

In geobserveerde gesprekken komt de domiciliekeuze herhaalde malen aan de orde 
in verband met de mw-plicht. EU-burgers met een partner van buiten de EU, die bin
nen de EU migreren, hoeven niet aan de mw-plicht te voldoen. Tijdens gesprekken 
waarin ambtenaren aan aanvragers moeten uitleggen dat de buitenlandse partner 
terug moet naar het herkomstland voor de aanvraag van de m w , stellen meerdere 
Nederlandse partners EU-burger te zijn. Aan de ambtenaar vervolgens de taak uit te 
leggen waarom het EU-recht op hen niet van toepassing is. Ambtenaren zijn het er zelf 
niet altijd mee eens en vinden dat ze Nederlanders discrimineren. 

8.6 D e interviews: betwiste keuzes 

Voor de aanvragers hebben de normen van het beleid gevolgen voor keuzes betref
fende arbeid, zorg en relatie. Keuzes die zij denken zelf te kunnen bepalen, die ze als 
vanzelfsprekend en 'normaal' beschouwen, worden in de context van het vreemde
lingenrecht betwist of met wantrouwen bejegend. 

De reUtievorm 

Door het vreemdelingenrecht zijn aanvragers beperkt in hun mogelijkheden zelfde 
relatievorm te bepalen. Vrouwen die nooit hebben willen trouwen, of zelfs samen
wonen, doen dat toch omdat het de enige mogelijkheid is om voor de buitenlandse 
partner een verblijfsvergunning te verkrijgen. Drie vrouwen zijn getrouwd om aan de 
inkomenseis te voldoen. Soms trouwen vrouwen hoewel dit om aan de voorwaarden 
te voldoen niet echt nodig is, maar omdat ze op basis van de informatie van de vreem
delingendienst, gemeente of advocaat het idee hebben gekregen een huwelijk de enige 
mogelijkheid is, of dat het de procedure zal vereenvoudigen of versnellen. 

Vrouwen vinden de keuze tussen trouwen en samenwonen van belang. Een paar 
heeft al besloten om te trouwen, omdat ze denken dat het nodig is voor de verblijfsver
gunning. Als ze van stichting LAWINE horen dat ook samenwonen tot de mogelijk
heden behoort, zien ze van een huwelijk af. Lisa (23) is getrouwd met haar Gambiaanse 
partner (20), hoewel ze eigenlijk nooit heeft willen trouwen. Ze is ook sneller getrouwd 
dan ze heeft gewild: het huwelijk vindt zeven maanden na de ontmoeting plaats. 
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Ik was vrij principieel tegen trouwen zelfs. Ik heb [lacht] ook een ex-vriend ontzet
tend boos gemaakt. Die had zoiets van: nou, met mij was je nooit - ja dat klopt 
ook. Daar was ik echt nooit mee getrouwd. Maar met hem wel, dus het is zeker 
situatiebepaald, heel sterk. Ik had het anders echt nooit gedaan. 

Een deel van de vrouwen beschrijft dergelijke keuzes in termen van dwang en druk die 
van het vreemdelingenrecht uitgaat. Toch benadrukken ze dat het uiteindelijk hun 
eigen keuze is geweest, een keuze voor die ene partner. Lisa: 

Je wordt natuurlijk ergens in gedwongen. (...) Die relatie wordt heel erg, het is 
bijna bescherming van het gezin. Zo heeft de vreemdelingendienst het genoemd 
tegen mij, het komt voort uit de bescherming van het gezin in Nederland. Dus dan 
denk je: oh jeetje, ik weet niet, dat doet je wel wat. Ja, je gaat er gewoon serieuzer in 
staan. Dus dat maakt het ook meteen wat serieuzer, vind ik. Niet meer gewoon 
even verkering, zoals dat dan eerst heette of een vriendje, nee. Het heeft wel een ex
tra betekenis, puur daardoor. (...) Maar ja, kijk, ik had het ook echt nooit gedaan 
als ik niet met hem wilde trouwen. Dat is natuurlijk weer de andere kant. Want ik 
zag het wel zitten, om het zo te doen. Het kreeg echt een extra waarde. 

De meeste buitenlandse mannen hebben geen principiële redenen om niet te willen 
trouwen. Integendeel, zij willen om principiële redenen juist wel trouwen: vanuit cul
turele en geloofsredenen of vanwege de familie. Zo vertelt een vrouw met haar Poolse 
partner getrouwd te zijn, omdat ze hebben gedacht dat het nodig is voor de verblijfs
vergunning. Maar anders waren ze toch wel getrouwd, aldus de vrouw, omdat het 
voor hem als katholieke Pool ondenkbaar zou zijn niet te trouwen. 

Arbeid en zorg 

O m hun gezinsleven te kunnen leiden, ziet een deel van de geïnterviewde vrouwen 
zich gedwongen hun werkambities naar beneden bij te stellen. Behalve de hoogte van 
de inkomensnorm levert ook de duur (een contract van tenminste een jaar) proble
men op, zeker voor beginners op de arbeidsmarkt. Omdat vrouwen proberen aan de 
inkomenseis te voldoen, zijn ze in eerste instantie uit op een baan die hen daartoe in 
staat stelt. Of dit ook een baan is die ze leuk vinden en aansluit bij hun vakgebied en 
opleidingsniveau, is van ondergeschikt belang. Een van de vrouwen werkt ondanks 
haar universitaire opleiding als administratief medewerkster. In het vakgebied waarop 
ze is afgestudeerd wordt veel met kortlopende projecten gewerkt. Het zou dan naar 
verwachting enkele jaren hebben geduurd, voordat ze aan de inkomenseis zou hebben 
kunnen voldaan. De vrouw kiest ervoor om eerst een baan te vinden waarmee ze aan 
de inkomenseis kan voldoen. Haar carrièrewensen schort ze op tot na drie jaar haar 
partner een zelfstandige verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit kan aan
vragen. Op haar vakgebied is ze echter niet teruggekeerd. 

Ook de mogelijkheden om van baan te veranderen worden beperkt. De druk die 
bestaat op het vinden en het behoud van een baan, tast de onderhandelingspositie ten 
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opzichte van de werkgever aan over kwesties als salaris, promotie en arbeidsvoorwaar
den. De gevolgen gelden niet alleen in de periode van de aanvraag van de m w en de 
verblijfsvergunning, maar ook bij verlenging van de vergunning. Ook al kan de 
vreemdelingendienst volgens het geldende beleid alleen bij samenwonen de vergun
ning weigeren wanneer niet langer aan het inkomensvereiste wordt voldaan, omdat de 
dienst bij de jaarlijkse verlenging om de inkomensgegevens vraagt, bestaat bij veel aan
vragers de indruk dat in alle gevallen verlenging kan worden geweigerd wanneer niet 
langer aan de inkomenseis wordt voldaan. 

Volgens sommige vrouwen is de invloed van het vreemdelingenrecht zo groot, dat 
het de beleving van arbeidsbevrediging of carrièreoverwegingen grotendeels of zelfs 
volledig overheerst. 

Annemiek (25) ontmoet Kevin (26, Canada) tijdens een studiejaar in het buiten
land. Ze besluiten samen te gaan wonen in Nederland. Annemiek heeft een H B O -
opleiding. Ze weet dat ze over een baan met tenminste een jaarcontract moest 
beschikken. Meteen na het afstuderen van Annemiek komt Kevin naar Nederland. 
Annemiek solliciteert veel, zich ervan bewust dat het verblijf van Kevin daarvan af
hangt. Op een gegeven moment heeft Annemiek twee sollicitaties lopen: een baan die 
ze niet wil, maar die ze zeker kan krijgen en een andere baan die ze graag wil, maar 
waarvoor andere gegadigden zijn. Ook deze tweede baan sluit niet volledig op haar 
opleiding aan. 

En ik moest toch wel snel een baan hebben, want anders moest Kevin misschien te
rug. Dus toen heb ik echt, zo erg dat ik misselijk ervan werd: wat moet ik nou doen, 
moet ik die baan nemen? Ja, wat moet je dan hè? O, wat een ramp! [lacht] Neem ik 
die kans, gok ik daar op? Maar wat als ik het toch verknal, dat tweede gesprek. Ik 
zag er zo ontzettend tegenop om in die eerste baan te beginnen, dat leek me zo'n 
ramp. Ik had zoiets van, daar word ik niet gelukkig van. Ja, toch maar een hele gro
te gok genomen en de tweede ronde ingegaan. O, wat was dat stressen zeg! 

Annemiek krijgt de baan. Bij de verlenging van het arbeidscontract na een jaar ver
keert ze opnieuw in spanning, omdat ze nog altijd aan de inkomenseis moet voldoen. 

Stel je voor dat ik niet mag blijven. Niet alleen dat je dan bang bent van: dan zit ik 
zonder werk of, ik heb het niet goed gedaan, of waar moet ik nou opnieuw ergens 
anders beginnen. Maar gewoon van ja, dan kan Kevin niet blijven, weet je wel. 
Alleen dat zit dan in je hoofd, niet eens dat je dan niet goed genoeg bent voor het 
werk of zo, maar dat je dan gewoon niet aan de vreemdelingendienst kan laten zien 
dat je werk hebt. 
I: Dus dit gaf een extra zorg d'r bovenop. 

Niet erboven op, het was de enige zorg. Als ik alleen geweest was, of gewoon een 
Nederlandse vriend had gehad, dan had ik zoiets van nou, dat maakt mij niks uit, 
ik vind zo weer iets anders. Nee, het was geen extra zorg erboven op, want het was 
de enige zorg eigenlijk. 
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Domiciliekeuze 

De beperking van de domiciliekeuze hebben twee van de geïnterviewde vrouwen heel 
direct ondervonden. In beide gevallen gaat het om een 'teruggekeerde Nederlander', 
die in het herkomstland van hun partner heeft geleefd. Beiden moeten noodge
dwongen terugkeren naar Nederland, de een in verband met gezondheidsproblemen, 
de ander in verband met de onveilige en levensbedreigende situatie in het herkomst
land van haar partner. Als gevolg van de inkomenseis en de mw-plicht kunnen zij ech
ter niet gezamenlijk als gezin naar Nederland vertrekken. De ene situatie beschrijf ik 
uitgebreid in paragraaf 10.2 (Linda en David). De andere situatie betreft een Neder
landse vrouw en een Algerijnse man, die negentien jaar getrouwd zijn en al die tijd in 
Algerije hebben geleefd en gewerkt. Hun kinderen zijn in Algerije geboren. De vrouw 
en de kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit, de man kan deze echter niet aan
vragen, omdat het gezin in het land van zijn nationaliteit leeft (zie paragraaf 5.2). Als in 
Algerije de problemen met het FIS en GIA ontstaan, gaan de vrouw en kinderen om 
veiligheidsredenen tijdelijk naar Nederland. Het tijdelijke verblijf wordt permanent, 
als de gevaarlijke situatie aanhoudt en de man persoonlijk wordt bedreigd. Een m w 
kan echter alleen vanuit Algerije worden aangevraagd en de vrouw moet aan de in
komenseis voldoen. Zij wil echter voorlopig niet werken, omdat zij zich wil richten op 
de opvang van de kinderen. Die hebben het moeilijk met de overgang naar Nederland 
en het gemis van hun vader. 

Dus daar had ik mijn handen vol aan. En ik had mijn man nodig. En toen zeiden ze 
(de vreemdelingendienst, BDH): ja, maar daar kunnen wij niets aan doen. Toen 
heb ik een brief geschreven. Om uiteen te zetten, waarom ik hoopte dat ze voor mij 
dan wel een uitzondering zouden maken. We waren op dat moment 19 jaar ge
trouwd. Mijn man had nog nooit de Nederlandse nationaliteit of wat dan ook 
aangevraagd. We hadden nog nooit geprobeerd om in Nederland te komen wo
nen. Dus ja, ik kan redelijkerwijs zeggen dat hij - de vader, de legitieme vader, van 
onze drie kinderen, die alle drie Nederlands zijn, niet Nederlander wilde worden 
voor het gemak ervan. Maar dus puur en alleen voor zijn veiligheid, maar ook voor 
gezinshereniging. De kinderen hadden hem nodig, maar ik had hem ook nodig. 
En ik kon pas gaan werken, als hij er zou zijn. 

Na vele telefoontjes van de vrouw naar de I N D kan de man acht maanden na de aan
vraag naar Nederland komen, zonder mw-plicht en zonder dat aan de inkomenseis 
wordt voldaan. 

De andere vrouwen zijn niet op zo directe wijze in hun domiciliekeuze belem
merd. Wel hebben veel vrouwen het gevoel gekregen dat van hen verwacht wordt dat 
zij hun partner volgen naar zijn herkomstland. Zij hebben dit gelezen in de afwijzende 
beschikking van de I N D of hebben op enig moment in de procedure opmerkingen in 
die trant van uitvoeringsambtenaren te horen gekregen. 
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Ze dwingen je eigenlijk in een positie, ga naar zijn land. Dat zeggen ze ook wel bij 
de vreemdelingendienst: waarom ga je niet daar naar toe? Toen ik daar met mijn 
moeder was, zeiden ze: waarom ga je daar niet naar toe? Ik zeg van: we hebben er 
samen voor gekozen om eerst hem Nederland te laten zien, hij mag toch wel kijken 
wie mijn familie, wie mijn land is? 

Maar ook vanuit hun sociale omgeving wordt vrouwen soms de vraag gesteld, waarom 
ze niet elders gaan wonen. Een vrouw is door mensen in haar omgeving gevraagd, 
waarom ze zich niet in Frankrijk heeft gevestigd. 

Wat moet ik in Frankrijk? In Frankrijk zijn ze nog racistischer ten opzichte van de 
Algerijnen. Dat hebben mijn kinderen niet verdiend. Nee, maar omdat ze zeggen 
van nou, dan was het makkelijker geweest voor de kinderen, vanwege het Frans
talige en de school, dat zeiden mensen. Dat sluit makkelijker aan. Maar dat is niet 
zo. Trouwens, als Algerijn kwam je Frankrijk al helemaal niet in, natuurlijk, daar 
werden geen visa afgegeven. 

Het gevolg is dat vrouwen gaan beargumenteren waarom zij in Nederland willen of 
moeten wonen; zij moeten hun domiciliekeuze verdedigen. Enkele vrouwen doen dat 
met een beroep op hun Nederlanderschap: 

Bij mij zeiden ze: ga maar in Algerije wonen! Ja, ga maar in Algerije wonen! Ja, daar 
kies ik toch niet voor. Als ik daar had willen wonen, dan was ik er zo wie zo wel 
heen gegaan. Toch? Ik bedoel, ik ben toch ook Nederlandse, ik heb toch ook het 
recht om hier te wonen? Met mijn partner naar keuze. 

Maar de meeste vrouwen doen een beroep op bijzondere omstandigheden, waardoor 
ze niet in het herkomstland van de partner kunnen wonen, zoals gezondheidsredenen, 
in Nederland opgegroeide kinderen, of de onveilige situatie in het herkomstland van 
de partner. Op deze wijze beargumenteren ze waarom in hun specifieke geval een uit
zondering zou moeten worden gemaakt. In beleidstermen gesteld, bepleiten zij in feite 
toelating om humanitaire redenen. 

Uit de interviews wordt duidelijk dat de gevolgen van de formele en informele 
eisen van het gezinsherenigingsbeleid verder strekken dan alleen de toewijzing of af
wijzing van de verblijfsvergunning. De voorwaarden van het vreemdelingenrecht 
bepalen de keuzemogelijkheden van vrouwen in hun gezin en relatie. Duidelijk is dat 
vrouwen hun wensen op het gebied van arbeid, zorg en relatievorm naar beneden bij
stellen. Zij werken in banen die zij niet willen, beneden hun niveau. Zij trouwen, ook 
al hebben ze dat nooit gewild. In Nederland kunnen leven is voor de geïnterviewde 
vrouwen niet langer vanzelfsprekend. 

De terreinen waarop de gevolgen van het vreemdelingenrecht zich voordoen, zijn 
levensterreinen die mede bepalen wie we zijn. Werknemerschap, ouderschap en ge
zinsrelaties zijn immers identiteitsbepalend. Welke gevolgen heeft het voor de identi
teit van aanvragers wanneer keuzes op deze terreinen voortdurend worden betwist en 
zelfs negatief gewaardeerd? De voortdurende herhaling van deze ervaring van keuzes 
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die worden betwist, zou kunnen leiden tot een gevoel er niet echt bij te horen, maar 
een ongewenste gast te zijn (Captein & Ghorashi 2001: 160). In hoofdstuk 10 ga ik 
nader op deze vragen in. 

8.7 Conclusies: het 'voorbeeldige gezin' 

In dit hoofdstuk is gebleken dat uitvoeringsambtenaren regelmatig gebruik maken 
van hun discretionaire ruimte. Ambtenaren maken soms gebruik van informele dis-
cretionaire ruimte om uitzonderingen toe te staan op de inkomenseis, met name door 
het gunnen van een termijn om alsnog werk te vinden of te trouwen. In geval van 
inbreuken op de openbare orde wordt soms verblijf toegestaan ondanks die inbreu
ken. Ook bij de legalisatie van buitenlandse documenten worden soms lange termij
nen gegund om documenten te verwerven. 

Behalve deze informele discretionaire ruimte, kunnen ambtenaren van de vreemde
lingendiensten besluiten aanvragen, waarbij niet aan de voorwaarden wordt voldaan, 
voor te leggen aan de I N D . De I N D neemt een beschikking op de vraag of op grond van 
het beleid en met afweging van de verschillende belangen van staat en individu verblijf 
kan worden toegestaan. Zowel van de informele beleidsvrijheid van ambtenaren van de 
vreemdelingendienst als de formele vrijheid van de I N D om afte wijken van het beleid 
blijkt op bepaalde manieren gebruik te worden gemaakt, die tot voordeel strekken van 
bepaalde paren. Gender, etniciteit en klasse spelen hierbij een rol. 

In de eerste beschikkingen vinden niet of nauwelijks inhoudelijke, op het indivi
duele geval toegespitste overwegingen plaats. De overweging of een uitzondering 
moet worden gemaakt op grond van humanitaire overwegingen of het recht op 
gezinsleven worden grotendeels met standaardoverwegingen afgedaan (zie ook Van 
Blokland, Vegter, Jansen 1999:119). Pas in de bezwaarfase of eventueel voor de rechter 
lijken serieus de belangen van de staat tegenover die van het individu te worden afge
wogen. De Nederlandse nationaliteit van de partner en eventuele kinderen worden 
slechts bij uitzondering uitdrukkelijk meegewogen. Ruimte voor het maken van een 
uitzondering op basis van humanitaire overwegingen of het recht op gezinsleven ont
staat, wanneer overwegingen over een restrictief vreemdelingenbeleid ontbreken. Dat 
betekent dat de etniciteit van de buitenlandse partner doorslaggevend is: in dezelfde 
omstandigheden zal deze ruimte eerder ontstaan bij een Amerikaanse dan bij een 
Marokkaanse partner, of het nu gaat om de inkomenseis of de openbare orde die in 
het geding is. 

Daarnaast spelen klassenaspecten een rol: een ruim arbeidsverleden en de beroeps
status van de Nederlandse partner wegen positief mee. Zorg van vrouwen voor een 
jong kind levert weliswaar eenvoudig een uitzondering op de inkomenseis op, maar 
leidt tot negatieve vertogen, waarin het krijgen van een kind als 'truc' van vrouwen 
beschouwd wordt, om het vreemdelingenrecht te omzeilen. Zorg voor kinderen 
wordt niet als verdienste beschouwd. Bij mannen wordt zorg voor kinderen pas mee
gewogen, wanneer hun werknemerschap niets oplevert. De dossiers leveren aanwij-
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zingen voor een vermoeden van indirecte discriminatie van vrouwen, omdat het voor 
vrouwen moeilijker is aan de inkomenseis te voldoen. 

Tenslotte is de indruk die uitvoerders hebben van het gezinsleven van betrokkenen 
van belang. Van belang is dat het paar als 'serieus stel' wordt gezien en er geen - ook 
geen niet-bewezen - vermoeden van schijnhuwelijk bestaat. Niet alleen de relatie tus
sen de partners, maar het gehele gezinsleven wordt meegewogen: de relatievorm, de 
band tussen ouders en kinderen, eerdere relaties en eventuele voorkinderen en de 
volgorde waarin keuzes van relatie, kinderen en verblijf worden gemaakt. Naast het 
'liefdeshuwelijk', dat in hoofdstuk 7 werd gepresenteerd, bestaat er een beeld over het 
'voorbeeldige gezin'. 

Volgens Van Walsum (2000b: 46) worden in het gezinsherenigingsbeleid de vol
gende normen gehanteerd: eeuwigdurende monogamie, kostwinnersbeginsel en de 
economisch afhankelijke voltijds zorgende ouder. Deze normen zien we terug in het 
'type' van het 'voorbeeldige gezin'. Het 'voorbeeldige gezin' vormt een herziene versie 
van het oude begrip van 'eenheid van het gezin'. Het 'voorbeeldige gezin' is een nieuw 
gevormd gezin. De partners hebben in meerdere opzichten geen verleden: geen eer
dere huwelijken, relaties of kinderen met een andere partner (eeuwigdurende mono
gamie), geen strafbare feiten, geen migratieverleden in Nederland. Het gezinsleven 
wordt pas opgebouwd nadat de verblijfsrechtelijke positie van de buitenlandse partner 
is geregeld. 

Het 'voorbeeldige gezin' vormt in meerdere opzichten een eenheid. Een economi
sche eenheid, met een voltijds werkende en een voltijds zorgende ouder. De partners 
kiezen onvoorwaardelijk voor elkaar. De partners zijn zonodig bereid individuele vrij
heden en keuzes op te geven om hun gezinsleven te kunnen leven. Het gezin vormt 
tevens een juridische eenheid. De banden tussen de gezinsleden zijn zowel biologisch 
als feitelijk en juridisch en moeten met documenten worden bewezen. 

Tenslotte worden culturele normen gesteld aan het gezinsleven. Hoe meer de part
ners afwijken van het beeld van de 'voorbeeldige Nederlandse ouder en partner', hoe 
eerder een oordeel in hun nadeel zal worden gevormd. De normen over ouderschap 
die in het vreemdelingenrecht worden gehanteerd, zijn strikter dan de normen die in 
het familierecht worden gehanteerd. Vreemdelingenrechtelijke beslissingen kunnen 
daardoor familierechtelijke beslissingen doorkruisen. Maar culturele normen worden 
niet uitsluitend in het nadeel van aanvragers gehanteerd. Aanpassingsproblemen en 
heimwee van Nederlandse vrouwen in het buitenland ontmoeten begrip. 

Voor aanvragers is het gevolg dat keuzes die zij in hun leven en relatie maken, in 
het kader van het vreemdelingenrecht kunnen worden gediskwalificeerd. Wat op an
dere terreinen als verschijnselen of zelfs verworvenheden van de moderne westerse 
samenleving worden beschouwd, wordt in de context van het restrictieve vreemde
lingenbeleid met wantrouwen bejegend. Verworvenheden als het zelf bepalen van de 
relatievorm en carrièrewensen van vrouwen komen onder invloed van het vreemde
lingenrecht onder druk te staan. 



Hoofdstuk ç 

De verhoudingen tussen man en vrouw 

9.1 Hulp bij gezinsproblemen 

Lisa en Rogier 

Lisa uit Guyana heeft haar negen jaar oudere Nederlandse man Rogier in Guyana ont
moet; daar trouwen ze. Het huwelijk is in Nederland niet erkend. Datzelfde jaar komt 
Lisa naar Nederland en vraagt een verblijfsvergunning aan. Bijna meteen daarna ont
staan hun relatieproblemen. Lisa meldt zich bij de gewone politie vanwege mishande
ling door Rogier. Hiervan worden twee dagrapporten opgemaakt. 

Desgevraagd vertelt Rogier de politie dat hij Lisa in Guyana 'van straat heeft 
gehaald' en haar na verliefdheid mee heeft genomen naar Nederland. Eenmaal in 
Nederland komt zij in een cultuurshock terecht en kan zich niet aanpassen. Het paar 
woont in bij familie van Rogier. Lisa wordt het huis uit gezet na een fysiek hand
gemeen met die familie. De politie brengt Lisa naar een opvanghuis voor mishandelde 
vrouwen en informeert de vreemdelingendienst. 

Lisa zegt tegen de vreemdelingendienst terug te willen naar Guyana. Ze tekent een 
verklaring waarmee ze de aanvraag voor een verblijfsvergunning intrekt. De vreemde
lingendienst gaat met Rogier praten. Als Rogier hoort dat Lisa de aanvraag voor een 
verblijfsvergunning heeft ingetrokken, vindt hij dat het zijn zaak niet langer is. 

Later dezelfde dag meldt Lisa dat ze het toch nog eens met Rogier wil proberen. Ze 
vraagt de vreemdelingendienst om een weekje probeertijd. De vreemdelingendienst 
zegt dat ze dat niet kunnen doen. Dezelfde dag nog worden haar paspoort, huwelijks
akte en geboorteakte ingenomen en de terugreis wordt geregeld. Rogier vraagt de 
vreemdelingendienst eveneens om een kans het nog eens te proberen. Lisa zou bij een 
tante van hem verblijven en af en toe ook bij hem. Maar volgens de vreemdelingen
dienst is dat geen 'feitelijk samenwonen', zoals de vreemdelingencirculaire vereist. 
Lisa dient een nieuw verzoek voor een verblijfsvergunning in, maar uiteindelijk keert 
zij inderdaad terug naar Guyana. Rogier belooft eerst dat hij het ticket zal betalen, 
maar uiteindelijk weigert hij dat. Hij wil dat de vreemdelingendienst de reiskosten op 
zich neemt en de verzorgingskosten die ontstaan doordat Lisa een paar dagen langer in 
Nederland moet blijven. 

Later datzelfde jaar vraagt Lisa vanuit Guyana opnieuw een mw voor huwelijk met 
Rogier aan. Vier maanden later schrijft de vreemdelingendienst haar negatieve advies. 
Rogier voldoet niet aan de inkomenseis, omdat hij heeft gewerkt op tijdelijke contrac
ten via een uitzendbureau. Hij ontvangt een bijstandsuitkering, die gekort wordt 
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omdat hij door eigen toedoen zijn baan zou hebben verloren. Maar de vreemdelingen
dienst brengt tevens de geschiedenis van de relatie opnieuw als argument naar voren: 

Uit de gemeentelijke administratie blijkt dat referent vanaf maart 199* tot heden in 
[woonplaats] ingeschreven staat, ook staat betrokkene in het gba als ongehuwd 
geregistreerd. Gezien het bovenstaande voldoet referent qua inkomsten dus niet 
aan de door hem aangehaalde regeling uit tbv 1996/9. Uit de door ons opgemaakte 
advies blijkt bovendien dat betrokkene tijdens haar verblijf in Nederland niet heeft 
samengewoond met referent en dat indien zij trachtte wel met hem samen te wo
nen, er meerdere malen door de politie is bemiddeld. Ook is door betrokkene 
meerdere malen aangegeven dat het tussen haar en referent niet meer gaat. Refe
rent gaf aan van [Lisa] 'afte willen'. Gezien het bovenstaande adviseer ik u aan 
betrokkene geen m w te verlenen. 

De IND volgt dit advies en wijst de aanvraag af, omdat niet aan de inkomenseis is vol
daan en tijdens het verblijf van Lisa in Nederland niet is samengewoond. 

In dit hoofdstuk ga ik in op de vraag hoe het vreemdelingenrecht de onderlinge 
gezinsverhoudingen, en macht en afhankelijkheid in die gezinsverhoudingen beïn
vloedt en hoe uitvoerders hiermee omgaan. Ten eerste ga ik in op de vraag of en op 
welke wijze de vreemdelingendienst tracht hulp te verlenen bij gezinsproblemen, 
zowel aan aanvragers als derden. Het bovenstaande dossier is illustratief voor de wijze 
waarop de vreemdelingendienst tracht met gezinsverhoudingen en hulpvragen om te 
gaan: enerzijds wordt Lisa de hulp gegeven die ze nodig heeft, anderzijds wordt haar 
deze hulp slechts geboden in de vorm van terugkeer naar haar herkomstland. Tevens 
lijkt dergelijke hulp voornamelijk te worden gevraagd door en geboden aan paren van 
Nederlandse mannen met een buitenlandse vrouw. 

Ten tweede komt aan de orde in hoeverre aanvragers de mogelijkheid geboden 
wordt een zelfstandige verblijfsvergunning, op een andere grond dan op basis van de 
relatie, aan te vragen. Aan de hand van de interviews tenslotte ga ik na welke invloed 
het vreemdelingenrecht, met name de afhankelijke verblijfsvergunning, heeft op de 
relatie tussen de Nederlandse vrouw en buitenlandse man. 

Analyse van het dossier 

In het dossier van Lisa en Rogier behoeft de buitenlandse vrouw in eerste instantie 
bescherming tegen haar mishandelende echtgenoot. Deze bescherming krijgt ze van de 
gewone politie, die tussen haar en haar man bemiddelt en een opvangadres voor haar 
regelt. Maar de politie geeft de gegevens door aan de vreemdelingendienst, opdat deze 
haar controlerende taken kan vervullen. De bescherming van de vreemdelingendienst 
bestaat eruit dat de terugkeer van de vrouw naar Guyana wordt geregeld. Wanneer Lisa 
later aangeeft van gedachten te zijn veranderd en de relatie met Rogier nog een kans te 
willen geven, is er geen weg terug. De gevraagde bedenktijd wordt haar niet geboden; 
de terugkeer wordt nu tegen haar zin, en tegen de zin van de man, geregeld. 
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De vreemdelingendienst uit haar afkeuren over het gedrag van de man door in 
haar advies letterlijke citaten van hem op te nemen, waarin hij van weinig respect voor 
zijn vrouw en de -vrouwelijke - ambtenaar getuigt. Uit de toonzetting van het dossier 
spreekt afkeuring voor de ongelijkwaardige genderverhoudingen in de relatie. De man 
verliest daardoor de steun van de ambtenaar, maar als gevolg daarvan krijgt ook Lisa 
niet langer de verlangde steun. Het advies in verband met de latere, nieuwe mw is 
gebaseerd op de relatiegeschiedenis van het paar en het gebrek aan vertrouwen in de 
levensvatbaarheid van de relatie. De aanvraag wordt afgewezen omdat niet aan de in
komenseis wordt voldaan, maar ook op grond van het verleden van de relatie, zonder 
de huidige stand van zaken te onderzoeken. 

Hulp bij mishandeling 

In hoofdstuk 3 is gebleken dat ambtenaren van vreemdelingendiensten zowel politio
nele als hulpverlenende taakopvattingen hebben. Een ambtenaar kan beide taak
opvattingen in zich verenigen. Hulpverlenende activiteiten en meer politionele activi
teiten kunnen elkaar ondersteunen. Uit het dossier van Lisa en Rogier blijkt hoe 
vreemdelingendiensten te maken kunnen krijgen met gezinsproblemen en daarbij 
hulpverlenende taken en politionele taken combineren. 

In nog drie dossiers wordt de buitenlandse vrouw mishandeld door de Neder
landse man. De mishandeling van de vrouw leidt ertoe dat hulp wordt verleend, door 
de vreemdelingendienst of door de gewone politie. Welke hulp de vrouw wordt gebo
den, hangt af van de opstellingvan de Nederlandse man: eventueel wordt de mogelijk
heid geboden om de relatie weer 'op de rails te zetten', zoals het in één dossier wordt 
uitgedrukt. Voorwaarde is dat de Nederlandse man hiertoe bereid is en zich tegenover 
de vreemdelingendienst coöperatief opstelt. In twee dossiers wordt het paar na ge
sprekken met beide partners de tijd gegund om de relatie weer in goed banen te leiden. 
In deze gevallen steekt de vreemdelingendienst relatief veel tijd in deze gesprekken en 
wordt de aanvraag aangehouden totdat duidelijkheid ontstaat over de status van de 
relatie. Wanneer echter de coöperatieve houding van de Nederlandse man ontbreekt, 
zoals bij Rogier in het besproken dossier, is het alternatief verwijdering van de buiten
landse vrouw uit Nederland. In geen van de drie gevallen stelt de vreemdelingendienst 
nader onderzoek in naar de vraag of de vrouw mogelijk een relatieonafhankelijke ver
blijfsvergunning zou kunnen worden verleend vanwege de mishandeling, bijvoor
beeld op basis van het humanitaire beleid bij gescheiden vrouwen. De vrouw wordt in 
feite voor de keuze gesteld terug te keren naar de mishandelende partner of terug te 
keren naar het herkomstland. 

Hulp aan derden 

Hulp wordt niet alleen verleend aan de panners, maar ook aan derden. Dit gebeurt 
vanuit een hulpverlenende taakopvatting. Maar soms wordt tevens gehoopt bij het 
verlenen van dergelijke hulp informatie te verkrijgen die van belang zou kunnen zijn 
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voor de aanvraag van de verblijfsvergunning. Wanneer dit informatie ten nadele van 
de aanvrager betreft, valt het verlenen van hulp aan derden samen met de uitvoering 
van het restrictief beleid. Dat is het geval bij de Marokkaanse vader Aziz (para
graaf 8.4). De schoonouders van Aziz hebben zich tot de vreemdelingendienst ge
wend, omdat zij niet willen dat Aziz het gezag zou krijgen over hun kleinkinderen. De 
vreemdelingendienst gebruikt de informatie die door de schoonouders is verstrekt om 
haar negatieve advies over het verblijf van Aziz te motiveren. 

In een andere zaak is de vreemdelingendienst een gesprek aangegaan met de 
Nederlandse ex-echtgenote van een Nederlandse man. Na een langdurig huwelijk 
hebben de beide echtgenoten gezamenlijk echtscheiding aangevraagd. De Neder
landse man begint kort daarop een nieuwe relatie met een twintig jaar jongere vrouw 
uit Kameroen. Het paar voldoet niet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergun
ning, omdat de echtscheiding van de man nog niet is uitgesproken. De mw-aanvraag 
wordt wel ingediend. In overleg met de advocaat van de man zegt de vreemdelingen
dienst toe de aanvraag pas in behandeling te nemen, op het moment dat de echtschei
ding een feit is. De ex-echtgenote belt de vreemdelingendienst en wordt uitgenodigd 
voor een gesprek. De vreemdelingendienst hoopt blijkens de aantekeningen van het 
gesprek informatie over een mogelijk schijnhuwelijk te krijgen. De Nederlandse 
vrouw wil niet scheiden. Ze heeft jarenlang samen met de man in het bedrijf gewerkt 
en dreigt daar financieel weinig van terug te zien. Informatie over een mogelijk schijn
huwelijk levert het gesprek niet op. De ambtenaar raadt de vrouw aan een eigen ad
vocaat te zoeken in plaats van de gezamenlijke advocaat. De ambtenaar besluit de aan
vraag niet langer aan te houden. Ze schrijft een negatief advies, gegrond op het nog 
gehuwd zijn van de man. Dit negatieve advies is dus niet gegrond op veranderde 
omstandigheden, maar op een veranderd oordeel van de vreemdelingendienst over 
het handelen van de Nederlandse man. De advocaat van de man herinnert de I N D aan 
de eerder gemaakte afspraak. Hij wijst erop dat er een gezamenlijk verzoek tot echt
scheiding is ingediend, dat de echtelieden een gezamenlijke advocaat hebben en dat de 
ex-echtgenote een royale alimentatie krijgt van 5000 gulden per maand. Na de echt
scheidingsuitspraak neemt de I N D een positieve beschikking op de mw-aanvraag. 
Twee weken later hertrouwt de man en komt de Kameroense vrouw naar Nederland. 

9.2 Een zelfstandige of een afhankelijke verblijfsvergunning 

Rashiden CarL· 

Rashid is 21 jaar oud als hij midden jaren tachtig uit Algerije naar Nederland komt, 
met het plan om in Nederland te studeren. Maar alles loopt anders, het hoe en 
waarom daarvan zet ik verderop uiteen. Rashid verblijft jaren illegaal in Nederland en 
raakt verslaafd aan drugs. Hij raakt betrokken bij een preventieproject voor illegale 
verslaafden. Hij ontmoet de Nederlandse Carla en gaat met haar samenwonen. De 
projectleider van het genoemde preventieproject schrijft een brief aan een aantal poli-
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tici, waarin hij enkele illegaal in Nederland verblijvende voormalig verslaafde mannen 

voordraagt voor regularisatie. Rashid is één van die mannen. 

Over Rashid wordt gemeld dat hij kunstenaar is, jarenlang heeft gewerkt, nooit is 

veroordeeld en met succes is afgekickt van zijn drugsverslaving. In het dossier is een 

brief van Rashid te vinden, waarin hij zijn levensverhaal vertelt. Hij schrijft over zijn 

betrokkenheid bij studentenprotesten in Algerije. Nadat veel van zijn medestudenten 

zijn opgepakt, gaat hij naar Nederland, waar familie van hem woont. Het plan om te 

gaan studeren mislukt, omdat hij niet over de vereiste vooropleiding beschikt. Hij 

volgt een cursus Nederlands en vindt een baan bij een schoonmaakbedrijf. De tegen

stelling tussen zijn betrokkenheid bij studentenprotesten in Algerije (het vechten voor 

vrijheid) en het geëxploiteerd worden in zijn werk in Nederland is voor Rashid moei

lijk te verdragen. Hij raakt verslaafd aan drugs. Na een vergeefse zelfstandige poging 

hiermee te stoppen, lukt het hem met hulp van het genoemde verslavingsproject wel. 

Rashid start opnieuw met een cursus Nederlands en volgt een cursus kunstzinnige 

vormgeving. In deze periode ontmoet hij Carla. 

Carla schrijft in haar brief over haar relatie met Rashid, hun inspirerende samen

werking en hun plannen om samen een bedrijfje te beginnen. Ze volgt een opleiding 

om haar kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Ze willen een groter huis, maar 

omdat Rashid illegaal in Nederland verblijft, lukt het niet zich te laten inschrijven als 

woningzoekende. Rashid verkoopt veel van zijn werk. Ze hebben een 'veelbelovende 

relatie' opgebouwd; hij hoort bij haar en haar familie en zij bij hem. Ze schrijft dat ze 

hoopt een kans te krijgen om op een 'normale manier' hun leven verder op te bouwen. 

In reactie op deze correspondentie wendt een politicus inderdaad zijn invloed aan. 

De bedoeling is dat een vergunning voor arbeid wordt aangevraagd en dat hierop 

inhoudelijk zal worden beslist. Per abuis stelt de vreemdelingendienst de aanvraag 

onmiddellijk buiten behandeling vanwege het ontbreken van een mw. Deze fout 

wordt hersteld, de aanvraag wordt voorgelegd aan de I N D , die daarop negatief be

schikt: 

Niet is gebleken dat betrokkene thans arbeid in loondienst verricht. Nog afgezien 

van de vraag of aan de overige voorwaarden voor verblijf voor dit doel wordt vol

daan, kan reeds hierom aan betrokkene een vergunning tot verblijf worden gewei

gerd. (...) Niet is gebleken dat aan betrokkene op grond van enige andere beleidsre

gel een vergunning tot verblijf behoort te worden verleend. Uit het dossier van be

trokkene is gebleken dat hij sedert 198* in Nederland verblijft. Door en namens be

trokkene is aangevoerd dat hij sinds vier jaar werkzaam is geweest bij bedrijf A. 

Tijdens deze periode is hij volgens eigen zeggen drugs gaan gebruiken. Hij heeft di

verse, vergeefse pogingen ondernomen om af te kicken. Betrokkene heeft door 

hulp van de stichting Β een ontwenningskuur gevolgd. Bovendien verricht betrok

kene vrijwilligerswerk, laatstelijk via de stichting B. Betrokkene stelt verder sedert 

199* een vaste relatie te onderhouden met de Nederlandse [Carla]. Vorenmelde 

omstandigheden leiden echter niet tot de conclusie dat aan betrokkene alsnog een 

verblijf hier te lande dient te worden toegestaan. 
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Rashid komt ook niet in aanmerking voor het witte illegalenbeleid. 

Zoals hiervoor is aangegeven heeft betrokkene aangegeven vier jaar te hebben ge
werkt. Hiervan zijn echter geen bescheiden overlegd, terwijl evenmin is aan
getoond of aannemelijk is gemaakt dat voor de genoten inkomsten premies en be
lastingen zijn betaald. (...) Hoewel enerzijds niet voorbij gezien kan worden aan de 
omstandigheid dat betrokkene diverse activiteiten heeft ontplooid, op grond waar
van een zekere integratie in de Nederlandse samenleving moet worden aangeno
men, is anderzijds niet aannemelijk geworden dat hij de Algerijnse samenleving 
zozeer is ontwend dat een terugkeer naar dat land niet kan worden verlangd. Even
min leidt de omstandigheid dat betrokkene een vaste relatie onderhoudt met de 
Nederlandse [Carla] tot de conclusie dat aan betrokkene verblijf hier te lande dient 
te worden toegestaan. Immers gebleken is dat betrokkene niet voldoet aan alle 
voorwaarden die de Nederlandse overheid stelt in het kader van gezinsvorming 
met een Nederlandse partner. (...) [Carla] is volgens betrokkene nog bezig met de 
afronding van haar studie en verkrijgt thans geen middelen van bestaan. 

Ook is er volgens de I N D geen reden op humanitaire gronden of het recht op gezins
leven tot toelating over te gaan, omdat Rashid geen verblijfsvergunning heeft als hij het 
gezinsleven met Carla aangaat. Er is daarom geen sprake van inmenging in het gezins
leven; evenmin is sprake van een positieve verplichting tot toelating, aldus de I N D . 

Rashid en Carla trouwen en dienen een bezwaarschrift in tegen de afwijzende 
beschikking. De advocaat start zijn bezwaar met vermelding van de 'innige relatie' tus
sen beiden. O p het uitdrukkelijke verzoek van Rashid doet hij ook nog eens het ver
haal van diens verleden. Verder zijn er diverse brieven bijgevoegd van begeleiders en 
welzijnswerkers van Rashid. Zij beschrijven hem als iemand die graag en goed com
municeert, betrokken is bij mensen, anderen weet te stimuleren, creatief is, snel 
Nederlands heeft geleerd en zich volgens een welzijnswerker 'zeker gezien zijn etni
sche achtergrond' snel heeft aangepast. Rashid wil gebruik maken van de mogelijk
heden die hij in Algerije niet had, zo wordt in de een van de brieven gesteld. 

De I N D beschikt positief, elf maanden na de aanvraag. Er wordt een vergunning 
tot verblijf bij Nederlandse echtgenote verleend. De vreemdelingendienst is het er niet 
mee eens. 

Ontving vandaag van IND inwilligende beschikking voor verblijf bij echtgenote 
[Carla], ben benieuwd of zij daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoet of dat het 
onder druk van politiek is ingewilligd. 

Het dossier van Rashid is één van de drie aanvragen, waarin tevergeefs een beroep 
wordt gedaan op het witte illegalenbeleid. In deze gevallen is tevens een verblijfsver
gunning op basis van de relatie met de Nederlandse partner aangevraagd. Er zijn nog 
vijf andere dossiers waarin een verblijfsvergunning op basis van de relatie, naast een 
asielverzoek (drie buitenlandse mannen en één buitenlandse vrouw) of een vergun
ning voor arbeid (één buitenlandse man naast de drie genoemde witte illegalen) is 
aangevraagd. In alle gevallen wordt uitsluitend de vergunning op basis van de relatie 
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verleend. Daarnaast zijn er twee dossiers waarin aanvragers worden gestimuleerd om, 
in plaats van een zelfstandige vergunning, een vergunning op basis van de relatie met 
de Nederlandse partner aan te vragen. De dossiers laten zien dat aanvragers veelal geen 
andere mogelijkheid hebben dan een afhankelijke verblijfsvergunning op basis van de 
relatie aan te vragen, ook al zouden ze wel anders willen. Het dossier van Rashid en 
Carla is daarvan een voorbeeld. 

Analyse van het dossier 

In hoofdstuk 3 heb ik erop gewezen dat zowel in de gesprekken met de vreemdelingen
dienst als in dossiers voornamelijk de Nederlandse partner aan het woord komt. Het 
dossier van Rashid en Carla is in dit opzicht afwijkend: Rashid heeft een eigen, van de 
partner onafhankelijk verhaal, dat hij zelf presenteert. Hij wordt daarin behalve door 
zijn Nederlandse partner, ook door andere Nederlanders gesteund. 

De projectleider vraagt hulp bij de aanvraag van een verblijfsvergunning voor 
Rashid, die zijns inziens niet op grond van het beleid, maar op grond van (maatschap
pelijke) verdienste toelating verdient. Deze verdienste bestaat uit zijn overwonnen 
drugsverslaving, zijn kunstenaarschap en zijn integratie in de Nederlandse samen
leving. Toch is het verhaal van de hulpverleners een andere dan dat van Rashid zelf. 
Rashid vertelt een verhaal van politieke en maatschappelijke onderdrukking en strijd. 
Voor Rashid is zijn strijd in Nederland een voortzetting van zijn strijd in Algerije. De 
hulpverleners zien het eerder als een breuk met zijn Algerijnse achtergrond. Zij 
gebruiken meer cultureel getinte argumenten, bijvoorbeeld dat Rashid ondanks zijn 
etnische achtergrond in Nederland is geïntegreerd en in Nederland kan doen wat hij 
in Algerije niet kon. Zo lijkt de strijd van Rashid in Nederland iets te zijn dat hij in 
Nederland heeft geleerd. Zoals Boeles de 'voorbeeldige gescheiden vader' omschreef, 
is Rashid een 'voorbeeldige illegaal'. Net als de 'voorbeeldige vader' heeft de 'voor
beeldige illegaal' culturele aspecten. 

Door het organiseren van politieke en andere steun, wordt getracht de hulp van de 
vreemdelingendienst en IND te krijgen. En tot op zekere hoogte lukt dat ook. De 
vreemdelingendienst biedt de mogelijkheid een aanvraag voor een verblijfsvergun
ning in te dienen. Uit de eerste beschikking van de IND, waarin delen van zijn levens
verhaal zijn overgenomen, spreekt waardering voor de activiteiten van Rashid. Erkend 
wordt dat Rashid in Nederland een zeker integratieproces heeft doorgemaakt. Daar 
staat tegenover dat hij de Algerijnse samenleving niet (voldoende) is ontwend, zodat 
terugkeer van hem kan worden verwacht. Deze redenering gaat uit van een eendimen
sionale benadering van integratie. Een dergelijke redenering waarin wordt uitgegaan 
van het bestaan van een band met niet meer dan één land, kwamen we al eerder tegen 
in de uitspraak Boultif van het Europese Hof (paragraaf 6.7). 

Rashid vraagt erkenning voor wat hij heeft gedaan en wat hij voor de Nederlandse 
samenleving kan betekenen; zijn maatschappelijke verdienste. Hij schrijft daaren
tegen weinig over zijn relatie met Carla; hij presenteen zich niet als 'de partner van een 
Nederlander', maar als zelfstandig denkend en handelend persoon. Een verblijfs-
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vergunning op grond van de relatie met Carla was niet zijn inzet, maar ook niet die 
van de hulpverleners. 

Carla presenteert Rashid in haar brief als een inspirerende collega, met wie zij al 
jaren samen werkt en met wie pas later een relatie is ontstaan. Carla brengt de relatie 
naar voren waarover Rashid grotendeels zweeg. Zij willen samen leven, maar ook 
samen werken. Ze presenteert hun verhouding als een relatie tussen gelijkwaardige 
partners. Zij presenteert niet zozeer haar eigen persoonlijke verhaal, noch dat van 
Rashid. Het is 'wij' en niet 'ik' waarover haar brief gaat. 

De beschikking van de I N D gaat over beide. De aanvraag voor arbeid kan niet wor
den ingewilligd, omdat Rashid op het moment van de aanvraag niet over betaalde ar
beid beschikt. Hij is er niet in geslaagd voldoende aan te tonen dat hij jarenlang wit 
heeft gewerkt als schoonmaker. Dit is het werk dat hij verafschuwt en niet waarvoor hij 
erkenning zoekt. Zijn vrijwilligerswerk wordt wel als een zekere mate van integratie 
gezien, maar kan niet leiden tot de toekenning van een verblijfsvergunning. De relatie 
met Carla wordt meegenomen in de overwegingen, hoewel Rashid geen verblijf om die 
reden heeft gevraagd. Maar Carla voldoet niet aan de inkomenseis. In de uiteindelijke 
beslissing wordt de verblijfsvergunning voor verblijf bij echtgenote toegekend. Uit het 
dossier heb ik niet kunnen opmaken of Carla op dat moment aan de inkomenseis 
voldoet. De vreemdelingendienst suggereen dat dit niet het geval is. In ieder geval is 
Rashid's poging om zich zelf te presenteren als onafhankelijk individu met eigen maat
schappelijke meerwaarde maar ten dele gelukt. Zijn integratie heeft hem geen onafhan
kelijke identiteit opgeleverd, noch een zelfstandige verblijfsvergunning. 

De mogelijkheden tot zelfstandig verblijf worden mede bepaald door de informa
tie die partners hebben over alternatieven voor de relatieafhankelijke vergunning. In 
dit verband is van belang de vraag in hoeverre ambtenaren de aanvragers hierover 
informeren. Er zijn maar weinig ambtenaren die op eigen initiatief informatie geven 
over bijvoorbeeld de zelfstandige verblijfsvergunning na drie jaar, de vestigingsver
gunning of naturalisatie. Als aanvragers ernaar vragen, is de informatie van ambtena
ren hierover meestal vrij kort en niet altijd juist. Ambtenaren informeren aanvragers 
niet over mogelijkheden voor bijvoorbeeld een vergunning voor arbeid. Wanneer 
ambtenaren gevraagd wordt naar het verschil tussen een vergunning voor arbeid en 
een vergunning op basis van de relatie, zeggen ze dat er geen verschillen zijn of raden 
juist de vergunning op basis van huwelijk of samenwonen aan als de makkelijkste weg. 
Dit is op zichzelf niet onjuist. De vergunning voor arbeid levert niet een sterkere ver-
blijfpositie op, omdat deze bij onvoldoende inkomen uit arbeid kan worden ingetrok
ken. Voor uitvoerders ligt het misschien tamelijk voor de hand de verblijfsvergunning 
op basis van de relatie voor te stellen. Mij gaat het hier echter om de gevolgen voor de 
aanvragers: zij kunnen geen afwegingen maken over de voor- en nadelen van beide 
soorten vergunningen. 

In een geobserveerd gesprek met een Nederlandse vrouw en een Zwitserse man 
heeft de man een vaste baan en een werkvergunning. Het paar heeft een kind jonger 
dan vijfjaar. Zowel een verblijfsvergunning voor arbeid, als een vergunning op grond 
van het huwelijk behoort tot de mogelijkheden. De man vraagt de ambtenaar wat ze 



178 Onbezonnen vrouwen 

het beste kunnen doen. Volgens de ambtenaar bestaat er geen verschil tussen beide 

vergunningen. Het paar besluit daarop de vergunning voor huwelijk aan te vragen. 

In een ander geval wordt een aanvraag voor verblijf bij echtgenote ingediend door 

een Somalische man, die bezig is met een asielprocedure. De relatie met de Neder

landse vrouw bestaat sinds vijfjaar. De vreemdelingendienst legt de aanvraag voor aan 

de iND en onthoudt zich van advies, waarbij wordt gemeld dat aan alle voorwaarden, 

behalve de huisvestingseis, wordt voldaan. De I N D wendt zich vervolgens tot de advo

caat van de man met het de vraag of, gezien de aanvraag op grond van het huwelijk, de 

rechtsmiddelen tegen de afwijzing van het asielverzoek zullen worden ingetrokken.' 

Voor de ι Ν D speelt in dit geval het belang van het wegwerken van achterstanden in be

handeling van asielverzoeken. Of het intrekken van het asielverzoek ook in het belang 

is van aanvragers, is een andere kwestie. 

In hoofdstuk 6 is beschreven hoe de ontwikkeling van het vreemdelingenbeleid 

ertoe heeft geleid, dat buitenlandse partners steeds minder mogelijkheden tot zelfstan

dig verblijf hebben. Ook wanneer zij over werk beschikken, zal meestal geen verblijf 

op die grond worden verleend. Dat een relatie of huwelijk steeds meer de enige moge

lijkheid tot verblijf is, leidt bij uitvoerders tot het idee dat veel van deze relaties schijn

huwelijken of schijnrelaties zijn. In dit hoofdstuk hebben we gezien hoe niet alleen het 

beleid, maar tevens de uitvoering de afhankelijkheid van de buitenlandse partner, 

man of vrouw, aan de Nederlandse partner versterkt en hoe uitvoerders omgaan met 

thema's van macht en afhankelijkheid in de uitvoering. In de volgende paragraaf is de 

vraag hoe aanvragers zelf met deze vragen omgaan. 

9.3 D e interviews: afhankelijkheid en macht in gezinsverhoudingen 

In de bespreking van de interviews wil ik nagaan hoe aanvragers in hun relatie omgaan 

met macht en afhankelijkheid in de relatie. In hoeverre leidt het vreemdelingenrecht 

tot afhankelijkheid in de relaties van Nederlandse vrouwen met een buitenlandse 

partner? Hoe praten aanvragers hierover en hoe gaan ze ermee om? 

Gender en etniciteit in huwelijksrelaties 

Komter onderscheidt in haar onderzoek naar macht in huwelijksrelaties van Neder

landse mannen en Nederlandse vrouwen drie niveaus van machtsverhoudingen: het 

maatschappelijk-structurele niveau, het interpersoonlijke niveau en het intrapsychi-

sche niveau. O p het maatschappelijk-structurele niveau gaat het om maatschappelijke 

ongelijkheid van mannen en vrouwen in bijvoorbeeld arbeid, inkomen en maatschap

pelijke posities. Als gevolg van deze maatschappelijke ongelijkheid beschikken man

nen in het algemeen over meer 'hulpbronnen' die bijdragen aan macht, zoals inko

men, opleiding en werk. O p het interpersoonlijke niveau bestaat een ideologie over 

sekseverhoudingen, waarin aan mannelijkheid meer waardering wordt toegekend dan 

aan vrouwelijkheid. Het intrapsychische niveau gaat om de individuele psychologie 
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van mannen en vrouwen, zelfvertrouwen en zelfwaardering die bij mannen en vrou
wen verschillend zijn. De drie niveaus beïnvloeden elkaar en houden elkaar in stand 
(Komter 1985: 51). 

Machtsverhoudingwzx. Komter op als het geheel van machtsprocessen in de verhou
ding tussen mannen en vrouwen en de daarbij optredende machtsmechanismen. 
Macht vat Komter op als het vermogen van een persoon om, al dan niet bewust, be
paalde effecten (eventsen non-events) teweeg te brengen op gevoelens, attitudes, cogni
ties of gedrag van een ander. Komter gaat niet alleen uit van zichtbare, observeerbare 
macht, tot uitdrukking komend in handelen en gedrag, maar ook onzichtbare machts
processen, tot uitdrukking komen in verschillen in waardering, perceptie, opvattingen 
en legitimering van de werkelijkheid (Komter 1985: 53). 

Komter spreekt over de 'macht van de vanzelfsprekendheid' van sekseverhou
dingen: de machtsverhoudingen op de drie terreinen en met name de ideologie over 
sekseverhoudingen leiden ertoe dat machtsverschillen in huwelijksrelaties weinig ex
pliciet aan de orde worden gesteld, worden verhuld of niet als machtsverschillen 
beleefd. Machtsverhoudingen hebben hun invloed op de beleving van rechten, plich
ten en verantwoordelijkheid. Vrouwen hebben een meer specifieke en uitgebreidere 
beleving van verantwoordelijkheid en plichten dan mannen, die juist een meer gepro
nonceerd besef van hun rechten hebben (Komter 1990). 

Komters theorie betreft aspecten van gender, maar spreekt niet over etniciteit. Het 
betrekken van etniciteit in de analyse, leidt tot andere resultaten. Dat geldt op het eer
ste, maatschappelijk-structurele niveau. Bij de meeste geïnterviewden is het de Neder
landse vrouw en niet de buitenlandse man die over de meeste hulpbronnen beschikt, 
in ieder geval de eerste jaren van de relatie: werk, inkomen, huisvesting, opleiding en 
een zekere verblijfsstatus. Er bestaat een ideologische hiërarchie van mannelijkheid 
boven vrouwelijkheid, maar ook een ideologische hiërarchie van etniciteit: de Neder
landse witte etniciteit wordt hoger gewaardeerd dan de etniciteit van de buitenlandse 
partners. Deze twee ideologische hiërarchieën werken niet afzonderlijk van elkaar, 
maar grijpen op elkaar in (paragraaf 2.4). Dat kan gevolgen hebben voor het derde 
intrapsychische niveau, waarin het gaat om zelfvertrouwen en zelfwaardering. 

Door de invloed van etniciteit wordt de 'macht van de vanzelfsprekendheid' door
broken en ontstaan nieuwe en andere vormen van machtsverhoudingen tussen part
ners (zie ook Speelman 2001: 50). De vraag is welke invloed het vreemdelingenrecht 
op die machtsverhoudingen heeft. 

De gevolgen van de afhankelijke verblijfsvergunning voor de positie van buiten
landse vrouwen zijn inmiddels uitgebreid in kaart gebracht (Van Blokland & de Vries 
1992; Van Walsum 1992; Van Blokland, Vegter & Jansen 1999; 't Hoen & Jansen 
1996; Bhabba & Shutter 1994). De vraag welke gevolgen van de afhankelijke verblijfs
vergunning heeft voor relaties waarbij de man de afhankelijke partner is, is nog weinig 
onderzocht (Kofman 1999). Van Walsum beschrijft in haar onderzoek naar Javaanse 
Surinamers de aarzeling die mannen hebben om huwelijken aan te gaan, waarbij zij 
een afhankelijk verblijfsrecht zouden hebben, uit vrees hun onafhankelijkheid te ver
liezen (Van Walsum 2000: 224-225). Volgens Boeker (1994:125) leidt de afhankelijk-
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heid van de man aan de vrouw tot een omkering van man vrouw verhoudingen, die 
problemen in het gezin veroorzaakt. Luyckxs (2000: 51 e.v.) beschrijft hoe jonge 
migrantenvrouwen, die een partner uit het buitenland laten overkomen, proberen de 
man te stimuleren tot zo snel mogelijke integratie en het vinden van werk, om tot 
gelijkwaardiger verhoudingen te komen. In literatuur over gemengde relaties is meer
malen gewezen op de omkering van genderverhoudingen in relaties waarbij de buiten
landse man een afhankelijke verblijfsvergunning heeft of als nieuwkomer zich in het 
herkomstland van de westerse vrouw vestigt (Refsing 1998; Collet 2000). Waldis 
(1998:186) omschrijft de positie van Zwitserse vrouwen met Tunesische partner in dit 
verband als 'gatekeepers. 

Het streven naar gelijkheid 

De meeste geïnterviewde vrouwen (elf) hebben hun partner in Nederland ontmoet. 
De meeste van deze partners verkeren ten tijde van de ontmoeting in een onzekere ver
blijfspositie. Vier partners verblijven op dat moment illegaal in Nederland. Meestal 
komen de vrouwen er vrij snel achter dat de verblijfspositie een probleem is, bijvoor
beeld bij de tweede ontmoeting. Sommige vrouwen vragen de man zelf naar zijn ver
blijfsrechtelijke positie. In andere gevallen informeert de man de vrouw op eigen ini
tiatief over zijn situatie. 

De verblijfspositie is voor een deel van de vrouwen reden geweest om nog eens 
extra goed na te denken of ze de relatie met de man wel willen: 

We hadden elkaar op donderdag leren kennen en die maandag daarop heeft hij 
verteld van zijn hele situatie. En dat ie illegaal zat. En daar was ik best wel van aan
geslagen. Ik dacht wel van: jeetje, denk nog drie keer na voordat je hier met zoveel 
enthousiasme instapt. Want ik had er nog nooit mee te maken gehad. Ik vond dat 
wel heel zwaar. Het hield me heel erg bezig, merkte ik toen. 

Andere vrouwen beschrijven vergelijkbare twijfels in verband met de verblijfspositie 
van de man. Maar welke twijfels vrouwen ook hebben gehad, bij geen van hen is de 
twijfel zo groot geworden, dat ze de relatie hebben verbroken. 

Wanneer de relatie naar verloop van tijd stabiel en serieus blijkt te zijn, is het veelal 
de Nederlandse vrouw die het initiatief neemt tot de aanvraag van de verblijfsstatus op 
basis van de relatie. Zij ziet zekerheid over het verblijf als een noodzakelijke voor
waarde om de relatie een kans te geven en bestaanszekerheid op te bouwen. Daarbij 
gaat het haar niet alleen om verblijfsrechtelijke, maar ook om financiële zekerheid. 
Tevens wenst de vrouw bewegingsvrijheid: vrijheid om het land te verlaten en terug te 
kunnen keren en — bij de illegaal verblijvende partners - de straat op kunnen zonder 
angst dat de man door de politie opgepakt zal worden. Door te gaan trouwen of 
samenwonen en daarmee het verblijf van de man afhankelijk te maken van de relatie, 
hoopt de vrouw vrijheid, zekerheid en gelijkwaardigheid in de relatie te brengen. 

Voor de mannen die naar Nederland zijn gekomen voor de relatie met hun Neder
landse partner, vloeit de aanvraag van de verblijfsvergunning logisch voort uit de komst 
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naar Nederland. Maar de meeste mannen die al in Nederland verblijven bij de ontmoe
ting, tonen zich terughoudend over de plannen van de vrouw om een verblijfsvergun
ning op basis van de relatie aan te vragen. Mannen zijn zich ervan bewust dat zij afhan
kelijk zullen worden en schrikken hiervoor terug. Kiezen voor een verblijfsvergunning 
op basis van de relatie, betekent voor een aantal mannen dat zij een andere aanvraag, 
bijvoorbeeld voor asiel, moeten intrekken. Dat geldt voor Dorien en Hamid. 

Dorien (34) ontmoet Hamid (45) uit Ethiopië in het park. Het is liefde op het eer
ste gezicht en Dorien raakt kort daarna zwanger. Hamid heeft in Nederland asiel 
aangevraagd. Als ze drie maanden zwanger is, wordt Dorien voor het eerst heel direct 
met de verblijfspositie van Hamid geconfronteerd. Hamid ontvangt een afwijzende 
beschikking van de I N D , waarin staat dat Hamid het land binnen tien dagen moet ver
laten. De advocaat van Hamid stelt voor een verblijfsvergunning op basis van de rela
tie aan te vragen. Dorien vindt dat een goed idee. Het maakt haar niet uit welke ver
blijfsvergunning Hamid krijgt, als er maar zekerheid komt over zijn verblijf. Een 
maand na de geboorte van hun kind wordt de verblijfsvergunning voor verblijf bij 
partner aangevraagd en de asielaanvraag ingetrokken: 

Ik dacht: dat politiek asiel is zo'n lijdensweg. Ik dacht: dan maar verblijf bij Neder
landse partner. Dat zal wel makkelijk zijn [lacht]. Maar ik kon me op dat moment 
ook heel goed voorstellen dat hij vond dat ie recht had op politiek asiel en gewoon 
echt alleen maar uit liefde met mij wilde trouwen. Hij wilde zichzelf niet zien als 
iemand die hier in Nederland zou blijven via een Nederlandse vrouw. En daar zit ie 
nog steeds mee. Hij wilde daar niet aan. En als ik daar nu op terug kijk, als we het 
toen hadden gedaan, dan was de zaak allang rond. Maar ja, hij wilde daar helemaal 
niet aan, het heeft vrij lang geduurd voordat hij zich liet inschrijven in deze woning 
en al die andere dingen die voorwaarde waren, om daar aan te voldoen. 

In dit citaat toont Dorien begrip voor het perspectief van Hamid en zijn wens om on
afhankelijk te blijven en als vluchteling erkend te.worden. Tegelijkertijd denkt Dorien 
dat de procedure veel korter had kunnen duren als Hamid zich niet zo lang tegen de 
aanvraag van een afhankelijke verblijfsvergunning had verzet. Ze denkt dat ze meer 
last heeft gehad van het feit dat hij niet afhankelijk wilde zijn, dan van de afhankelijk
heid zelf. 

Het is niet alleen de afhankelijke verblijfsvergunning die de genderverhoudingen 
in de relatie op zijn kop zet. Daarnaast is de buitenlandse man nieuwkomer in Neder
land. Hij heeft veelal geen huis, weinig of geen bezittingen, of heeft deze moeten ach
terlaten bij vertrek naar Nederland. Zijn beheersing van de Nederlandse taal en kennis 
van de Nederlandse instellingen en voorzieningen is minder dan die van de vrouw. De 
Nederlandse vrouw heeft een carrière, de buitenlandse man moet deze (opnieuw) 
opbouwen. In ieder geval in het begin van de relatie is de partner veelal ook financieel 
afhankelijk van de vrouw. De meeste vrouwen beschouwen de afhankelijkheid van de 
buitenlandse partner voor zijn verblijf als een probleem voor hun relatie. Jane be
schrijft de psychologische druk die zij ervaart door de afhankelijke verblijfsvergun
ning. Ze is zeven jaar samen met haar Ghanese partner. 



l82 Onbezonnen vrouwen 

Het vervelendste is dat iemand afhankelijk van je is, eigenlijk, ja. Er is nooit gezegd 
door mij of door hem, als we ruzie hebben of zo: ik ga naar de vreemdelingenpolitie 
en zeg dat je maar hier wegmoet of zo. Ja, dat weet je ook wel, dat je zo niet met 
elkaar om moet gaan, maar het speelt natuurlijk wel mee, ja. 
/: Hoe speelt het mee? 

Dat als het niet helemaal goed gaat in je relatie, dat je dan wel weet: als het tussen 
ons niet werkt, dat hij dan dus het land uitgezet kan worden. Maar het is wel de 
vader van je kinderen, snap je, dus. Niet dat dat speelt nu tussen ons, maar dat 
speelt wel in je achterhoofd mee. Hoe langer je met elkaar bent, dan denk je: jeetje, 
stel dat het nou niet goed gaat, dan worden de consequenties voor hem toch wel 
heel zwaar of heel zuur. Dus dat legt nog eens een keer extra druk op je, tenminste 
zo heb ik het wel ervaren. Ik moet ook niet zomaar een eind er aan maken of zo. 

Niet alle vrouwen echter zien de afhankelijke verblijfsvergunning als probleem, of 
een voor henzelf actueel probleem. Een vrouw noemt de problemen van afhankelijk
heid bij relaties die worden verbroken. Dan kan de Nederlandse partner de buiten
landse partner 'maken en breken'. Ze sluit de kans dat haar eigen relatie verbroken 
zou raken echter uit. Wel maakt ze zich zorgen over de gevolgen voor haar partner en 
kind, wanneer zij zelf onverhoopt zou komen te overlijden. De positie van haar man 
in zo'n situatie beschrijft ze als een van 'zeer weinig recht'. Meerdere vrouwen hebben 
zich bezorgd getoond over de consequenties voor de kinderen, wanneer de relatie zou 
worden verbroken. Zij hebben geen zekerheid dat de man in dat geval in Nederland 
zou kunnen blijven en omgang met het kind zou kunnen hebben. Daarom hebben 
enkele vrouwen er bij hun partner op aangedrongen de Nederlandse nationaliteit aan 
te vragen. 

Volgens een vrouw met een Poolse echtgenoot heeft de afhankelijke verblijfsver
gunning en de financiële afhankelijkheid van de man de eerste jaren geen enkele in
vloed op hun relatie gehad. Wel denkt ze dat hij de financiële afhankelijkheid in het 
begin 'misschien niet zo leuk vond' en dat ze het zelf ook niet zo leuk zou vinden. Ze 
beschrijft een omkering in rolpatronen na een aantal jaren huwelijk. Haar man heeft 
in Polen een universitaire opleiding afgerond. Het duurt echter geruime tijd voordat 
zijn diploma in Nederland wordt erkend en - op hbo-niveau - wordt gewaardeerd. 
De man is begonnen met productiewerk, terwijl hij werkt aan zijn Nederlands. Na 
enkele jaren slaagt hij erin om op eigen niveau aan de slag te komen. De eerste periode 
van hun huwelijk is de vrouw eerste kostwinner geweest, ook omdat zij aan de in
komenseis moet voldoen. Na de geboorte van hun eerste kind gaat de vrouw minder 
werken en wordt de man de eerste kostwinner. 

Een Nederlandse vrouw met een Marokkaanse partner vertelt dat de afhankelijke 
verblijfsvergunning niet zozeer voor haarzelf een probleem is, maar voor haar partner. 
Ze ervaart de druk van de afhankelijke verblijfsvergunning als 'niet heel zwaar', omdat 
hun relatie goed is. In het begin van hun relatie heeft ze het wel moeilijk gevonden en 
heeft ze zich afgevraagd of ze wel met hem door wilde en durfde. Ze heeft ervoor geko
zen en gaat er bewust mee om. Haar man vindt het wel zwaar, met name omdat hij 



De verhoudingen tussen man en vrouw 183 

bang is dat hun relatie er Onzuiver' door zal worden, 'besmeurd door het hele ver-
blijfsvergunningverhaal'. 

Een vrouw beschrijft de ongelijkwaardigheid en de verdeling van arbeid en zorg
taken in haar relatie, maar ook de verdere invloed op hun relatie. Haar partner mag 
gedurende de procedure van enkele jaren niet werken. 

We hebben een laag inkomen met zijn drieën. Als hij zou kunnen werken dan had 
hij dat gedaan. Dan kan je ook weer verder plannen, kijken naar een andere wo
ning. En ja, god, ik zou het wat gelijkwaardiger vinden als hij een baan had en ook 
leuker voor mezelf. (...) Dat is eigenlijk een situatie die ik niet ken, dat hij werkt en 
dat we daarover kunnen praten, ideeën over milieu of politiek. Dat is iets wat ik 
mis. Ik geloof dat ik het voor mezelf ook heel prettig zou vinden als het wat gelijk
waardiger was, dat ik werk en een deel van het huishouden doe. Dat het gewoon 
fiftyfifty is. 

In hoeverre de druk van de afhankelijkheid wordt ervaren, hangt samen met de 
sociaal-economische status van de man en zijn etnische achtergrond. Wanneer de bui
tenlandse partner op grond van arbeid en etnische afkomst een lagere sociale status 
heeft dan de Nederlandse vrouw, weegt de afhankelijke verblijfsvergunning zwaarder. 
De omkering van genderverhoudingen doet zich dan op alle terreinen voor. Verder 
wordt de mate van de druk bepaald door het perspectief op verbetering: het perspec
tiefdat bestaat op een onafhankelijke verblijfsstatus en een betere arbeidsmarktpositie 
van de man. Degenen die lange en moeizame procedures hebben moeten doorstaan, 
ervaren de druk van de afhankelijkheid het meest. Zij hebben het gevoel dat er nooit 
een einde aan zal komen. 

Wanneer vrouwen de afhankelijkheid benoemen, schrijven zij hieraan in het alge
meen alleen negatieve invloeden toe. Maar volgens sommige vrouwen zitten er ook 
positieve kanten aan. 

Aan de andere kant merk ik ook dat het ook wel weer positieve effecten heeft. 
Want je gaat je bij jezelf nog een stukje sterker te rade van: wil ik dit echt. (...) ik 
denk dat je nog een stukje enthousiaster ja, enthousiaster - serieuzer neemt. Ik 
denk dat ik nu bewuster in die relatie sta, dan ik ooit in een andere heb gedaan. 

Machtsongelijkheid in onderhandeling 

Hoewel niet iedereen zegt door de afhankelijke verblijfsvergunning een druk op de rela
tie te ervaren, lijken de meeste mannen en vrouwen zich bewust te zijn van de ongelijk
waardige verhoudingen in de relatie. Vrouwen en mannen denken na over manieren 
om de relatie gelijkwaardiger te maken. De machtsongelijkheid is voortdurend onder
werp van onderhandeling in de relatie; hetgeen overigens niet altijd wil zeggen dat de 
partners er ook expliciet met elkaar over spreken. Vrouwen proberen op twee manieren 
om te gaan met de machtsongelijkheid: ten eerste door ervoor te zorgen dat de man snel 
een zoveel mogelijk gelijkwaardige positie verwerft en ten tweede door de macht die ze 
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hebben, niet te gebruiken. Gelijkwaardigheid achten vrouwen niet alleen in het belang 
van hun partner, maar ook in hun eigen belang. Corinne is één van de vrouwen die 
ernaar streeft dat haar partner zo snel mogelijk een gelijkwaardige positie verwerft. 

Corinne (27) is getrouwd met Raadi (26) van Palestijnse afkomst. Ze hebben 
elkaar ontmoet tijdens studie in het buitenland. Corinne heeft niet het idee dat ze haar 
partner door de afhankelijke verblijfsvergunning aan zich bindt. Ze denkt dat Raadi 
niet ervaart dat hij afhankelijk is van haar, ook al heeft ze daar nooit met hem over 
gesproken. Ze leven als man en vrouw samen en zijn daarom toch al afhankelijk van 
elkaar. Wel is ze blij dat hij straks de Nederlandse nationaliteit zal hebben. 'Dat is een 
ander uitgangspunt om verder te leven'. Corinne ziet afhankelijkheid op andere ter
reinen echter wel als probleem. Als Raadi naar Nederland komt, regelt Corinne veel 
voor hem. Ze beseft dat het niet goed is dat te blijven doen. Ze zorgt dat hij snel op een 
inburgeringscursus terecht kan, nog voordat hij een verblijfsvergunning heeft. Ze wil 
niet in de situatie terecht komen, waarin zij werkt en hij thuis niets zit te doen. Ze wil 
dat hij snel zelfstandig wordt en een eigen vriendenkring opbouwt, om daarmee ook 
haar eigen onafhankelijkheid te kunnen behouden, met eigen vrienden en hobby's. 
Tegenwoordig regelt hij alles zelf, 'behalve de belastingen'. Raadi heeft chronisch last 
van heimwee, onder andere doordat hij als monteur beneden zijn niveau werkt en zich 
ondergewaardeerd voelt. Corinne heeft begrip voor zijn heimwee, maar het is ook 
pijnlijk: 'want dan zegt ie natuurlijk: waarom woon ik hier? Ja, dat is natuurlijk altijd 
de vraag: waarom woon je hier? Daar heb je toch ook een keuze in kunnen maken, je 
had niet bij mij hoeven komen wonen'. 

Vrouwen spreken vooral over manieren waarop ze de macht die ze hebben niet 
willen gebruiken. Ze lijken het eerder op te vatten als verantwoordelijkheid: verant
woordelijkheid om hun macht niet te gebruiken of er fatsoenlijk mee om te gaan. Ze 
willen tijdens een ruzie niet dreigen met de vreemdelingendienst en niet te makkelijk 
een einde aan de relatie maken. 

Een manier om de macht niet te gebruiken, is het verbreken van de relatie binnen 
drie jaar niet bij de vreemdelingendienst te melden. Vier vrouwen hebben daar expli
ciet met hun partner over gesproken en hem beloofd de drie jaar die nodig is voor een 
zelfstandige verblijfsvergunning vol te maken, ook wanneer de relatie eerder zou wor
den verbroken. Een Nederlandse vrouw met een Gambiaanse partner is één van dege
nen die dat aan haar partner heeft beloofd. Ze is zich er echter van bewust dat wanneer 
ze daadwerkelijk uit elkaar zouden gaan, ze daar mogelijk heel anders over denkt: 

Stel dat er conflicten komen. Goed, er gebeuren dingen, waardoor je echt wil schei
den en het kan natuurlijk zijn dat dan het gevoel helemaal ophoudt voor iemand. 
Ja, of ik dan nog dat gevoel heb, dat ik het hem gun [om in Ned te kunnen blijven, 
BDH] . Nu heb ik dat gevoel, dat ik heel veel om hem geef, maar goed, zo zag ik het 
toen wel, hè wat nou als, we blijven gewoon getrouwd, en dan zingen we het wel 
even uit en dan gaat ie hier gewoon blijven. 

Interviews met aanvragers van wie de relatie is verbroken geven inzicht in de vraag of 
vrouwen op dat moment ook werkelijk de macht, die de afhankelijke verblijfsvergun-
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ning hen geeft, niet gebruiken. Twee van de geïnterviewde vrouwen hebben de relatie 
met hun buitenlandse partner verbroken. Een derde vrouw heeft de relatie verbroken 
in de periode nadat het interview heeft plaatsgevonden. Twee van deze vrouwen heb
ben met hun partner de afspraak gemaakt om de drie jaar vol te maken, zonder de 
vreemdelingendienst over het verbreken van de relatie op de hoogte te stellen. Een van 
die vrouwen is Rita. 

Rita (36) ontmoet Boris (36) uit Georgië als hij met een toeristenvisum voor drie 
maanden in Nederland verblijft. Hun relatie begint stormachtig en intens. Het wordt 
Rita al snel duidelijk dat Boris in Nederland wil blijven. De verhalen die Boris vertelt 
over het leven in Georgië ovenuigen haar ervan dat zij hem daartoe de mogelijkheid 
moet bieden. Rita heeft een sterk geromantiseerd beeld van Boris; ze ziet hem als 
'getormenteerd kunstenaar' en 'exotische prins'. Rita is net afgestudeerd en is bezig 
werk te zoeken. Ze heeft een uitkering en om Boris in Nederland te houden, moet ze 
met hem trouwen. Dat heeft ze nooit gewild, maar ze doet het toch. Ze is erg verliefd, 
maar wil hem ook redden en doet het mede uit 'ideaalachtige' motieven. Boris wil in 
eerste instantie niet, maar uiteindelijk stemt hij toe. Zes maanden na de ontmoeting 
vindt het huwelijk plaats; de verblijfsvergunning wordt zonder moeite verkregen. De 
relatie is vanaf het begin niet goed, omdat Boris agressief is. Al snel nadat ze gaan 
samenwonen, gaat het mis en slaat hij haar. Anderhalve maand na het huwelijk zet zij 
hem de deur uit. De relatie wordt echter voortgezet. Rita belooft Boris in ieder geval 
drie jaar getrouwd te blijven, zodat hij niet zijn verblijfsvergunning zal verliezen. Ze 
houdt zich aan die belofte en precies na drie jaar gaan ze scheiden. Ondanks de voort
durende dreiging van geweld (dat verder niet plaatsvindt) heeft Rita nooit overwogen 
eerder dan na drie jaar een punt achter het huwelijk te zetten, omdat ze de consequen
ties voor Boris te groot en oneerlijk vindt. Dat is nu negen jaar geleden. Ze praat op 
ironische toon over haar ideeën van toen. 

Ik had een heel sterk gevoel, dat ik die belofte moest houden. En dat dus alle din
gen die daarbij hoorden, ja die hoorden er dan maar bij, weet je wel. Inderdaad 
naar de vreemdelingenpolitie gaan en dat soort gedoe. Ik deed het allemaal voor 
hem. Ik had zo'n gevoel van belofte en verplichting. Misschien had ik wat minder 
aan hem moeten denken en wat meer aan mezelf [lacht]. 

Ook één van de andere vrouwen is door haar partner mishandeld; in haar geval nadat 
ze de relatie heeft verbroken. De mishandeling is zo ernstig, dat ze in het ziekenhuis 
moet worden opgenomen. Ze doet aangifte bij de politie, maar trekt deze later weer 
in, omdat ze wil voorkomen dat haar ex-partner in problemen zal komen met zijn ver
blijfsvergunning. Ze biedt hem aan de drie jaar vol te maken. Van dat aanbod heeft de 
man echter geen gebruik gemaakt; zonder haar te informeren heeft hij zich laten uit
schrijven van hun adres, met als gevolg dat hij zijn verblijfsvergunning kwijt is geraakt. 

Maar niet alle vrouwen zijn bereid de drie jaar vol te maken bij verbreken van de 
relatie. Een van de geïnterviewde mannen is naar Nederland gekomen voor zijn relatie 
met een Nederlandse vrouw. Na twee jaar samenwonen verbreekt de vrouw de relatie, 
naar de man van haar heeft begrepen omdat ze aan hem een 'expressieve kant' mist en 
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hij zijn emoties te weinig uit. Voor de man betekent het een dubbele nederlaag: hij is 
niet geslaagd in zijn relatie en door het verbreken van de relatie, zou hij gedwongen 
moeten terugkeren naar zijn herkomstland. Daarbij speelt een rol dat zijn ouders 
tegen zijn vertrek naar Nederland zijn geweest. Hij beschrijft de positie van de vrouw 
als een van grote macht en zijn eigen positie als een zwaard van Damocles, dat boven 
zijn hoofd hangt. Hij vraagt de vrouw of ze nog een jaar voor hem garant wil staan, 
zodat hij niet terug hoeft. Hij durft haar dat te vragen, omdat hij naar zijn eigen oor
deel en dat van anderen (waaronder haar familie) niets fout heeft gedaan en haar goed 
heeft behandeld. De vrouw wil het risico echter niet nemen. Ze vindt dat hij terug 
moet naar zijn herkomstland, nu de relatie is verbroken. Ze gaat zelf naar de vreemde
lingendienst om het verbreken van hun relatie te melden. Volgens de man wil ze dat 
hij uitgezet wordt. Hij heeft echter een zelfstandige verblijfsvergunning aangevraagd 
en verblijft in Nederland in afwachting van de procedure. 

Onafhankelijkheid en identiteit 

Met de afhankelijke verblijfsvergunning staat meer op het spel dan alleen verblijfs
rechtelijke en bestaanszekerheid in Nederland. Welke invloed de afhankelijke ver
blijfsvergunning heeft, wordt mede bepaald door de sociale en etnische positie van de 
buitenlandse partner. De afhankelijke verblijfsvergunning, of in bredere zin de omke
ring van genderverhoudingen, bepaalt mede hoe de man door de sociale omgeving 
wordt gezien. In hoofdstuk 7 is al gebleken al dat het feit dat de man door middel van 
de relatie met zijn Nederlandse partner verblijfszekerheid verwerven kan, leidt tot 
wantrouwen in de sociale omgeving van het paar. De vrees bestaat dat de buitenlandse 
man de Nederlandse vrouw uitsluitend gebruikt om een verblijfsrecht te verwerven. 
De omkering van de genderverhoudingen versterkt dit wantrouwen. Wat draagt de 
man eigenlijk bij, zo denkt die omgeving, als hij niet alleen verblijfsrechtelijk, maar 
ook nog financieel afhankelijk is van de Nederlandse vrouw? 

Nou ben ik altijd degene die werkt. Mensen vragen: wat doet hij? En dan kun je 
heel snel zeggen: hij doet niks. Maar hij heeft heel veel voor ons kind gezorgd en 
het huishouden. 

Ook in het oordeel van uitvoeringsinstanties kan de financiële afhankelijkheid van de 
man aan de vrouw zwaar wegen. Zo krijgt een vrouw met een Marokkaanse partner 
van een ambtenaar burgerlijke stand tijdens een verhoor in verband met controle op 
schijnhuwelijken te horen: 

Ja, [zegt de ambtenaar] en hij mag niet werken. Ik zeg: nee, hij mag niet werken. En 
hoe komen jullie dan aan geld? Ik zeg: ik werk naast mijn studie en daar proberen we 
het van te redden. Ja, vind je dat dan niet vervelend om iemand te moeten onderhou
den? Ik zeg: nou ja, vervelend, weinig keus hè. Nou, je kan hem toch ook niet onder
houden? Ik zeg: als je samenwoont, wat moet je dan? Ja, maar dan loopt hij zijn hand 
op te houden, bij jou. Dat soort opmerkingen krijg je dan. Nou, echt heel raar. 
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Zo gaat de afhankelijke status van de buitenlandse partner, verblijfsrechtelijk en 
anderszins, zijn identiteit in negatieve zin mede bepalen; het maakt deel uit van zijn 
gestigmatiseerde identiteit. De strijd die enkele buitenlandse mannen voeren om een 
zelfstandig verblijfsrecht is dan ook niet alleen een strijd om verblijfsrechtelijke zeker
heid, maar een strijd om een positieve en onafhankelijke identiteit. Dit geldt voor 
Youssou, een Senegalese man die verwikkeld is in een procedure over een vergunning 
voor arbeid. Hij realiseert zich dat hij vrijwel kansloos is om de procedure te winnen. 
Hij heeft een Nederlandse vriendin en zou een verblijfsvergunning op grond van die 
relatie kunnen aanvragen. Toch wil hij de procedure voor arbeid doorzetten. 

Er zijn er veel die zeggen: jij bent met je vriendin, dus waarom ga je niet samen
wonen en een verblijfsvergunning aanvragen op basis van die situatie. En dat wil ze 
ook doen. Dat heeft ze vaak tegen mij gezegd. Maar voor mij zat het anders. Ik gaf 
ook om haar. Maar voor mij zou het een heel grote stap zijn, om een verblijfsver
gunning aan te vragen op basis van de relatie. En toch, op een gegeven moment 
dacht ik: waar ben je mee bezig? De Nederlandse wet dwingt je gewoon om een 
relatie aan te gaan om een verblijfsvergunning te krijgen. Waarom doe je dat niet, 
dan heb je geen gezeik meer. Maar toch, ergens in mij denk ik, dat er misschien een 
andere mogelijkheid is, dat ze op een gegeven moment wel naar mij gaan kijken, 
wat ik zelf breng aan de Nederlandse samenleving. Niet omdat ik met een vrouw, 
een Nederlandse vrouw samen ben. Dat is voor mij tot nu toe helemaal uitgeslo
ten. Ik kan het niet doen. 

Youssou denkt op meerdere punten een bijdrage aan de Nederlandse samenleving te 
kunnen leveren. Hij heeft geen dag zonder werk gezeten en zijn werkgevers zijn altijd 
positief over hem geweest. Hij betaalt premies en belastingen. Hij heeft veel goede 
vrienden opgedaan in Nederland, ook Nederlandse vrienden. Als hij bij de vreemde
lingendienst zijn aanvraag voor arbeid indient, zijn er zes Nederlandse vrienden mee 
om hem te steunen. Hij begrijpt voldoende Nederlands en volgt in de avonduren een 
opleiding. 

Dus ja, ik als ik daarnaar kijk, dan ben ik heel tevreden over mezelf. Ik weet het 
zeker, hier in Nederland er is niemand die iets negatiefs kan zeggen, dat Youssou 
heeft gedaan. Nee. Ik kan vrij lopen overal zonder te denken, daar heb ik iets gedaan 
of wat verkeerd gezegd, of iets gestolen of iemand belazerd. Nee, dat heb ik niet. 

Bij een verblijfsvergunning op grond van de relatie en de moeite die het kost om die te 
verwerven, wordt, aldus een vrouw, 'nooit gekeken naar zijn capaciteiten, wie hij is en 
wat hij is en wat hij kan doen'. Een deel van de vrouwen en mannen bepleit dan ook 
een mogelijkheid tot het verkrijgen van een zelfstandige verblijfsvergunning voor de 
buitenlandse partner, waarbij niet op grond van zijn relatie met een Nederlandse 
vrouw, maar op grond van de waarde die hij zou kunnen hebben voor de Nederlandse 
samenleving een verblijfsstatus zou worden verleend. Deze waarde ligt in eerste 
instantie in economische activiteiten. Een aantal vrouwen legt sterke nadruk op het 
feit dat de man altijd hard heeft gewerkt - eventueel zwart - en nooit ten laste van de 
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Nederlandse samenleving is gekomen of zou komen. Zij bepleiten bijvoorbeeld de 
mogelijkheid dat een migrant een halfjaar de tijd zou krijgen om aan te tonen dat hij 
of zij in eigen inkomen uit arbeid kan voorzien, waarna een zelfstandige verblijfsver
gunning zou moeten worden verleend. 

Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een wens tot terugkeer naar de 'normale', 
traditionele genderverhoudingen in te houden. Dat is echter te simpel gesteld. Zelf
standigheid van de man, vergroot ook de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de 
vrouw. Daarbij is de inzet niet alleen de genderidentiteit van de man, maar ook de 
hem toegeschreven etnische en culturele identiteit. De afhankelijkheid bepaalt mede 
de negatieve, gestigmatiseerde identiteit van de man, maar ook die van de vrouw: hij is 
degene die gebruikt, zij is degene die zich laat gebruiken. De inzet van aanvragers is 
dan ook niet alleen verblijfsrechtelijke en economische zelfstandigheid van de man, 
maar ook de zelfstandigheid van de vrouw en erkenning van een positieve, niet gestig
matiseerde identiteit van beide partners. 

9.4 Conclusies: Nederlandse vrouwen als poortwachters 

Het vreemdelingenrecht leidt op diverse manieren tot ongelijkwaardigheid in gezins
relaties. Ten eerste is er het beleid zelf, dat naarmate het restrictiever is geworden 
steeds minder mogelijkheden kent tot zelfstandig verblijf voor buitenlandse gezins
leden van Nederlanders. Dit beleid is beschreven in hoofdstuk 6. In paragraaf 3.7 is 
naar voren gekomen dat de interactie bij vreemdelingendiensten, waarbij de Neder
landse partner als gesprekspartner wordt gezien, leidt tot afhankelijkheid van de bui
tenlandse partner. In dit hoofdstuk is gebleken dat ook op andere manieren de af
hankelijkheid van de buitenlandse partner aan de Nederlandse partner wordt bewerk
stelligd. 

Ambtenaren blijken bewust met macht in de partnerrelaties om te gaan, in de zin 
dat zij een ideaal van gelijkwaardige sekseverhoudingen hanteren. Dit is een volgend 
aspect van het 'voorbeeldige gezin'. Uitvoeringsambtenaren onderkennen de invloed 
van het vreemdelingenrecht op de ongelijkwaardigheid tussen de partners, maar zien 
deze voornamelijk als misbruik van de Nederlandse partner door de buitenlandse 
partner. Zij negeren veelal de manieren waarop de buitenlandse partner afhankelijk 
wordt van de Nederlandse partner en dat het vreemdelingenrecht keuzemogelijk
heden van paren beperkt, ook waar het betreft buitenlandse vrouwen. Zij gaan uit van 
de onafhankelijkheid van de buitenlandse man. 

Uit de interviews komt de maatschappelijk-structurele sterkere positie van de 
Nederlandse vrouwen naar voren. Zij beschikken over inkomen, werk, huisvesting, 
taal- en informatievoorsprong en een zeker verblijfsrecht als gevolg van de Neder
landse nationaliteit. Maar weinig paren leven in de traditionele genderverhoudingen 
die Komter beschrijft. Dit is echter veelal geen kwestie van eigen keuze, maar een 
gevolg van het vreemdelingenrecht en de positie als nieuwkomer van de buitenlandse 
man. Nederlandse vrouwen fungeren als 'gatekeeper voor hun buitenlandse partners. 
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Paren ervaren deze doorbreking van traditionele patronen niet zozeer als bevrijdend, 
maar als beperking van hun keuzevrijheden. De vanzelfsprekendheid van machtsver
houdingen tussen mannen en vrouwen waarvan Komter spreekt, wordt in relaties tus
sen Nederlandse vrouwen en buitenlandse mannen doorbroken. De geïnterviewde 
vrouwen spreken expliciet over machtsverschillen en stellen deze als probleem aan de 
orde. Zij zien het vreemdelingenrecht uitdrukkelijk als een oorzaak van de ongelijk
waardige genderverhoudingen in de relatie. Paradoxaal genoeg ervaren vrouwen hun 
machtspositie vooral als onmacht. De vrouwen beschrijven de macht die ze door het 
vreemdelingenrecht wordt toegeschreven in termen van 'druk' en 'last'. Ze zien de 
macht vooral als verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid brengt plichten 
met zich mee, zoals de plicht om drie jaar bij elkaar te blijven, ook als de relatie wordt 
verbroken en zelfs in geval van mishandeling. De afhankelijkheid van de buitenlandse 
man vergroot de afhankelijkheid van de Nederlandse vrouw bij het verbreken van de 
relatie. Haar macht kan leiden tot onmacht waar ze zich eerder laat mishandelen, dan 
dat ze zijn verblijfsvergunning in gevaar brengt. De afhankelijke verblijfsvergunning 
in het vreemdelingenrecht leidt niet alleen voor buitenlandse vrouwen, maar ook voor 
Nederlandse vrouwen tot vermindering van bescherming tegen mishandeling. Dit 
lijkt de bevindingen van Komter te bevestigen, die stelt dat vrouwen eerder in termen 
van verantwoordelijkheden dan van macht denken. Maar daarbij past de kantteke
ning dat het voor machthebbers zeer gebruikelijk is hun macht als verantwoordelijk
heid te presenteren.2 In dit opzicht is van belang dat de buitenlandse mannen de posi
tie van hun vrouwelijke partners wel degelijk als een positie van macht beschrijven. 

De geïnterviewde vrouwen schrijven naast de negatieve effecten aan de afhanke
lijkheid ook positieve effecten toe. Ze omschrijven hun handelen als een daad van 
liefde en staan bewuster in relaties, juist omdat ze nadenken over afhankelijkheid en 
macht. Op deze manier kan het vreemdelingenrecht de gehele relatie, op alle terreinen 
van het gezinsleven beïnvloeden. In sociaal-wetenschappelijke literatuur over gemeng
de relaties is gesuggereerd dat, omdat in gemengde relaties niets vanzelfsprekend is, 
ruimte wordt geschapen voor het vinden van onderhandelingsruimte over nieuwe ver
houdingen tussen de partners (Appel 1994: 22). Volgens Collet (2000: 40) compen
seren vrouwen hun betere sociale en arbeidspositie door de buitenlandse partner te 
steunen bij het streven naar behoud van de eigen culturele achtergrond, bijvoorbeeld 
in tweetalige opvoeding. Volgens Reif (1996: 40) zouden mannen bij omgekeerde 
genderverhoudingen kunnen proberen hun mannelijkheid terug te krijgen door zich 
extra 'mannelijk' te gedragen. De macht van de vanzelfsprekendheid is hoe dan ook 
doorbroken. 
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Verhalen over recht en identiteit 

ίο. ι Inleiding 

In voorgaande hoofdstukken is de uitvoering van het vreemdelingrecht geanalyseerd, 
alsmede de effecten voor de aanvragers en de manier waarop ze deze effecten beleven en 
ermee omgaan. In dit hoofdstuk wil ik dieper ingaan op de vraag hoe aanvragers het 
vreemdelingenrecht beleven en welke betekenis ze aan dat vreemdelingenrecht toekennen. 

In het eerste deel van dit hoofdstuk zal ik ingaan op de beleving en beoordeling van 
het vreemdelingenrecht zelf. Aan de hand van de theorie van Ewick en Silbey van de 
drie verhalen over het recht (paragraaf 2.5) zal ik nagaan welke tegenstrijdige beteke
nissen Nederlandse vrouwen aan het vreemdelingenrecht verlenen. In het tweede deel 
zal ik inzoomen op de betekenis van de procedure voor aanvraag van de verblijfsver
gunning zelf. Aanvragers brengen soms een aanzienlijke periode vanaf het begin van 
de relatie door, wachtend op de uitslag op de aanvraag om een verblijfsvergunning. 
'Wachten' heeft dan ook een bijzondere betekenis in de verhalen van aanvragers over 
deze periode. Hoe wordt de procedure in afwachting van een verblijfsvergunning 
beleefd? Vervolgens is de vraag of en welke betekenis de ontmoeting met het vreemde
lingenrecht in het dagelijks leven van aanvragers blijft houden, ook na afloop van de 
aanvraagprocedure of zelfs nadat de partner de Nederlandse nationaliteit heeft verkre
gen. De veronderstelstelling is dat ervaringen met het vreemdelingenrecht deel uit
maken van de nieuwe, hergedefinieerde sociale positie en identiteit van Nederlandse 
vrouwen met een buitenlandse partner. 

10.2 Verhalen over recht 

Voor de analyse van de interviews heb ik gebruik gemaakt van de drie verhalen over 
recht van Ewick en Silbey. Deze zijn gepresenteerd in paragraaf 2.5, maar ik zal de drie 
verhalen in de volgende paragraaf nog kort herhalen. Aan de hand van een uit
gebreide bespreking van drie interviews zal ik illustreren hoe de drie verhalen over het 
recht bij Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner zijn terug te vinden. 
Zoals Ewick en Silbey hebben gesteld en zoals uit de interviews zal blijken, maken 
mensen bijna altijd gebruik van alle drie verhalen van het recht, naast en door elkaar. 
Daarom ga ik bij elk van de drie interviews na hoe aanvragers naast het verhaal waar
binnen ze worden gepresenteerd, ook de andere twee verhalen gebruiken. Ik zal elk 
verhaal verder illustreren met delen uit interviews van andere vrouwen. 
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Before the L·w: Linda en David 

Een van de verhalen is 'before the law. In dit verhaal zien aanvragers het recht als een 
objectief gebied van onpartijdige actie, ver en afstandelijk van het leven van indivi
duen. Recht is verheven, werkend door middel van vaststaande regels in duidelijk afge
bakende ruimtes. Het recht wordt omschreven als formeel geordend, rationeel, een 
hiërarchisch systeem van bekende regels en procedures. Deze versie is het eigen verhaal 
van het recht over de grandeur en onpartijdigheid. De beslissing om van het recht ge
bruik te maken wordt gezien als een breuk met de normale gang van zaken en relaties. 
Vaak worden dan algemene belangen ingeroepen om dit te rechtvaardigen. 

Linda is een Nederlandse vrouw van 26 jaar. Haar 24 jaar oude echtgenoot David 
komt uit Tanzania. Ze zijn getrouwd en hebben een kind van één jaar oud. Ten tijde 
van het interview is Linda zwanger van de tweede. Linda en David hebben elkaar ont
moet tijdens de stageperiode van Linda in Afrika. Na afloop van haar stage zijn ze 
samen in Tanzania blijven wonen. Door diverse omstandigheden lukt het niet daar te 
blijven wonen. Linda kan geen baan vinden, ze raakt zwanger van hun eerste kind en 
wordt ziek. Ze besluiten het in Nederland te proberen. In verband met haar zwanger
schap en ziekte moet Linda zo snel mogelijk naar Nederland. Van de Nederlandse 
ambassade krijgt het paar te horen, dat het niet mogelijk is samen naar Nederland te 
gaan, omdat David een m w nodig heeft. De m w kan pas worden aangevraagd nadat 
de baby is geboren, omdat Linda dan niet langer aan de inkomenseis hoeft te voldoen. 
David komt naar Nederland als de baby twee maanden oud is. In totaal zijn ze zes 
maanden van elkaar gescheiden geweest. 

O p de vraag wat ze ervan vindt dat David niet bij haar kon zijn toen de baby werd 
geboren, zegt Linda: 

Ja, het was wel jammer, maar ja, je wist toen ik naar Nederland ging wist je dat van 
te voren dus... ik wist gewoon dat het niet mogelijk zou zijn, dus dan stelt je jezelf 
daarop in (...). Maar je moest een vaste baan hebben en die had ik niet. En als je 
geen vaste baan hebt, dan kan je dus om uitzonderlijke redenen en een van die re
denen zou zijn een of meerdere kinderen van ons allebei. Ja, die waren er niet, pas 
toen het kind er was, kon die procedure gestart worden. Dat was mij verteld. Je 
moest als bewijs het geboortecertificaat van je kind hebben. Nou, dat was er niet, 
want dat kind was er nog niet [lacht]. Dat klinkt allemaal heel logisch natuurlijk. 

In dit interviewfragment legt Linda de logica van de regels uit. Met de uitleg van deze 
logica neemt ze afstand van haar eigen ervaringen. Niet haar eigen behoeften, maar 
de behoeften van het recht, dat slechts spaarzaam uitzonderingen kan maken, staan 
op de voorgrond. Ze verklaart de logica van het recht, dat het kind pas bestaat nadat 
het is geboren en niet al tijdens de zwangerschap. O p een later moment in het inter
view zegt ze: 

Wij hebben geluk gehad. Het is gewoon volgens de regels gegaan bij ons. En dat is 
wel fijn in Nederland, zolang je aan de regels voldoet, hoefje niets te vrezen. Ten-
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minste dat gevoel krijg ik een beetje. Je weet gewoon van tevoren, je krijgt voorge
schoteld, dit is de procedure en dan weet je waar je aan toe bent. 

Hier spreekt Linda over het ideaal van het Nederlandse onpartijdige recht. De regels 
zijn transparant en zijn in hun situatie correct toegepast. Als ik het transcript van het 
interview voor het eerst lees, heb ik de indruk dat Linda het restrictieve beleid volledig 
onderschrijft. Het interview leest als een duidelijk en eenduidig voorbeeld van een 
before the Uw-^aizû. Pas na meerdere herlezingen van het interview, worden de 
tegenstrijdigheden in haar verhaal mij duidelijk. In het laatste fragment bijvoorbeeld, 
waarin ze zegt dat in hun geval gewoon de regels zijn toegepast, zegt ze ook dat ze geluk 
hebben gehad. Het had blijkbaar ook anders gekund. Linda vergelijkt haar situatie 
met die van andere Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner en migranten 
in het algemeen. Ze kent veel verhalen uit de media en door haar contacten met andere 
Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner. Die hebben veel meer proble
men gehad dan zijzelf. Door vergelijking van hun situaties met die van haarzelf redu
ceert ze haar onvrede. Linda stelt de legitimiteit van het Nederlandse vreemdelingen
recht niet expliciet ter discussie. Ze verwacht niet beter behandeld te worden dan 
anderen. Met 'anderen' doelt ze op andere Nederlandse vrouwen met een buitenland
se partner en andere migranten. Ze beschrijft hun problemen als ernstig. Hoewel 
Linda stelt dat ze niets zou willen veranderen aan het bestaande vreemdelingenrecht, 
deelt ze op een ander moment in het interview haar zorgen over wat er zou gebeuren 
met David en hun kind wanneer zij zelf onverhoopt mocht komen te overlijden. 

Het verhaal van Linda is dus ambigu. Het algemene verhaal is dat de regels logisch 
zijn, rechtvaardig en transparant. Maar wat vooraf duidelijk is, is dat ze niet langer 
dezelfde rechten en plichten heeft als andere Nederlanders. Hiermee sluit ze zichzelf 
uit van de groep Nederlandse burgers. Ze vindt dat andere Nederlandse mensen haar 
situatie niet begrijpen en voelt een band met andere vrouwen met een buitenlandse 
partner, met wie ze ervaringen en informatie deelt in informele netwerken. Conclude
rend: hoewel Linda een before the Uw-verhaal vertelt, plaatst ze zichzelf buiten dit ver
haal; ze verklaart het verhaal niet op zichzelf en anderen in haar positie van toepassing. 
Hier vertoont haar verhaal aspecten van 'up against the Uw. 

Met Linda is er nog een andere vrouw die een duidelijk before the ^ïf-verhaal lijkt 
te vertellen. Zij is in de jaren tachtig getrouwd met een Poolse man. Zij kent het 
vreemdelingenrecht slechts een geringe rol in haar dagelijks leven toe. Ze heeft de pro
cedure voor de aanvraag van de verblijfsvergunning niet als moeizaam ervaren en heeft 
moeite om de vragen over de procedure, die zo lang geleden heeft plaatsgevonden, te 
beantwoorden. Zoals we verderop in dit hoofdstuk zullen zien, wijkt haar verhaal op 
deze punten af van dat van andere vrouwen. 

With the hw: Marion en Mimoun 

Het tweede verhaal is 'with the Uw. Aanvragers die dit verhaal vertellen, beschrijven 
recht als een spel, een afgegrensde arena, waarin vooraf bestaande regels kunnen wor-
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den toegepast en nieuwe regels uitgevonden om een brede set van belangen en waar
den te dienen. Zij spelen het spel mee. Het recht staat niet buiten het dagelijks leven, 
maar werkt tegelijk met dagelijkse gebeurtenissen en verlangens. Het gaat om legi
tieme competitie. Er wordt vaak gerefereerd aan de eigen kracht en die van anderen 
om het recht succesvol in te zetten. Het is niet de algemene menselijke natuur om dit 
spel te spelen; het wordt op bepaalde tijden en plaatsen gespeeld. Het spel kent valkui
len en de naïviteit van de aanvragers kan de kans op winnen verkleinen. De hulp van 
een advocaat is in veel gevallen onmisbaar. 

Marion (39) ontmoet Mimoun (32) in een disco. Mimoun is geboren in Marokko 
en woont sinds een jaar in Nederland zonder verblijfsvergunning. Marion is verliefd 
op het eerste gezicht en totaal in tegenspraak met haar gewoonte, stapt ze zelf op hem 
af. Er ontstaat een relatie. Toch heeft Marion in het begin haar twijfels. Niet alleen 
omdat Mimoun geen verblijfsvergunning blijkt te hebben, maar ook vanwege - wat ze 
zelf achteraf noemt - vooroordelen: hij zal me slaan, de kinderen ontvoeren en 'allerlei 
andere angsten over islamitische mannen'. Mimoun op zijn beurt heeft angsten over 
Nederlandse vrouwen: ze beginnen een relatie met je, krijgen je kind en dan gooien ze 
je de deur uit en sta je op straat. 

Nadat ze deze en andere problemen hebben overwonnen, weet Marion dat het 
serieus is. Ze meent dat het tijd wordt de verblijfsvergunning te regelen. Vier maanden 
na de ontmoeting stelt ze voor een verblijfsvergunning aan te vragen. Mimoun aarzelt 
echter. Hij vindt het te snel en vreest dat zij zal gaan denken dat hij alleen om de ver
blijfsvergunning met haar samen is. Marion overtuigt hem ervan in ieder geval infor
matie te gaan zoeken over de procedure, voorwaarden en nodige stappen. Een geraad
pleegde advocaat vertelt hun, dat Marion niet aan de inkomenseis voldoet. Marion is 
arbeidsongeschikt als gevolg van ziekte en heeft een gedeeltelijke uitkering vanwege 
arbeidsongeschiktheid, aangevuld met een ww-uitkering. 

Marion is de enige van de geïnterviewde vrouwen die haar dossier bij het interview 
paraat heeft en laat zien. Ze kan elke stap in de procedure beschrijven en documenteren 
aan de hand van het meegebrachte dossier. Ze zegt dat ze het leuk vindt erover te praten. 
Samen met de advocaat heeft ze een strategie ontwikkeld om de vreemdelingendienst 
ervan te overtuigen de verblijfsvergunning afte geven, hoewel aan de voorwaarde van de 
inkomenseis niet wordt voldaan. Ze hebben de aanvraag voorbereid en gedocumen
teerd, zodat de vreemdelingendienst meteen over alle noodzakelijke informatie be
schikt. Ze anticiperen op de bezwaren die de vreemdelingendienst zou kunnen hebben, 
en hebben hun tegenargumenten paraat. Ze overleggen een brief van de dokter die stelt 
dat Marion niet in Marokko kan leven, omdat ze in Nederland onder behandeling is en 
de noodzakelijke medicijnen in Marokko niet beschikbaar zijn. Hiermee weerleggen ze 
op voorhand het gebruikelijke argument dat de Nederlandse partner de buitenlandse 
partner naar diens herkomstland kan volgen. Haar psychiater zet in een brief uiteen wel
ke therapie ze volgt en hoe haar geestelijke gezondheid zou worden geschaad als de rela
tie zou worden verbroken als gevolg van de sociaal-politieke omstandigheden van het 
vreemdelingenbeleid. Op advies van de advocaat trouwen ze, omdat dat een betere en 
'meer stabiele' indruk zou maken. Marion zegt: 
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Ik heb heel erg meegedacht [met de advocaat, BDH] . Ik had ook het gevoel: nou, als 
ze dit afwijzen, dit is zo doortimmerd. Elk gat is afgedicht. Ik had ook het gevoel, 
als we dit echt opsturen, met al die verklaringen, ik kan me niet voorstellen dat ze 
dat afwijzen. Als ze het afwijzen, dan maak ik ook in hoger beroep een grote kans. 
Want het is heel erg waar wat er staat en eigenlijk kwam die ziekte goed uit. En de 
advocaat zei ook: als ze zo'n heel pakket binnenkrijgen, je hebt kans dat ze dat niet 
eens allemaal gaan lezen. Dat ze dan denken van, dat ze ontmoedigd worden om 
daar tegenin te gaan. 

Marion praat over de procedure als een 'catch 22 -situatie en 'een hoop gedoe'. Maar ze 
beschrijft het niet als een periode van permanente stress, zoals een aantal andere vrou
wen wel doen, behalve op specifieke momenten. Zo'n moment is het huisbezoek van 
twee ambtenaren van de vreemdelingendienst, die komen controleren of ze wel 
samenleven. Dan is ze echt nerveus, omdat ze bang is dat ze Mimoun, die toevallig 
niet thuis is, willen oppakken en uitzetten. 

De vraag naar haar mening over het huidige vreemdelingenbeleid vindt ze moeilijk 
te beantwoorden: 

Kijk, ik wilde dat Mimoun hier bleef. Maar ik denk niet dat ik wilde dat alle illega
len in deze stad hier blijven. Ik heb geen last van illegalen. Ik snap heel goed waar
om ze hier naar toe komen. Dat snap ik des te beter omdat ik dat van Mimoun weet 
en van vrienden van hem, natuurlijk, omdat ik die goed ken. Maar ik snap ook wel 
dat gewoon niet iedereen hier kan blijven. 

Later in het interview beschrijft ze de tegenstelling tussen algemene belangen en haar 
persoonlijke belangen nog specifieker: 

Je krijgt een gevoel van - ja luister, ik wil gewoon met deze man zijn. Dus jullie 
kunnen op je kop gaan staan, het gaat gewoon gebeuren. Wie is Pietje daar of Jan
tje daar die zegt dat ik niet met deze man mag trouwen? Dat is de idiotigheid van 
grenzen. Dat voelt eigenlijk zo volkomen getikt, dat je denkt - ik heb iets met deze 
man en daar hou ik heel veel van en daar wil ik mee samen zijn. En omdat hij uit 
een ander land komt, zou dat misschien niet kunnen. Dat voelt zo absurd, daar 
word je opstandig van, dan denk je: waar slaat dat op. Wat heeft de vreemdelingen
politie daarmee te maken, of die wet! Ik wil met deze man zijn en hij bij mij. Als ik 
vanuit een andere pet kijk, dan zie ik dat wel, maar dat grenzen gedoe is eigenlijk 
idioot. Dat grenzen kunnen beslissen over mensenlevens, dat is eigenlijk raar, van
uit een bepaald standpunt. 

Hier presenteert Marion de tegenstelling tussen haar persoonlijke belang bij het ver
blijf van Mimoun en het algemeen belang van een restrictief vreemdelingenbeleid als 
een schijnbaar onoplosbaar conflict. Het is niet langer een spel dat met de juiste strate
gie kan worden gewonnen. Hier vertoont haar verhaal aspecten van het up against the 
izw^-verhaal. Tegelijkertijd is het een before the ^tf-verhaal, waarin ze het belang van 
een restrictief beleid bevestigt en daarvoor begrip toont. 
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Marion's mening lijkt in te houden dat Mimoun moet worden toegestaan in 
Nederland te blijven, omdat hij met haar getrouwd is. Maar Marion erkent ook dat er 
illegale vreemdelingen zijn, zoals een vriend van Mimoun, die een waardevolle bij
drage zou kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving, als hem zou worden toe
gestaan legaal in Nederland te blijven. Ze ziet integratie als een belangrijke factor in 
het vreemdelingenbeleid. Met integratie in haar achterhoofd, maakt ze een duidelijk 
onderscheid tussen haarzelf en haar partner en Marokkaanse mannen die hun echtge
notes vanuit Marokko naar Nederland willen laten overkomen. Marion maakt een 
onderscheid op basis van klasse en opleiding. De vriend van Mimoun zou een bijdrage 
kunnen leveren, omdat hij goed is opgeleid. Maar door de overkomst van Marok
kaanse vrouwen uit Marokko, zo vreest Marion, zou een nieuwe onderklasse worden 
gecreëerd, omdat deze vrouwen analfabeet zijn en cultureel ver verwijderd van de 
Nederlandse samenleving. 

Marion drukt hiermee het meest expliciet uit wat meerdere vrouwen doen: een 
onderscheid maken tussen mensen die het restrictieve beleid niet verdienen en men
sen die het wel verdienen: een onderscheid tussen 'echte liefde' en schijnhuwelijken, 
henzelf en asielzoekers, jongere en oudere mensen. Ze leggen uit waarom het onrecht
vaardig is de regels in hun specifieke geval toe te passen, hoewel het gerechtvaardigd 
zou kunnen zijn ze toe te passen op anderen. De regels zouden anders moeten zijn 
voor sommigen dan voor anderen. Op die manier sluiten ze zichzelf in, maar speci
fieke anderen uit. 

Meerdere vrouwen vertellen een 'with the Uw verhaal, of aspecten daarvan. Een 
vrouw beschrijft hoe ze met haar Nigeriaanse echtgenoot erin slaagt toegang te krijgen 
tot de Nederlandse ambassade in Nigeria en de Nederlandse consul. Ze maakt creatief 
gebruik van haar Nederlandse nationaliteit als hen de toegang wordt geweigerd. Ze 
maakt een afspraak met de consul om haar beklag te doen over de behandeling door 
ambassadepersoneel en om hun moeilijkheden met de legalisatie van de Nigeriaanse 
documenten van haar partner uiteen te zetten. Over de afspraak vertelt ze: 

We kwamen daar en dan heb je een afspraak en dan word je niet binnengelaten. 
Maar ik ben Nederlandse. Ik weet dus dat ik rechten heb. Zij [Nigerianen, BDH] 
laten zich wegsturen, want zij zijn hoog, die mensen van de ambassade. Dus ze 
hebben het recht zich niet aan de afspraak te houden. Want ze zijn als de dood 
voor hogere instanties. Ik laat me niet wegsturen. Al staan ze daar drie keer met 
zo'n groot geweer voor mijn neus, ik was daar niet van onder de indruk. Ik had 
iets van: nou, ik heb een afspraak en jij laat mij binnen, heel eenvoudig! Ik ben 
Nederlandse, ik mag daar komen. Uit! En toen mocht mijn man niet mee naar 
binnen. Ik zeg: ja, dat zal lekker worden! Ik zeg, hij is mijn man, dus hij mag mee 
naar binnen. Dus ik liet de huwelijksakte zien aan die bewaker en ze lopen daar 
echt met geweren, daar word je akelig van, dus mijn man werd al helemaal 
zenuwachtig. Ik zeg: je laatje niet wegsturen, ben jij gek! (...) Want of je nou de 
koningin bent of pietje puk die auto's repareert, in principe sta je in Nederland 
gewoon gelijk. 
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De vrouw gebruikt haar Nederlandse nationaliteit om toegang te krijgen tot de 
ambassade, wetend dat haar Nigeriaanse partner hierin alleen niet zou slagen. Dit is 
niet alleen omdat hij als Nigeriaan slechter wordt behandeld dan zij als Nederlandse, 
maar ook omdat hij de Nederlandse regels niet tot eigen voordeel weet te gebruiken. 
Ze refereert aan het Nederlandse gelijkheidsbeginsel, niet omdat ze gelooft dat hier
mee de werkelijke situatie in Nederland wordt weergegeven, maar als middel om te 
krijgen wat ze wil. Voor deze vrouw is de strijd met het vreemdelingenrecht een voort
zetting van de strijd die ze eerder heeft gevoerd met uitkeringsinstanties. Zij maakt een 
pragmatisch, meer dan een idealistisch gebruik van het gelijkheidsbeginsel, als onder
deel van de regels van het spel. 

Up against the law: Karen en Abdel 

Het derde verhaal is 'up against the Uw. Volgens dit verhaal is recht het product van 
ongelijke macht. Recht is niet objectief en eerlijk, maar willekeurig en onvoorspel
baar. Mensen handelen in strijd met het recht en gebruiken trucs om het recht te ver
mijden of in te zetten. Treuzelen, vergissingen, kleine misleidingen of leugens, humor 
en het schoppen van scènes zijn allemaal voorbeelden van verzet. Deze trucs zijn niet 
zozeer een overtreding van de regels, als een ontwijken van de regels. Ze tasten de 
macht van het recht niet aan, maar schokken of verwarren het recht. 

Karen (25) en Abdel (29) uit Algerije zijn nog maar net getrouwd als het interview 
plaatsvindt. Ze hebben elkaar in de zomer op een terras ontmoet. Abdel heeft een ver
gunning voor arbeid aangevraagd. Hij mag de beslissing in Nederland afwachten, 
maar mag niet werken en heeft geen aanspraak op voorzieningen, zoals een ziektekos
tenverzekering. Volgens Karen wordt hij behandeld als een illegale vreemdeling, ook 
al is hij dat niet. Als Karen en Abdel willen trouwen, moeten ze veel moeite doen om 
zover te komen. Als gevolg van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken moeten ze 
eerst naar de vreemdelingendienst, die een advies uitbrengt aan de burgerlijke stand. 
De vreemdelingendienst geeft een negatief advies, zonder met het paar te hebben 
gesproken. De ambtenaar van de burgerlijke stand ondervraagt het paar en nadien kan 
het huwelijk worden voltrokken, zes maanden na de aanvraag van het advies. Ten 
tijde van het interview hebben ze (nog) geen verblijfsvergunning op basis van het 
huwelijk aangevraagd. Abdel wil het resultaat van zijn procedure voor de vergunning 
voor arbeid afwachten. Hij heeft een werkgever die hem graag in dienst wil nemen, 
vanwege zijn specifieke kwaliteiten. Een aanvraag om een werkvergunning is echter 
afgewezen, vanwege prioriteitsgenietend aanbod. Hoewel ze geen van beiden veel 
hoop hebben op een positief resultaat, vinden ze het belangrijk dat Abdel wordt 
erkend als een onafhankelijk persoon, die van waarde kan zijn voor de Nederlandse 
samenleving, ongeacht zijn huwelijk met een Nederlandse vrouw. Een andere, niet 
onbelangrijke reden is dat Abdel terug zal moeten naar Algerije in verband met de 
mw-plicht, wanneer ze een verblijfsvergunning voor huwelijk aanvragen. 

Karen heeft veel moeite met de procedure en de onzekerheden die hiervan het 
gevolg zijn. Ze raakt enkele maanden overspannen en zegt dat ze bitter en cynisch is 
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geworden. De procedure is hun relatie gaan overheersen. Ze beschrijft de ondervra
ging door de ambtenaar van de burgerlijke stand als een 'kruisverhoor' en vindt dat ze 
is behandeld als een crimineel. Zij en Abdel zijn apart ondervraagd en de gesprekken 
zijn op band opgenomen. 

Karen noemt het een kruisverhoor, omdat ze het idee heeft gekregen dat de ambte
naren haar op leugens willen betrappen, maar in feite heeft ze gelogen. Ze heeft de 
ambtenaar verteld dat Abdel niet werkt, maar in werkelijkheid werkt hij zwart. Ze 
vindt dat de regels hem daartoe dwingen, omdat hij moet overleven. Meerdere paren 
hebben op enig moment regels overtreden. Een paar is naar het gemeentehuis gegaan 
om hun kind door de man te laten erkennen, met gebruikmaking van documenten 
waarvan ze weten dat deze niet langer geldig zijn. Ze doen dat omdat ze willen dat de 
man als vader wordt erkend en ze vinden dat de behandeling van de I N D rechtvaardigt 
dat ze dit doen in overtreding van de regels. Ze verlaten het gemeentehuis rennend en 
giechelend, alsof ze stout zijn geweest. Het voelt als een overwinning, omdat de man 
nu officieel de vader is, hoewel hij geen verblijfsvergunning heeft. 'Ik houd me altijd 
aan de regels', zegt deze vrouw, 'maar nu waren ze te ver gegaan'. 

Een andere vrouw heeft de vreemdelingendienst niet over haar bedoelingen geïn
formeerd bij de aanvraag van een toeristenvisum voor haar vriend voor een bezoek aan 
Nederland. Ze vertelt de vreemdelingendienst dat haar vriend na afloop van het visum 
terug zal gaan, maar in feite hebben ze gepland om in de periode van zijn verblijf te 
trouwen en een verblijfsvergunning aan te vragen.' Eerlijkheid over deze bedoelingen 
zou hebben geleid tot weigering van het toeristenvisum. De vrouw heeft het besluit 
genomen hierover te zwijgen, omdat eerder een toeristenvisum voor haar vriend pas 
na negen maanden werd verleend. Ze heeft deze periode als zeer moeilijk ervaren, 
omdat ze zo lang van elkaar gescheiden zijn geweest en omdat volkomen onduidelijk 
was hoe lang het zou gaan duren. Voor haar vormen die negen maanden de rechtvaar
diging voor haar kleine leugen. 

Een aantal vrouwen van wie de buitenlandse partner een afhankelijke verblijfsver
gunning heeft, hebben zich tegenover hun partner bereid verklaard de drie jaar voor 
een zelfstandige verblijfsvergunning vol te maken, ook als de relatie eerder zou worden 
verbroken. Zoals we in paragraaf 9.3 hebben gezien, hebben enkele vrouwen van wie 
de relatie is verbroken, dit ook werkelijk gedaan. In paragraaf 7.4 is gebleken dat een 
deel van de vrouwen vindt dat het sluiten van een schijnhuwelijk op zichzelf niet 
afkeurenswaardig is, zolang maar voor beide partners duidelijk is dat het een zakelijke 
overeenkomst betreft. Ook tegen illegaal verblijf of zwart werken hebben de meeste 
vrouwen geen bezwaren. Ze uiten begrip omdat ze vinden dat mensen geen andere 
keuze wordt gelaten om te overleven. Meerdere van de partners werken zwart of heb
ben dat gedaan. Het zwart werken zien de vrouwen eerder als een teken van de moge
lijkheden van de buitenlandse partner om een (economische) bijdrage aan Nederland 
te leveren, dan als iets afkeurenswaardigs. Uit deze bereidheid en coulantie tegenover 
overtreding van regels, kan een zekere mate van niet-acceptatie van het vreemdelin
genbeleid worden afgeleid, ondanks de expliciet uitgesproken steun voor het restric
tieve beleid (zie ook Van Walsum 2000: 249). 
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Vrouwen richten hun kritiek op de regels van het vreemdelingenbeleid zelf. Zij 
wensen verbeteringen van hun juridische positie op basis van gelijkheidsbeginselen en 
mensenrechten. Ze staan een sterkere rechtspositie van hun partner voor, waarmee 
ook hun eigen positie zou worden verbeterd. Zoals we in paragraaf 9.3 hebben gezien, 
achten ze het van belang dat de buitenlandse partner zou worden toegelaten vanwege 
de bijdrage die hij, met name in economische zin, zou kunnen leveren aan de Neder
landse samenleving. Als zelfetandige persoon, en niet 'alleen maar' omdat hij getrouwd 
is of samenwoont met haar, een Nederlandse vrouw. Ze verwerpen de ongelijke be
handeling van derdelanders in vergelijking met EU-onderdanen en ongelijke behande
ling op basis van nationaliteit tussen verschillende derdelanders: Amerikanen worden 
beter behandeld dan Afrikanen. 

Daarnaast hebben vrouwen kritiek op de uitvoering van het beleid. Meerdere 
vrouwen zeggen hun vertrouwen in Nederlandse instanties en vreemdelingenrecht te 
hebben verloren. Karen beschrijft de procedure voor het huwelijk als vernederend en 
discriminerend. Ze meent dat de autoriteiten het huwelijk met opzet hebben gepro
beerd te saboteren. Het advies van de vreemdelingendienst dat verloren is geraakt, zit 
later toch in het dossier van de burgerlijke stand, als het paar al om een nieuw advies 
heeft gevraagd. Karen denkt dat het formulier opzettelijk is kwijt gemaakt of nooit 
kwijt is geweest, zodat instanties tegen haar hebben gelogen. Ze heeft veelvuldig met 
de burgerlijke stand en vreemdelingendienst gebeld, maar het is erg moeilijk om 
informatie te krijgen. 

Je wordt er echt helemaal kriegel van. Die onzekerheid en dat iedereen tegenwerkt. 
De bureaucratie hier in het land en gewoon ook tegenwerken, dat realiseer je je niet 
als je eraan begint. Je hebt toch het idee dat het een eerlijk land is, waarbij mensen 
eerlijk behandeld worden, zal ik maar zeggen. Volgens de wet. Nou, zoals die politie 
ook tegenwerkt, dat heeft niets met de wet te maken, voor ons gevoel. Dat is gewoon 
zieken, zal ik maar zeggen, proberen het zo lang mogelijk uit te stellen, dat wij zo ge
stresst raken, dat we ruzie krijgen en uit elkaar gaan. (...) Zoals ook met het kwijt
raken van de papieren, nou zo ongeloofwaardig. En zeker, dat het dan later toch 
weer opduikt. Ha, hij is weer gevonden! Weet je en dan nou, je raakt je vertrouwen 
in het systeem, in de wet, in de uitvoerders daarvan echt kwijt. Dat is gewoon niet 
geloofwaardig meer. Of ze zijn gewoon vreselijke prutsers, maar ja, dat kan. 

Karen is niet de enige dat denkt bewust te zijn tegengewerkt door autoriteiten. Enkele 
vrouwen zien op grond daarvan de Nederlandse overheid als een directe bedreiging 
voor hun gezin. Hoewel vrouwen aan de ene kant zeggen het vertrouwen in de Neder
landse overheid te hebben verloren, stellen ze anderzijds de legitimiteit van het vreem
delingenbeleid niet expliciet ter discussie. Ze hebben veel kritiek op de behandeling 
door uitvoeringsorganen en op in ieder geval een deel van de toepasselijke regels. Maar 
Karen, die de ondervragingen door de ambtenaren van de burgerlijke stand als verne
derend en discriminerend omschrijft, vindt het toch legitiem dat de burgerlijke stand 
dergelijke ondervragingen houdt, om schijnhuwelijken te voorkomen. Hier vertoont 
haar verhaal aspecten van before the L·w•. 
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Zo zijn de regels, zeggen we dan. Nou ja, oké. Ik begrijp wel, ik weet dat er heel veel 
schijnhuwelijken worden gesloten, en dat heel veel nep is. En daarom doe ik er ook 
allemaal aan mee, zal ik maar zeggen, ben ik bereid om al die flutgesprekken te voe
ren, alsmaar weer met iedereen. En rustig te blijven en aardig te zijn en weet ik het 
allemaal niet. Maar ja, als je er zelf midden in zit. Ik bedoel, als buitenstaander 
denk je, het is terecht dat ze al die gesprekken doen. Dat zeggen ook heel veel men
sen tegen mij. Ja, het is ook wel terecht, er worden heel veel schijnhuwelijken geslo
ten. Alleen, als je er zelf midden in zit, dan is het gewoon super frustrerend, zeker 
als je te goeder trouw bent. Ja, het voelt als onmenselijk, echt dat je denkt: waarom 
doen ze mij dit aan? 

De meeste vrouwen combineren hun verhalen over onrechtvaardige en discrimine
rende wetten en praktijken met het ideaal van een vreemdelingenrecht dat rechtvaar
dig is en voor iedereen gelijk zou uitwerken. Ze hebben met andere woorden niet het 
vertrouwen verloren dat een rechtvaardiger vreemdelingenrecht mogelijk zou zijn. 
Karen hoopt met haar medewerking aan een interview te bereiken dat uitvoerend 
ambtenaren van de vreemdelingendiensten en I N D zich beter zullen gaan realiseren 
wat de regels die zij uitvoeren voor mensen betekenen. Ze spreekt de hoop uit dat het 
hun praktijk zal veranderen. De meeste vrouwen noemen een vergelijkbare motivatie 
voor hun bereidheid aan een interview mee te werken. Ze hopen het publiek en de 
uitvoerenden te informeren over de gevolgen van de regels. Ze verzetten zich tegen 
het volgens hen algemeen bestaande idee dat het voor migranten erg eenvoudig is 
om een verblijfsvergunning voor Nederland te krijgen en het negatieve beeld over 
migranten en gemengde relaties. Ze hopen dit beeld in een positiever beeld te veran
deren. 

Anderzijds hebben sommige vrouwen het gevoel dat het geen zin heeft, omdat er 
toch niets zal veranderen. Ze hebben niet het vertrouwen dat hun verhalen zullen wor
den gehoord. Ze menen dat er met alle negatieve verhalen in de media en in hun 
omgeving over migranten en gemengde relaties geen ruimte is voor een ander verhaal. 
Een vrouw vertelt hoe ze op een bijeenkomst een medewerker van de minister van 
Binnenlandse Zaken heeft aangesproken op haar ervaringen met het vreemdelingen
recht. Deze raadt haar aan brieven te schrijven. Zij reageert: 

Toen dacht ik: het heeft helemaal geen zin om brieven te schrijven, je krijgt er 
toch geen reactie op. Er gebeurt toch niks mee, het wordt toch in het zwarte ar
chief geduwd. Waarom zou ik mijn tijd verdoen met brieven schrijven. Ik zou wel 
artikelen willen schrijven, maar wat heeft het voor zin, het kom toch niet in de 
krant. 

Concluderend: alle drie verhalen over het recht komen in de interviews naar voren. 
De meeste vrouwen vertellen het derde, up against the /^w-verhaal, gecombineerd met 
aspecten van het before the kw-veihzai. Het with the Zaw-verhaal is minder prominent 
aanwezig. 
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10.3 Wachten op de toekomst* 

In deze paragraaf wil ik nader ingaan op de vraag welke invloed de aanvraagprocedure 
heeft gehad op het leven en de relatie van aanvragers. De periode in afwachting van 
een beslissing beleven de meeste gezinnen als een periode van grote onzekerheid, span
ning en van machteloosheid, ongeacht de nationaliteit van de partner. Meerdere vrou
wen vertellen over de spanningen voor henzelf, hun partner en kinderen als gevolg van 
lange procedures en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat. Drie vrouwen zijn 
tijdens de procedure enkele maanden overspannen geraakt. Anderen noemen ver
schijnselen als hyperventilatie, buikpijn en misselijkheid en periodes van depressie van 
zichzelf, hun partner of kinderen. 

De duur van de periode voor verkrijging van verblijfszekerheid is niet onaanzien
lijk en betreft meer dan alleen de aanvraag voor toelating. Voordat een gemengd paar 
toe is aan het aanvragen van een zelfstandige verblijfsvergunning of Nederlandse nati
onaliteit - hetgeen mogelijk is na drie jaar samenwonen of huwelijk - hebben zij 
meerdere aanvragen moeten doen en meerdere procedures doorlopen. Elke procedure 
neemt tenminste enkele weken tot enkele jaren in beslag. De tijd die gemoeid is met 
de verschillende aanvragen en voordat er definitieve verblijfszekerheid is verkregen, is 
in sommige gevallen aanzienlijk. Bij drie vrouwen heeft de procedure voor de ver
blijfsvergunning minder dan drie maanden in beslag genomen; in alle twaalf andere 
gevallen heeft de procedure langer geduurd. Drie van de geïnterviewde vrouwen zijn 
meer dan drie jaar bezig geweest met de aanvraag van de verblijfsvergunning; ten tijde 
van het interview is de procedure nog niet afgerond. Dat betekent dat een belangrijk 
deel van de relatie wachtend wordt doorgebracht, wachtend op de beslissing op een 
van de aanvragen. 

'Wachten' heeft dan ook een bijzondere betekenis in de verhalen van aanvragers. 
Het wachten wordt gekenmerkt door onzekerheid en de angst, die het gevolg is van die 
onzekerheid. Wachten is een passieve activiteit; aanvragers kunnen weinig doen om 
ervoor te zorgen dat datgene waarop ze wachten, ook komt. Bij het wachten hoort het 
'niet weten': niet weten hoe lang het wachten zal duren, niet weten wat de uitkomst zal 
zijn, en de onmogelijkheid om informatie te krijgen over beide vragen. De meeste aan
vragers, hoewel niet allemaal, beschrijven de problemen die zij hebben om aan de juiste 
informatie te komen: informatie over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan 
en informatie over duur en uitkomst van de procedure. Zij klagen over de onduidelijke 
en tegenstrijdige informatie die ze hebben gekregen. Sommigen proberen wel te doen 
wat ze kunnen, bijvoorbeeld door regelmatig, desnoods elke week, de vreemdelingen
dienst of IND te bellen of brieven te schrijven om een beslissing te bespoedigen. Voor 
enkelen hebben deze contacten echter geen duidelijkheid gebracht, omdat ze geen ant
woord krijgen, de behandelend ambtenaar niet te spreken krijgen of van het kastje naar 
de muur worden gestuurd. Of de verblijfsvergunning ook daadwerkelijk wordt ver
leend, ligt buiten hun controle. Zelfs als ze zich goed hebben geïnformeerd en voorbe
reid en weten dat ze aan alle voorwaarden voldoen, durven ze niet te hopen op de een 
positieve beslissing. Ze hopen op het beste en bereiden zich voor op het ergste. 
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Het wachten produceert gevoelens van machteloosheid, hulpeloosheid, kwets

baarheid en woede. Het wachten is een kwelling, waarin de persoonlijke morele en 

psychische kwaliteiten worden getoetst en waarin de aanvragers worden gestraft. 

Meerdere vrouwen uiten de verdenking dat de uitvoeringsorganen hun aanvraag 

tegenwerken en met opzet en zonder reden vertragen. Ze hebben de indruk dat de 

vreemdelingendienst tracht hen te ontmoedigen, hun relatie wil testen, om na te gaan 

of hun relatie een langdurige scheiding of de druk van een langdurige procedure zou 

doorstaan. Ze wijzen dit optreden af en zijn vastbesloten de vreemdelingendienst niet 

hun zin te geven. Het maakt vrouwen nog vastbeslotener om de verblijfsvergunning te 

krijgen, alleen al om te laten zien dat ze zich niet laten afschrikken. 'Ik ben een door

douwer', zegt een van de vrouwen, 'en ik geef gewoon niet op.' Een andere vrouw zegt 

'recalcitrant' te zijn geworden, op het moment dat de ambtenaar van de vreemdelin

gendienst haar de relatie die ze met haar huidige man heeft, afraadt: 

Voor mij werkt dat averechts, dan ga je het juist doen natuurlijk. Ik was het toch 

al van plan, dus waarom zouden ze mij zoiets afraden, dat is toch helemaal niet 

nodig. 

Wachten is 'waitingfor something, anything, to happen (Crapanzano 1985: 43), tot dat

gene waarop gewacht wordt, komt, of niet komt. Toekenning van de verblijfsver

gunning kan verlossing betekenen, maar zelfs een negatieve beslissing is beter dan het 

lange wachten, aldus een buitenlandse man. Hij heeft een zelfstandige verblijfsver

gunning voor arbeid aangevraagd, nadat zijn relatie met een Nederlandse vrouw is 

verbroken. Ten tijde van het interview loopt de procedure al bijna drie jaar en hij heeft 

weinig fiducie meer in een positieve beslissing. Hij heeft een eerste afwijzende 

beschikking gekregen, waartegen zijn advocaat een bezwaarschrift heeft ingediend. 

Sindsdien heeft hij niets meer gehoord. Liever zou hij meteen bij de aanvraag te horen 

hebben gekregen dat hij geen kans maakt: 

Als gewoon verteld werd door de vreemdelingendienst dat er helemaal geen moge

lijkheden zijn als je een verblijfsvergunning op basis van een relatie hebt, als de rela

tie is verbroken (...). Ik ben op een gegeven moment naar de politie toe gegaan, 

heb aan hun duidelijk gemaakt dat mijn relatie is verbroken, maar dat ik een ver

blijfsvergunning wil aanvragen op basis van werk. Ze konden daar gewoon wat 

duidelijker over zijn. Ik weet niet hoe groot hun macht is op dat gebied, maar ze 

hadden gewoon tegen mij moeten zeggen: nou meneer, dat kan je wel aanvragen, 

maar dat lukt je nooit. 

Voor sommige paren betekent de verlening van de verblijfsvergunning nog geen ver

lossing, geen einde van het wachten en de onzekerheid over het verblijf. Zij vrezen 

voor elke verlenging van de vergunning en sommigen houden het gevoel dat de ver

blijfsvergunning altijd weer kan worden ingetrokken. Dat is voor een buitenlandse 

man reden geweest zo snel mogelijk de Nederlandse nationaliteit aan te vragen, om 

daarmee definitieve verblijfszekerheid te verwerven: 
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Toen we die problemen zagen [met de vreemdelingenwet, BDH] toen zei mijn man 
van: nu wil ik ook niet meer dat men zo maar mijn verblijfsvergunning af kan pak
ken en mij de deur uitgooit. En die Nederlandse nationaliteit hebben we toen vrij 
snel inderdaad gekregen, ik geloof na een jaar nadat hij naar Nederland was ge
komen. Want toen zei hij: ik wil niet langer in die onzekerheid leven. 

Het wachten betekent een bijzondere gerichtheid op tijd, gericht naar de toekomst. 
Tijdens het wachten is het heden secundair aan de toekomst. Dat wat aanvragers wil
len, ligt in de toekomst en niet in het heden. De omringende wereld verliest aan bete
kenis voor het nu. Het heden verliest aan elan, vitaliteit en creatieve kracht, die ver
plaatst worden naar de toekomst. Het wachten betreft niet alleen de uitkomst van een 
formele beslissing of het einde van de onzekerheid, maar ook het wachten tot het 
gezinsleven verder kan worden vormgegeven. Pas na verlening van de m w kan de bui
tenlandse partner zich bij de Nederlandse partner en eventuele kinderen in Nederland 
voegen. Pas na de verlening van de verblijfsvergunning kan de buitenlandse partner 
legaal werken of een inburgeringscursus volgen. Pas na verlening van de zelfstandige 
verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit is er zekerheid over het verblijf 
van de buitenlandse partner in Nederland. Het is wachten op samenzijn, op financiële 
zekerheid en op bestaanszekerheid. Aanvragers hebben het gevoel pas na afloop van de 
procedure, wanneer de verblijfsvergunning is verleend, echt met hun leven te kunnen 
beginnen. Zoals we hebben gezien in paragraaf 8.6, stellen sommige vrouwen onder 
andere hun carrièrewensen uit tot na verkrijging van een permanente verblijfsstatus 
voor hun partner. Maar niet alleen materiële wensen over huis, inkomen, werk en der
gelijke worden naar de toekomst verschoven, ook de inhoud van de relatie. 

Een Nederlandse vrouw is ten tijde van het interview drie jaar samen met haar 
Ethiopische partner. Ze hebben samen een kind. Ik ben verbaasd te horen dat haar 
partner nog altijd geen verblijfsvergunning heeft. Ze hebben op mij de indruk ge
maakt van een 'gesetteld gezin' en de vrouw vertelt mij dat ook andere mensen hen zo 
zien. Zo voelt ze het echter zelf niet. We zijn gewoon een gelukkig gezin, zegt ze, en we 
hebben het goed, maar we moeten nog beginnen. Ze vertelt dat ze nu pas over de toe
komst na durft te denken. De procedure is nog altijd niet afgerond en heeft zo lang 
geduurd omdat de eerste aanvraag is afgewezen. De vrouw voldoet volgens de I N D 
niet aan de inkomenseis - volgens haar een rekenfout - en de man beschikt als vluch
teling niet over een paspoort. Ten tijde van het interview verblijft de man tijdelijk in 
het buitenland in verband met de mw-aanvraag. 

Ik ben er nu pas aan toe om echt over de toekomst na te denken. En te plannen. We 
hebben heel veel de afgelopen drie jaar over de toekomst nagedacht, van dit willen 
we en dat willen we. We hebben ook twee jaar geleden al afgesproken hoe hij een 
aantal dingen moest verwerken. Hij had geen psycholoog nodig zei hij, maar later 
zei hij: nou, als alles achter de rug is, is misschien drie gesprekken toch wel handig. 
Ik denk eerlijk gezegd dat het er wel meer zullen moeten zijn. Want het is niet al
leen verwerken van wat er hier de laatste jaren is gebeurd, maar ook de manier 
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waarop hij naar Nederland is gekomen en wat hem in zijn herkomstland is ge
beurd. En hij heeft een oorlogsverleden. Maar verder nadenken over de toekomst 
... en nu durf ik een aantal dingen ook te plannen: waar wil ik wonen, en hoe kom 
ik zo snel mogelijk aan andere woonruimte. En moeten we hier blijven of mijn 
vriend zou net zo goed naar een andere stad willen verhuizen. Maar nu zitten we zo 
vast aan inkomen wat we niet hebben. Ik heb zelf geloof ik ook behoefte om te pra
ten. We zijn wel vrij open tegenover elkaar, maar we hebben überhaupt nooit tijd 
gehad om te praten. Dus je moet een opening zien te vinden om wat doelgerichter 
met elkaar te spreken. Het is misschien absurd om elkaar te vragen van: goh, hoe 
heb jij de laatste jaren ervaren, maar ik denk dat het toch wel dingen oplevert die 
we niet van elkaar wisten. Ergens weet je het wel, maar aan de andere kant zijn er, 
denk ik, dingen die ik hem nooit verteld heb, gewoon omdat er geen tijd voor was, 
of laat maar zitten, dit is een beetje te ingewikkeld. 

Wachten op de toekomst kan een paar uit elkaar drijven, omdat de spanning leidt tot 
ruzie, of als er na verlening van de verblijfsvergunning niet meer gevochten hoeft te 
worden en de band die dat tussen de partners geeft, wegvalt. Vrouwen krijgen soms 
het gevoel alleen of samen met hun partner tegen de hele wereld te moeten vechten. 
Een van de Nederlandse vrouwen drukt het als volgt uit: 

Je krijgt ook vaker het idee: zullen we er dan maar mee stoppen? Iedereen werkt zo 
tegen. Zullen we de strijd dan maar opgeven? Het lukt toch niet. Ik heb wel zoiets 
van: nou, die liefde moet wel heel groot zijn, wil je dit overleven, dus wat dat be
treft, als ze dat proberen te testen, dat lukt ze aardig. De dingen die wij meemaken, 
die maken normale mensen in tien jaar mee. Ik heb wel zoiets van: als we dit over
leven, dan gaan we ook nooit meer uit elkaar. Dan kunnen we alles aan. Het geeft 
ook weer een band samen. Als je samen vecht. Het zal ook raar zijn als dit over is, 
dan moeten we ons helemaal aanpassen. Je hebt geen band meer om echt samen te 
strijden, dus ja, dat zal echt even wennen zijn. 

Voor twee vrouwen houdt de toekomst geen belofte, maar vooral bedreiging in. Bij 
één van deze vrouwen is de buitenlandse partner nog in procedure. Haar partner ver
blijft ten tijde van het interview in het buitenland en ze is er allerminst zeker van dat 
hij zal kunnen terugkeren. De andere vrouw weet dat haar partner terug moet naar 
zijn herkomstland voor de m w . Hoewel het paar verder aan alle voorwaarden voldoet, 
zijn ze bang dat de procedure erg lang zal gaan duren. 

In het heden en de toekomst blijft het verleden, de periode in afwachting van een 
verblijfsvergunning, aanwezig en levend. De meeste vrouwen kunnen tot in details 
vertellen over het verloop van de procedure, het verloop van een gesprek bij de vreem
delingendienst, wat daarbij door henzelf en door de ambtenaar is gezegd, met alle 
emotie die ze hebben gevoeld, zelfs al is de procedure jaren geleden afgerond. Som
mige interviews met mannen en vrouwen worden tijdens het interview dan ook op 
momenten zeer emotioneel, wanneer ze bepaalde gebeurtenissen als het ware herbele
ven. Bij een van de vrouwen heeft de procedure zes jaar geleden plaats gevonden. Haar 
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man heeft inmiddels al jaren de Nederlandse nationaliteit. Toch kan ze zich nog 
steeds kwaad maken over de vreemdelingenrechtelijke procedure. Dit maakt het voor 
haar onmogelijk om het plan te realiseren om vrijwilliger te worden in een asielzoe
kerscentrum, omdat ze zich teveel betrokken voelt. Anderen zeggen zich bepaalde 
details van de procedure niet te kunnen herinneren. Ze zeggen het uit hun geheugen 
te hebben gebannen, omdat het te pijnlijk is en ze het liever willen vergeten. Wat ze 
zich wel herinneren, zijn de gevoelens van angst, machteloosheid en eenzaamheid 
beleefd tijdens de procedure, problemen in de relatie of als vernederend ervaren ge
sprekken met uitvoeringsambtenaren. Hoewel deze vrouwen zich de precieze gebeur
tenissen niet altijd kunnen of willen herinneren, schrijven ze aan het vreemdelingen
recht in hun dagelijks leven destijds een grote en bepalende invloed toe. 

10.4 Getransformeerde identiteiten? 

In de literatuur over gemengde relaties, besproken in hoofdstuk 4, komen twee visies 
op gemengde relaties naar voren: volgens de ene visie is de keuze voor een gemengde 
relatie een afwijkende keuze, waarbij de partners de grenzen van de eigen etnische 
groep overschrijden. Volgens de andere visie is een gemengde relatie geen afwijkende 
maar een vanzelfsprekende keuze, voortvloeiend uit de multiculturele samenleving en 
globalisering. In de verhalen van vrouwen over de ontmoeting met een buitenlandse 
partner, komen beide visies terug. Voor enkele vrouwen is de keuze voor een buiten
landse partner een vanzelfsprekende keuze, voortvloeiend uit hoe hun leven eruit ziet 
op het moment van de ontmoeting. Zij hebben altijd al contacten met migranten 
gehad of hebben gedurende langere tijd in het buitenland verbleven. Een vrouw heeft 
met haar ouders tijdens haar jeugd de hele wereld afgereisd en is altijd met mensen van 
verschillende nationaliteiten omgegaan. Ook tijdens haar verblijf in Nederland heeft 
zij altijd contact gehad met buitenlandse mensen en ze heeft eerder een relatie met een 
buitenlandse man gehad. Voor twee vrouwen is de keuze voor een buitenlandse man 
allerminst vanzelfsprekend. Een van deze vrouwen heeft altijd gezegd nooit een bui
tenlandse partner te zullen kiezen, om hoe zij in haar omgeving heeft gezien dat deze 
mannen met vrouwen omgaan. Haar aanvankelijke aarzelingen overwint ze echter als 
ze haar huidige partner ontmoet. 

Voor de meeste vrouwen is de keuze voor een buitenlandse partner op zichzelf 
geen breuk met hun leven en ervaringen daarvoor. De gevolgen van deze keuze bete
kenen echter wel een breuk met hun leven daarvoor. Volgens een van de vrouwen 
heeft ze met haar partner onbewust ervoor gekozen om niet langer Nederlander te 
zijn. Dit is te zien als het resultaat van een tweezijdig proces: enerzijds is de Neder
landse samenleving haar anders gaan zien en behandelen, als een 'buitenbeentje'. 
Anderzijds is zij ook zelf veranderd en heeft ze ervaringen opgedaan die de meeste 
Nederlanders niet hebben. 

Met deze opmerking wijst de vrouw op de externe en subjectieve aspecten van haar 
veranderde identiteit: door haar keuze voor een buitenlandse partner is het beeld dat 
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haar sociale omgeving van haar heeft veranderd, maar ook haar zelfbeeld heeft wijzi
gingen ondergaan. Beide staan niet los van elkaar, maar staan met elkaar in verband. 
Tevens geeft de uitspraak aan dat identiteit veranderlijk en meervoudig is in tijd: de 
vrouw is haar identiteit in de loop der tijd anders gaan definiëren. In deze paragraaf wil 
ik nagaan hoe de identiteit van Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner is 
veranderd en welke rol het vreemdelingenrecht speelt in die veranderde identiteit. 

Vreemdelingenrecht en identiteit 

Voor enkele vrouwen - met name de vrouwen met een lagere sociaal-economische 
achtergrond - vormen de ervaringen met het vreemdelingenrecht een bevestiging van 
eerdere ontmoetingen met de Nederlandse staat (bijvoorbeeld de sociale dienst of het 
GAK), maar voor andere vrouwen is het een nieuwe, onverwachte en schokkende ken
nismaking met de Nederlandse staat. Dat laatste geldt voor Hannah (38), een juriste, 
die ten tijde van het interview sinds zeven jaar samenwoont met een Nigeriaanse part
ner, met wie ze twee kinderen heeft. Ze kent de negatieve verhalen van collega's over 
de IND, maar toch schokken haar eigen ervaringen haar: 

Wat ik wel nog wil benadrukken, is dat je van te voren niet weet dat het zo zwaar, 
dat het toch wel heel belastend is voor je relatie. Als Nederlander ga je er vanuit: 
Justitie die werkt gewoon, die werkt gewoon toch goed. En dan weet je wel van col
lega's dat het echt een puinzooi is, maar dat het dan zo erg is, dat weet je natuurlijk 
pas als je er zelf in zit. 

Een andere vrouw beschrijft haar verbazing en ongeloof, als ze in aanraking komt met 
de problemen die Nigerianen ondervonden met de legalisatie en verificatie van hun 
documenten. De vrouw is een van de oprichters van de organisatie Concerned Ghane-

sians and Nigerians and partners, die zich bezig houdt met problemen van legalisatie. 

Ik was op visite met John bij Nigeraanse vrienden. Toen hadden ze een brief van 
het Ministerie van Buitenlandse zaken en die moest ik dan lezen. Toen dacht ik dat 
het een grap was en ik schoot in de lach. Daar was die vriend gebelgd over, dus ik 
legde uit waarom ik moest lachen. Ik zeg: nou, dit gebeurt in Nederland niet, hoor, 
dat is een vergissing, dan moet je gewoon even protesteren en dan komt het wel 
goed. Tegen je advocaat zeggen. 

Beide vrouwen verwoorden dat ze als Nederlandse, voordat ze een relatie hadden met 
een buitenlandse partner, een beeld hadden van de Nederlandse samenleving, het 
vreemdelingenrecht en de uitvoering daarvan, als rechtvaardig en goed uitgevoerd. 
Nadat ze zelf door hun relatie met een buitenlandse partner in aanraking gekomen 
zijn met het vreemdelingenrecht, is hun beeld van het vreemdelingenrecht en de 
Nederlandse samenleving veranderd. Ze hebben nieuwe inzichten verworven in de 
werking van Nederlandse wetgeving en instituties. Sommige vrouwen beschrijven dit 
nieuwe inzicht als een verlies van Onschuld', onwetendheid of naïviteit. Het ideaal
beeld dat zij hadden van een rechtvaardige samenleving, waarin rekening wordt 
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gehouden met de rechten van individuen, blijkt niet te kloppen. Ze hebben de werke
lijkheid van het vreemdelingenrecht aan den lijve ervaren en trekken de conclusie dat 
het niet rechtvaardig is. Dit heeft gevolgen voor de manieren waarop ze het vreemde
lingenrecht beoordelen, zoals we in de paragraaf hiervoor hebben gezien. 

Maar ook heeft het gevolgen voor de identiteitsbeleving van vrouwen als Neder
landse. Zoals Hannah het beschrijft in het hiervoor genoemde citaat, ging ze ab 
NederUnder ervan uit dat Justitie gewoon goed werkt. Ze spreekt over het verleden, 
inmiddels heeft ze andere inzichten verworven. Ze heeft niet alleen andere ideeën over 
het Nederlandse vreemdelingenrecht gekregen, maar is ook haar positie als Neder
landse met een buitenlandse partner gaan herdefiniëren. Sinds ze een buitenlandse 
partner heeft, is ze niet langer een Nederlandse als andere Nederlanders, haar sociale 
positie en daarmee haar sociale identiteit is veranderd. Door hun gemengde relatie 
hebben vrouwen nieuwe inzichten gekregen in de dominantie van de witte Neder
landse positie en heeft de vroegere kleurloze positie kleur gekregen. Zij hebben de 
dominante positie van witte Nederlanders, de vanzelfsprekendheden en rechten die 
daarbij horen, verloren. 

Het verlies van de positie als lid van de dominante witte Nederlandse groep kan 
leiden tot verschillende reacties. Ook hier geldt dat vrouwen niet uitsluitend één van 
deze reacties vertonen, maar combinaties van deze reacties. De eerste mogelijkheid 
is dat het leidt tot een gevoel van verlies van Nederlandse identiteit, of zelfs van de 
wil om Nederlandse te zijn. Dit kan leiden tot het dromen van een toekomst elders, 
buiten Nederland. Dat geldt voor Karen, die zegt: 

Soms wil ik geen Nederlandse meer zijn. Terwijl ik er vroeger altijd trots op was, 
dat wij zo'n vrij land waren en tolerant en zo. En nu heb ik er af en toe zo genoeg 
van, dat ik zoiets heb van: nou jongens, ik pak mijn biezen en ga lekker naar Aus
tralië of naar een ander land. En ik ga daar wat opbouwen. Want ik heb het ver
trouwen wel een beetje verloren, in de staat. En in de mensen ook wel. Maar meer 
in het algemeen ook in de goedheid van mensen. 

Een tweede mogelijke reactie is proberen vast te houden aan de identiteit als Neder
landse. Hoewel ook deze vrouwen een gevoel van verlies van identiteit als Nederlandse 
beschrijven, uiten zij tevens de wens om aan hun Nederlandse identiteit vast te hou
den, omdat er geen alternatief is. Ze willen insluiting en de mogelijkheid in Neder
land te wonen. Ook uit dit willen vasthouden aan de Nederlandse identiteit, valt afte 
leiden dat deze omstreden en onzeker is geworden. Een vrouw geeft aan dat de erva
ringen met de vreemdelingenwet een negatieve invloed kunnen hebben op het gevoel 
van Nederlanderschap, maar dat dit na afloop van de procedure weer kan veranderen 
in een positiever beeld. Een andere vrouw vertelt: 

Ik zie mezelf wel als Nederlander, maar ik sta niet achter Nederland en de Neder
landers en de Nederlandse wet. Ik zie meer mezelf. Kijk, als je zegt ik ben geen Ne
derlander meer, wat ben je dan wel? Ik zie mezelf en misschien kun je dat zien als 
dat ik dan boven Nederland of naast Nederland sta. 
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Een derde mogelijke reactie is het formuleren van een nieuwe identiteit. Deze vrou
wen benoemen zichzelf als een categorie te onderscheiden van andere Nederlanders, 
die geen buitenlandse partner hebben. Net als Hannah, spreken ze over zichzelf als 
Nederlandse, wanneer ze spreken over het verleden, de periode voordat ze een ge
mengde relatie hadden. Het is wat ze waren, niet wat ze zijn. Over hun huidige positie 
spreken ze als in termen van 'vrouw met een buitenlandse partner', 'vrouw met een 
bi-culturele relatie', 'als je met een buitenlander bent' of soms ook over de groep 
'gemengde relaties'. Ze spreken over Nederlanders zonder buitenlandse partner als 
over 'Nederlanders', 'andere Nederlanders', 'gewone relaties' of 'de buitenwereld', 
zichzelf uitdrukkelijk van deze categorie uitsluitend. 

De veranderde identiteit van vrouwen lijkt niet alleen gevolgen te hebben voor de 
identiteitsbeleving, maar ook voor de manier waarop vrouwen hun rechten claimen. 
Slechts een minderheid van de vrouwen claimt rechten als Nederlandse burgers. Een 
van de vrouwen die dat wel doet, is al eerder genoemd: zij weet toegang te verkrijgen 
tot de Nederlandse ambassade met een beroep op haar rechten als Nederlands burger. 
Een andere vrouw wier partner (hernieuwde) toelating is geweigerd na in Nederland 
gepleegde strafbare feiten, vindt dat ze slecht behandeld is door de vreemdelingen
dienst en iND 'zowel als vrouw en als Nederlandse'. Ze meent dat in geval van straf
bare feiten rekening zou moeten worden gehouden met de Nederlandse nationaliteit 
van partner en kinderen. Ook wanneer de domiciliekeuze van de Nederlandse vrou
wen wordt betwist, hetgeen we hebben gezien in paragraaf 8.6, bepleit slechts een 
minderheid van de vrouwen een recht als Nederlands burger om in Nederland te 
wonen. Zij bepleiten een bijzondere behandeling wegens humanitaire omstandig
heden. Dit suggereert dat niet alleen het vreemdelingenrecht de identiteitsbeleving 
beïnvloedt, maar tevens dat de veranderde identiteitsbeleving gevolgen heeft voor de 
beleving van rechten. 

Steun van familie en vrienden 

Hiervoor is gebleken dat vrouwen soms het gevoel krijgen alleen te moeten strijden 
tegen de bureaucratie van vreemdelingendienst en I N D . De vraag is welke steun vrou
wen kunnen verwachten bij de procedure voor de verblijfsvergunning van familie en 
vrienden. 

De meeste Nederlandse vrouwen krijgen bij de start van de relatie met hun buiten
landse partner te maken met wantrouwen uit hun omgeving, die in het algemeen niet 
positief staat tegenover hun partnerkeuze. Dit is een algemeen verschijnsel, waarmee 
de meeste gemengde relaties te maken krijgen (Hondius 1999). Zoals in paragraaf 7.4 
naar voren is gekomen, is de verblijfsrechtelijke positie van de buitenlandse partner 
één van de redenen voor deze terughoudende reacties. Familie en vrienden vrezen dat 
de buitenlandse partner alleen een verblijfsvergunning op het oog heeft en de vrouw 
daarvoor gebruikt. De boodschap die vrouwen bij de start van de relatie aan familie en 
vrienden hebben te vertellen, is dan ook meervoudig, niet alleen: ik heb een vriend, 
maar ook: hij komt uit het buitenland, hij heeft geen verblijfsvergunning en even-
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tueel: hij is moslim. Elk van deze factoren, of alle factoren samen, kunnen leiden tot 
wantrouwen. Een van de vrouwen vertelt dat haar moeder eerst een ernstig gesprek wil 
met de Marokkaanse partner, voordat ze bereid is haar steun te geven: 

Mijn ouders hadden er in het begin wel moeite mee. Mijn moeder zei: nou, ik wil 
nog wel een keer met je praten, ik wil weten hoe je over bepaalde dingen denkt. Dat 
heeft dan wel met het buitenlander zijn te maken: hoe denk je over de positie van 
vrouwen, opvoeden, het geloof, kinderen krijgen, positie van familie in het gezin, 
gewoon heel veel vragen had ze. Verwacht je dat zij ook islamitisch wordt. (...) Dat 
maakt het ook helder en eerlijk, dat je niet allemaal spookverhalen in je hoofd gaat 
krijgen, van: straks loopt je dochter met een hoofddoek. Ik merk dat er wel veel on
wetendheid is, maar geen kwade wil. Ze hebben vaak toch het idee, Marokkanen, 
dat is zoiets, en als ze mijn man zien, zijn al snel alle bezwaren weg. Dan merken ze 
dat hij heel aardig is, beleefd, heel vriendelijk. Het is gewoon een lieve man, geen 
machofiguur of zo. Veel mensen denken dat hij een Spanjaard is. Het is gewoon 
helemaal niet het beeld van Marokkaanse jongeren, nou gevaarlijk en zo. Hij rookt 
en hij drinkt en hij bidt niet, maar goed, hij doet wel aan de ramadan en eet geen 
varkensvlees. 

Vrouwen met een lagere sociaal-economische achtergrond krijgen met de meeste 
expliciete negatieve reacties te maken. Soms komen mensen niet meer langs. Soms 
verbreken de vrouwen zelf vriendschappen met mensen die hun relatie met een bui
tenlandse man niet kunnen accepteren. 

I: Hoe werd er in je omgeving op gereageerd? 
O, vreselijk. Hij doet het alleen maar voor zijn papieren. Kijk uit, je bent geen 
vrouw meer, je wordt een slaaf. Ach! Vreselijk! (...) Ik had ook al geen vrienden 
meer over. Die kwamen gewoon niet meer. Of ze accepteerden het niet, ook hele 
grove opmerkingen van mannelijke vrienden. Wat je hoort als je met een zwarte 
bent: ze zijn lekker groot geschapen en dat soort flauwekul. 

In hoeverre vrouwen dergelijke reacties uit hun omgeving krijgen, hangt samen met 
de etnische afkomst van de partner. Bij de vrouwen met een Oost-Europese of Cana
dese partner ontbreekt in de reacties - die zeker niet uitsluitend positief zijn - de etni
sche connotatie van kleur, cultuurverschillen en het uit zijn op een verblijfsvergun
ning die de reacties bij andere vrouwen kenmerkt. 

De familie en vrienden van de buitenlandse partner zijn in het algemeen minder 
negatief dan de Nederlandse familie en vrienden, ook nog voordat ze de Nederlandse 
partner hebben ontmoet. Soms stuit niet het buitenlander zijn van de partner bij de 
familie van de buitenlandse partner op bezwaar, maar het venrek naar Nederland, dat 
daar het gevolg van is. Een man vertelt: 

Toen ik mijn vriendin leerde kennen, dat was niet een bijzondere gebeurtenis. Dat 
is gewoon - twee mensen die elkaar hebben leren kennen en ze hebben ons het 
beste gegund. Het zou hetzelfde zijn geweest wanneer ik met een vrouw uit mijn 
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eigen land was geweest. Maar wat voor hun moeilijk was, dat is dat ik op een gege
ven moment had gekozen om naar Nederland te gaan. Ik ben de oudste zoon. En 
dat was voor hun niet makkelijk om hun oudste zoon weg te zien gaan naar een 
vreemd land. Mijn familie heeft het een beetje erg gevonden dat ik weg ben gegaan. 
Verder mocht ik zelf weten wat ik mocht doen. Ze hadden verder geen bezwaar. 

Wantrouwen, om welke reden ook, van familie en vrienden kan leiden tot onthouden 
van gevraagde steun bij noodzakelijke stappen in de procedure voor de verblijfsver
gunning. Een Nederlandse vrouw die haar partner in het buitenland heeft ontmoet, 
wil een toeristenvisum aanvragen, zodat hij in Nederland met haar familie kennis zou 
kunnen maken. Voor de aanvraag van het visum moet iemand garant staan voor de 
kosten. Zelf kan ze dat niet, omdat ze nog studeert, haar ouders kunnen evenmin 
garant staan. Ze is genoodzaakt andere familieleden te vragen garant te staan voor 
iemand die ze niet kennen. 

Dat was dus heel lastig en dan merk je ook hoe familie daarop reageert. Mijn vader 
en moeder komen allebei uit een groot gezin, dus we hadden genoeg mensen waar 
we het aan konden vragen, dacht ik. Nou, mijn tante zegt: nou, je weet nooit waar
voor die hier naar Nederland komt, ze zijn nu wel verliefd, maar je weet nooit waar 
die daarna, in de illegaliteit verdwijnt, weet jij het. Dan ga je je wel afvragen hoe ze 
toch zo'n beeld vormen van iemand en van buitenlanders. Dat is een heel negatief 
beeld, maar dat is wat er in de media naar voren komt. Dus dat was heel lastig. Uit
eindelijk heeft mijn moeders jongste broertje, die was vrijgezel nog, dus dat was 
ook makkelijk, dan hoefde zijn vrouw niet mee te tekenen, die wilde garant staan. 
Die zei: ik sta garant omdat ik dat vertrouw. Hij had van meer mensen gehoord die 
wel eens garant stonden, buitenlandse vrienden of kennissen. En mijn vader zei: 
mocht je dan inderdaad een hoge rekening van de staat krijgen, omdat ie weet ik 
veel wat heeft misdaan, dan sta ik altijd nog garant met mijn inkomen. 

Als de man met het visum in Nederland verblijft, wil een deel van de familie hem niet 
ontmoeten. De familieverhoudingen worden hierdoor beïnvloed; niet alleen de 
vrouw zelf, maar ook haar ouders zijn teleurgesteld dat de familie niet de verwachte 
steun verleent. 

De meeste paren weten het wantrouwen naar verloop van tijd te overwinnen en 
enkelen krijgen actieve praktische en morele steun tijdens de procedure. Deze prakti
sche steun kan diverse vormen aannemen. Een vrouw heeft haar moeder meegenomen 
naar een gesprek bij de vreemdelingendienst. Haar moeder heeft haar tevens gewezen 
op het bestaan van de stichting LAWINE, die haar aan informatie over de procedure 
heeft geholpen. Een van de vrouwen heeft de steun van haar familie gekregen nadat ze 
daar uitdrukkelijk om heeft gevraagd. Haar moeder en zus gaan mee naar Gambia om 
het huwelijk bij te wonen. 

Ik moet zeggen, mijn ouders - in het begin hadden ze iets van wat is dit nu. Maar 
ze konden het meteen heel goed met hem vinden. En meteen al vanaf het eerste 
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moment eigenlijk toen ik met de gedachte rondliep (om een verblijfsvergunning 
voor haar partner aan te vragen en te trouwen, BDH) heb ik het ze verteld. Ik ben zo 
wie zo al heel hecht met mijn moeder en mijn zus. Ik heb ook niet meteen een oor
deel gekregen. Maar ik heb op een gegeven moment wel gevraagd aan mijn vader 
en moeder, met name mijn moeder: als je nu echt denkt dat ik idioot aan het wor
den ben, dat ik heel verkeerde keuzes maak, zeg het dan alsjeblieft, want dan doe ik 
het niet. Want ik had een heel erg basaal gevoel: als ik hun steun niet heb, dan red 
ik het nooit. 

Ook de buitenlandse vriendenkring geeft niet altijd de gewenste steun. Volgens een 
Nederlandse vrouw kan haar Ethiopische partner zijn verhaal nog minder kwijt dan 
zij zelf. Hij krijgt zijn vrienden 'over zich heen' als hij vertelt over zijn plan om naar 
een buurland van zijn herkomstland te gaan in verband met het aanvragen van de 
mw. De vrienden zijn het er niet mee eens dat hij een paspoort heeft aangevraagd en 
dus contact heeft gezocht met de autoriteiten van zijn herkomstland. De man is vluch
teling en zijn vrienden vrezen voor zijn veiligheid. 

Vervreemding 

Meerdere vrouwen beschrijven een gevoel van vervreemding, of 'othering van andere 
Nederlanders in hun omgeving, waaronder hun familie en vrienden. Dit proces van 
otheringis een tweezijdig proces: hun omgeving gaat ze anders zien, maar zelf gaan ze 
zichzelf ook anders benoemen en hun omgeving anders zien. Dit heeft niet alleen te 
maken met de terughoudende reacties, maar ook het onbegrip van Nederlandse men
sen in hun omgeving. De meeste vrouwen vinden dat ze dingen hebben beleefd waar
van andere Nederlanders zich geen voorstelling kunnen maken. Mensen begrijpen 
vaak niet waarom de aanvraag zo moeilijk is of zo lang duurt. Karen zegt hierover: 

De onwetendheid is zo groot onder mensen. Iedereen zei op de bruiloft: nou mag 
ie blijven, hè. Hij mag helemaal niet blijven, hij moet nog steeds terug naar zijn 
land (...). Ze weten het wel, maar je kan het nooit begrijpen als je er niet zelf in zit. 
Als ik zeg: het kost veel tijd en energie, dan begrijpen ze dat wel, maar ze weten niet 
waar het allemaal in door dringt. Ze geven vaak adviezen waar je niks mee kunt, 
omdat het in jouw situatie helemaal niet kan. En ze proberen het wel te begrijpen, 
maar ze begrijpen er eigenlijk niet zoveel van. 

Karen vreest dat ze vervreemd zal raken van haar vrienden. Als ze haar vertellen over 
stress met examens of de kat die is overleden, denkt ze: 'waar maak je je druk om?' Ze 
ziet hun problemen als van ondergeschikt belang, hoewel ze zich realiseert dat ze niet 
eerlijk is. Ze vindt andere Nederlanders onwetend, omdat ze niets weten van het 
vreemdelingenrecht en de gevolgen die het heeft voor mensen als zijzelf en haar man. 

Dat vrouwen zich vervreemd en 'anders' voelen dan andere Nederlanders, vindt 
niet alleen zijn oorzaak in de ontmoeting met het vreemdelingenrecht. Na verkrijging 
van de Nederlandse nationaliteit door de buitenlandse partner komt er dan ook niet 
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per definitie een einde aan. Ook ervaringen met discriminatie en racisme, culturele 
verschillen met de partner, migratie-ervaringen van de partner (bijvoorbeeld heim
wee, terugkeerwens, positie op de arbeidsmarkt) en de negatieve beeldvorming over 
migranten en gemengde relaties spelen een rol. Op alle genoemde punten hebben de 
vrouwen ervaringen die hen onderscheiden van de meeste andere Nederlanders. Wat 
het laatste betreft, de negatieve beeldvorming over gemengde relaties, ligt er wel een 
verband met het vreemdelingenrecht, in de zin dat de vrouwen niet alleen tegenover 
de vreemdelingendienst moeten bewijzen geen schijnhuwelijk te hebben, maar vaak 
ook nog in hun omgeving zich hierop moeten verdedigen. Hierop is in paragraaf 7.4 
reeds ingegaan. Ik wil nu nagaan hoe het proces van vervreemding (othering) wordt 
voortgezet en welke rol het vreemdelingenrecht daarin speelt. 

Meerdere vrouwen vertellen over ervaringen met racisme en discriminatie en de 
negatieve beeldvorming over gemengde relaties en migranten. Na de strijd met instan
ties over het verblijfsrecht, volgt voor sommige vrouwen de dagelijkse strijd om die 
beeldvorming, alsmede met instanties en mensen in hun omgeving die discrimineren. 
Een vrouw vertelt over de klacht die ze heeft ingediend bij de Nederlandse Spoor
wegen over de behandeling van haar Nederlands-Algerijnse zoon. Samen met een 
Nederlandse vriend ('gewoon blond, blauwe ogen, die is gewoon Nederlands', aldus 
de vrouw) is hij de trein ingekomen met een kaartje dat niet is afgestempeld, omdat ze 
de trein zouden hebben gemist als ze dat nog hadden moeten doen. Beide jongens 
melden zich in de trein bij de conducteur. De conducteur stempelt het kaartje van de 
Nederlandse jongen alsnog af, maar weigert dat bij de Nederlands-Algerijnse jongen 
en wil hem een boete geven. Als de Nederlandse vriend tegen dit verschil in behande
ling protesteert, zegt de conducteur dat ook hij een boete kan krijgen. De beide jon
gens geven hun adres op, maar alleen de zoon van de geïnterviewde vrouw krijgt een 
acceptgiro voor de boete thuisgestuurd. De vrouw dient een klacht in bij de NS. De 
reactie van de NS , die niet toegeeft fout te zitten, vindt ze niet afdoende. 

De herhalingvzn dit soort ervaringen met racisme en discriminatie en de negatieve 
beeldvorming over gemengde relaties, na de ervaringen met de vreemdelingenwet, 
heeft een uitsluitende werking (Ghorashi 2001:167). Mijn veronderstelling is dat juist 
daarom ervaringen uit het verleden met het vreemdelingenrecht in het heden levend 
blijven, ook wanneer ze jaren geleden plaats hebben gevonden. De herinneringen blij
ven levend, niet alleen omdat de ervaringen ingrijpend zijn en het gezinsleven ver
gaand hebben beïnvloed, maar ook omdat ze een functie vervullen in het heden en 
voor de toekomst. De ontmoeting met het vreemdelingenrecht betekent vaak een van 
de eerste confrontaties met het onzeker worden van hun dominante witte positie. 
Omdat aan het proces van 'othering sindsdien geen einde is gekomen, maakt het 
vreemdelingenrecht hiervan onderdeel uit. Ervaringen met het vreemdelingenrecht 
vormen onderdeel van hun 'nieuwe' identiteit als Nederlandse vrouw met een buiten
landse partner. 

Dat zou betekenen dat voor vrouwen die in mindere mate een veranderde sociale 
positie ervaren, bijvoorbeeld omdat zij niet te maken hebben met discriminatie of 
racisme (en dus een partner hebben die niet zozeer als 'etnische ander' worden gezien) 
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de herinnering aan het vreemdelingenrecht niet een dergelijke rol zou spelen. De 

enige vrouw die zegt zich nauwelijks iets van de procedure te kunnen herinneren, 

heeft een Poolse partner. Niet alleen is de procedure voor haar lang geleden, zij heeft 

geen ervaringen met discriminatie of racisme en van alle geïnterviewde vrouwen ver

woordt zij het minst een verandering van haar sociale positie en identiteit. 

Herdefiniëring van identiteit 

Het verlies van het gevoel van Nederlanderschap en de veranderde banden met hun 

Nederlandse omgeving gaan voor de meeste vrouwen gepaard met pijn, bitterheid, 

teleurstelling en cynisme. Tot nu toe heb ik dit proces van herdefiniëring vooral in 

negatieve bewoordingen beschreven. Een deel van de geïnterviewde vrouwen bena

drukt echter de positieve kanten. Zij kiezen het duidelijkst de derde genoemde reactie 

op het onzeker worden van hun lidmaatschap van de Nederlandse dominante groep, 

herformuleren hun sociale positie en zoeken nieuwe banden en alternatieve sociale 

groepen. Dit kan een bewuste keuze zijn, maar ook een gegroeide dagelijkse praktijk. 

Nieuwe banden en alternatieve sociale groepen worden in de eerste plaats gezocht 

in contacten met de sociale groep van de buitenlandse partner. Meerdere vrouwen 

beschrijven de band die ze voelen met de nationale groep van hun partner en hun 

sterke persoonlijke betrokkenheid bij thema's van migratie en multiculturaliteit in het 

algemeen. Een Nederlandse vrouw met een Nigeriaanse man: 

Ik heb er zo'n rijker leven door gekregen en zoveel geleerd van hun. (...) Ik ben 

heel anders gaan leven, ik heb er weer een stukje bij. Het is toch een heel andere 

wereld, heel grappig. Zo dicht bij elkaar en toch heel anders. En wij zijn goeie 

vrienden met ze, terwijl de Nigeriaanse gemeenschap heel bijterig zijn naar elkaar 

toe. (...) Ik heb er nooit een minuut spijt van gehad. Ondanks wat ik toch meege

maakt heb, ik zou het niet anders hebben willen doen. 

Een vrouw met een Palestijnse man: 

Je ontwikkelt een soort voelsprieten. Allerlei dingen die je opvangt, over hoe men

sen denken over buitenlanders. En dan weet je precies wat je tegen wie kunt zeg

gen, wat je niet kunt zeggen en wel kunt zeggen, hoe je op iemand moet reageren. 

Ik heb het merendeel vrienden en vriendinnen die zelf een buitenlandse partner 

hebben of hebben gehad en die vaak zelf in het buitenland zijn geweest. Maar men

sen daarbuiten, daar merk je natuurlijk meer hoe die erover denken. En met de 

media, daar ga je anders mee om, daar lees je andere dingen in opeens. Dat zijn dan 

die voelsprieten: hé, dat klopt helemaal niet of hoe kunnen ze dat er nou over zeg

gen. Iedereen wordt op een hoopje gegooid, dus je krijgt wel een ander beeld. Een 

ander inzicht in hoe men hier denkt over de islam, vrouwenbesnijdenis, dat soort 

zaken. Ik denk dat je daar zeker in gevormd wordt door je buitenlandse partner. 

In de tweede plaats vormen vrouwen nieuwe netwerken van Nederlandse vrouwen 

met een buitenlandse partner. Op twee na hebben alle vrouwen kleine informele net-
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werken van vrouwen om zich verzameld met wie ze ervaringen en informatie delen. 
Enkele vrouwen zijn leden van de organisaties van binationale paren in Nederland, 
sommigen van hen actief.' Deze organisaties kunnen soms als 'intermediair' Ringeren 
tussen de vrouwen en de Nederlandse instituties. Een vrouw vertelt dat ze vrijwilliger 
is geworden bij stichting LAWINE, omdat ze zelf veel heeft gehad aan hun informatie 
over de vreemdelingenwet en omdat ze het prettig heeft gevonden met iemand te spre
ken die zelf een relatie met een buitenlandse partner heeft. 

Informele netwerken en organisaties van gemengde relaties zijn belangrijke bron
nen van informatie, die vrouwen kunnen behoeden voor foutieve informatie of verlies 
of niet gebruik kunnen maken van rechten. Een vrouw die met haar partner in Algerije 
heeft gewoond, is langs deze weg erachter gekomen, dat ze vanaf 1985 kon opteren voor 
de Nederlandse nationaliteit voor haar kinderen.4 Maar de functie die dergelijke groe
pen kunnen vervullen, gaat verder. Door uitwisseling van ervaringen en belangenbe
hartiging met anderen in vergelijkbare posities, wordt getracht een nieuwe, collectieve 
identiteit op te bouwen voor binationale paren en kinderen (Collet & Varrò 2000: 41). 

De alternatieve sociale groepen bestaand uit de groep van de buitenlandse partner, 
uit netwerken van binationale relaties en gezinnen en de nieuwe kennis en inzichten 
in hun sociale positie beschouwen vrouwen als een verrijking van hun leven. Het geeft 
hen wat de Nederlandse onderzoekster Marjo Buitelaar (2000: 143) 'meervoudige 
culturele competentie' heeft genoemd. Edward Said (1994: 78) formuleert een aantal 
positieve gevolgen van ballingschap en marginaliteit: het genoegen van de verwonde
ring, dat nooit meer iets vanzelfsprekend is, en niets op zichzelf staat, de geneigdheid 
dingen niet te zien zoals ze zijn, maar zoals ze tot stand gekomen zijn, en het verlost 
zijn van de gebruikelijke loopbaan: marginaliteit biedt als ontdekkingsreis vrijheid. 
Althans een deel van de vrouwen formuleert dergelijke voordelen van hun veranderde 
sociale positie. 

Feministische theoretici hebben wel gesuggereerd dat men door een bepaalde 
sociale positie toegang zou krijgen tot een geprivilegieerd inzicht en kennis over machts
verhoudingen, moeilijk te kennen voor anderen. De kennis die we hebben is gesitu
eerde kennis (Haraway 1988). De ervaringen van Nederlandse vrouwen met een bui
tenlandse partner vormen hiervan een voorbeeld. Ik wil daarmee niet beweren dat een 
gemengde relatie in alle gevallen zou leiden tot dergelijke verandering van identiteit of 
toegang tot degelijke inzichten, of dat dit zonder gemengde relatie niet mogelijk zou 
zijn. Een gemengde relatie kan wel een ruimte bieden, waarin dergelijke inzichten 
makkelijker bereikbaar zijn. Maar uiteindelijk blijft het een kwestie van (politieke) 
keuze (Brah 1996: 207). 

De betekenis van gender 

Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner worden door hun sociale om
geving veelvuldig op hun genderpositie aangesproken, zowel in als buiten de context 
van het vreemdelingenrecht. In dit hoofdstuk en in voorgaande hoofdstukken hebben 
we hiervan meerdere voorbeelden gezien. Het idee waarop ze worden aangesproken is, 



214 Onbezonnen vrouwen 

kort gezegd, dat zij door de buitenlandse partner worden gebruikt om een verblijfsver
gunning. Daarnaast worden ze aangesproken op het idee dat ze in hun relatie met hun 
buitenlandse partner vrijheden als Nederlandse, westerse vrouw zouden hebben opge
geven. Op deze manieren worden via de genderpositie van de Nederlandse vrouw ver
togen over vreemdelingenrecht, cultuur en etniciteit met elkaar verbonden. Dit kan 
leiden tot soms tegenstrijdige reacties op de verschillende aspecten van identiteit. 

Karen, die in reactie op haar ervaringen met het vreemdelingenrecht gezegd heeft 
soms geen Nederlandse meer te willen zijn, zegt ook dat ze zich in haar relatie met haar 
Algerijnse man steeds meer Nederlander is gaan voelen. Door de cultuurverschillen 
tussen haarzelf en haar partner, heeft ze meer inzicht verkregen in de manieren waarop 
zij cultureel gezien Nederlandse is en is ze zich meer Nederlandse gaan voelen. Hier 
gaat het om haar interne identiteit, die echter niet spoort met de manier waarop ze door 
de buitenwereld op haar culturele identiteit wordt aangesproken (externe identiteit). 
Hoewel ze in haar relatie de betekenis van cultuurverschillen onderkent, is het voor 
haar in haar sociale omgeving van belang te laten zien dat cultuur er niet toe doet. 
Daarmee wil ze aantonen dat haar man niet voldoet aan het stereotype beeld over Alge
rijnse mannen. Dat haar omgeving denkt dat ze in haar relatie haar vrijheden als vrouw 
heeft opgegeven, correspondeert niet met haar eigen ideeën over haar relatie met haar 
man. Hoewel Karen zich afzet tegen deze stereotype beeldvorming over Algerijnen, 
reproduceert ze deze ook, door haar man uit te zonderen van andere Algerijnen. De 
haar toegeschreven identiteit waartegen ze zich verzet, eigent ze zich daarmee ook toe. 

Ondanks negatieve reacties uit de omgeving weten Nederlandse vrouwen met een 
buitenlandse partner een positief beleefde identiteit als partner in een gemengde rela
tie te ontwikkelen. Door sociale relaties aan te knopen met mensen uit de sociale om
geving van de buitenlandse partner en uit netwerken en organisaties van gemengde 
relaties creëren ze hiervoor ruimte. Over deze ruimte lijken buitenlandse mannen in 
mindere mate te beschikken. Het vreemdelingenrecht heeft in combinatie met etnici
teit voor hen vooral een negatieve, gestigmatiseerde, extern bepaalde identiteit tot 
gevolg, waaraan zij zich niet eenvoudig kunnen ontworstelen. Informele netwerken 
en organisaties van gemengde relaties hebben voor hen veel minder de functie van 
intermediair en plek voor ervaringsuitwisseling dan voor hun Nederlandse partners. 
Binnen deze netwerken en organisaties hebben de buitenlandse partners niet of nau
welijks een eigen stem. 

Omdat ik geen Nederlandse mannen met een buitenlandse partner heb geïnter
viewd, kan ik de beleving van het vreemdelingenrecht en identiteitsbeleving van 
Nederlandse mannen en Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner niet met 
elkaar vergelijken. Op basis van informele gesprekken die ik heb gehad met Neder
landse mannen met een buitenlandse partner, onder meer tijdens studiedagen en bij
eenkomsten van organisaties van gemengde relaties heb ik de indruk dat er wel ver
schillen zijn. De gevolgen van het vreemdelingenrecht zijn voor Nederlandse vrouwen 
groter dan voor Nederlandse mannen, zo hoop ik in de loop van dit boek te hebben 
aangetoond. Ook in hun sociale omgeving krijgen Nederlandse vrouwen meer met 
weerstanden te maken dan Nederlandse mannen, omdat zij meer dan mannen gezien 
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worden als dragers van een cultuur en hoedsters van de natie (Hondius 1999:155). Ten
slotte zullen Nederlandse mannen met een buitenlandse partner in het algemeen niet 
de omkering van genderverhoudingen ervaren, die in paragraaf 9.3 werd beschreven. 

O p basis van de informele gesprekken is mijn indruk dat Nederlandse mannen 
eveneens de drie verhalen over recht vertellen, maar vaker ook het recht als spel zien 
{with the Uw) en explicieter dan Nederlandse vrouwen een beroep op rechten als 
Nederlands burger. De schok van de ontmoeting met het Nederlandse vreemdelin
genrecht lijkt voor Nederlandse mannen tevens - nog - groter dan voor Nederlandse 
vrouwen; mogelijk omdat zij in mindere mate dan Nederlandse vrouwen al eerder 
ervaringen met marginalisering hebben opgedaan. Nader onderzoek zou meer duide
lijkheid kunnen geven over deze vragen. 

10.5 Conclusies: subversieve verhalen? 

De vrouwen kennen in het algemeen het vreemdelingenrecht een grote betekenis in 
hun dagelijks leven toe. Zij ondervinden dat het beeld dat zij tot dan toe van Neder
landse instituties en regels hadden, niet langer klopt met de beleefde werkelijkheid. 
Dat maakt hen kritisch over het vreemdelingenrecht, maar toch zijn hun verhalen 
tegenstrijdig. Het derde, up against the izzf-verhaal is in de verhalen van vrouwen het 
meest dominant aanwezig, ook al wordt het steeds gecombineerd met het before the 
law-\ea\Ad\. Bevestigen hun verhalen daarmee de dominante vertogen van het recht, 
zoals Ewick en Silbey stellen? Volgens hen zijn het juist de meervoudige en tegenstrij
dige betekenissen die worden gehecht aan het recht, die het beschermen tegen radicale 
kritiek. Het ideaal van een onpartijdig en rechtvaardig rechtssysteem blijft ermee in 
stand. Enkele vrouwen geven aan dat het conflict tussen de persoonlijke belangen van 
hun gemengde liefde en de staatsbelangen van het restrictieve beleid eigenlijk on
oplosbaar is. Toch blijven zij geloven in een ander, rechtvaardiger vreemdelingenrecht 
dat hun problemen zou kunnen oplossen. De tegenstrijdigheden in hun verhalen 
geven de mogelijkheid om hun persoonlijke ervaringen te interpreteren op manieren 
die in overeenstemming zijn met bestaande vertogen over restrictief vreemdelingen
recht. De veranderingen die ze voorstellen, zoals een zelfstandige verblijfsvergunning 
op basis van arbeid en gelijke behandeling van alle derdelanders of van derdelanders 
aan EU-burgers, zouden overigens een vergaande wijziging van het huidige Nederlandse 
vreemdelingenrecht inhouden. Er wordt aan de grenzen gemorreld. 

De vreemdelingenrechtelijke procedure leidt tot een proces van 'othering van 
Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner. Zij hebben ervaringen die hen 
onderscheiden van andere Nederlanders en gaan hun sociale positie als gevolg daarvan 
anders definiëren. Dit proces van Othering wordt na afloop van de procedure voort
gezet in ervaringen met discriminatie, negatieve beeldvorming en cultuurverschillen 
en dergelijke. Dagelijkse ervaringen met uitsluiting in hun omgeving houden de her
inneringen aan de uitsluiting beleefd tijdens de procedure van het vreemdelingenrecht 
levend. Dit kan leiden tot een veranderde identiteitsbeleving, en een hergedefinieerde 
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identiteit als Nederlandse met een buitenlandse partner. Of in en welke mate vrouwen 
dit proces van othering en herdefiniëring van de identiteit doormaken, wordt mede 
bepaald door de etnische afkomst van de buitenlandse partner. Wanneer deze als een 
'etnische ander' wordt beschouwd, krijgen deze vrouwen niet alleen te maken met de 
meer restrictieve kanten van het vreemdelingenbeleid, maar ook met discriminatie en 
negatieve beeldvorming over gemengde relaties. Zij worden door hun sociale omge
ving aangesproken op hun genderpositie, vanuit de veronderstelling dat in hun relatie 
met hun buitenlandse partner hun rechten als vrouw worden beknot. De meeste vrou
wen hebben veranderingen in hun sociale positie en hun identiteitsbeleving onder
gaan. Zij passen niet langer binnen de ongekleurde definitie van witheid en Nederlan
derschap. 

Zouden hun verhalen de grenzen tussen 'zwart' en 'wit' zoals Durrow en Ifekwu-
nigwe stellen, of, geherformuleerd in de context van migratierecht: tussen migranten 
en Nederlanders kunnen overschrijden? Hun verhalen tasten de dichotomie aan tus
sen 'wij' die moeten worden beschermd tegen 'zij', die buiten de grenzen moeten wor
den gehouden. De 'wij' en 'zij' zijn voor de meeste vrouwen veranderd. Ze plaatsen 
zichzelf niet langer in de oude Nederlandse 'wij'; Nederlanders zijn in sommige op
zichten 'zij' geworden. De dominante normen en opvattingen over migratie en mi
granten stellen ze expliciet ter discussie. Meerdere vrouwen hebben willen meewerken 
aan een interview in de hoop meer bekendheid te geven aan de problemen van het 
vreemdelingenrecht en een positiever beeld te schetsen over gemengde relaties. Het 
volhouden als paar, de ontmoeting met het vreemdelingenrecht doorstaan, zien som
migen als een bewijs dat de uitvoeringsinstanties ongelijk hebben. Het overleven zou 
gezien kunnen worden als een vorm van verzet (Bumiller 1987: 439). 

Maar of ze deze dichotomie ook daadwerkelijk kunnen aantasten hangt tevens af 
van hoe ze hun verhalen vertellen. Het gevaar van het beroep op rechten als Nederlan
ders is dat anderen worden uitgesloten: wanneer gepleit wordt voor rechten uitsluitend 
voor Nederlanders (Bhabba & Shutter 1994: 41). In dit opzicht is het van groot belang 
dat de meeste vrouwen geen beroep doen op rechten uitsluitend voor Nederlanders. 
Zij benadrukken het bijzondere van hun individuele situatie en doen een beroep op 
humanitaire redenen om toelating te bepleiten. 
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Conclusies 

i i . ι Inleiding 

In dit onderzoek ben ik nagegaan welke gevolgen het vreemdelingenrecht heeft in het 

dagelijks leven van Nederlanders met een buitenlandse partner. Hoewel het vreemde

lingenrecht slechts één van de normatieve relaties is die het dagelijks leven beïnvloedt, 

heb ik juist willen kijken naar de macht van het recht om het dagelijks leven van 

Nederlanders met een buitenlandse partner te bepalen. O m de invloed van het vreem

delingenrecht te bepalen, heb ik het vreemdelingenrecht op drie niveau's onderzocht: 

ontwikkelingen in wetgeving en beleid, de uitvoering van het beleid en de ervaringen 

van aanvragers. Ik heb gebruik gemaakt van een vertooganalyse. Vertogen bieden 

'raamwerken' die structureren wat kan worden gezegd gedacht of gedaan, op alle drie 

niveau's. Nagegaan is in hoeverre de regels van het vreemdelingenrecht, de uitvoering 

daarvan alsmede de invloed van het vreemdelingenrecht in het dagelijks leven van 

aanvragers bepaald worden door gender, etniciteit en klasse. Steeds is nagegaan hoe 

gender, etniciteit en klasse in specifieke contexten verschillende betekenissen krijgen 

toebedeeld. Volgens het theoretische uitgangspunt van intersectionality of kruispunt-

denken spelen alle drie tezamen een rol. Het is mijns inziens niet mogelijk aan te 

geven welke van deze drie constructies het meeste gewicht in de schaal legt. Ik zal dat 

dan ook niet doen. Gender heeft niet alleen gevolgen voor Nederlandse vrouwen, 

maar tevens voor Nederlandse mannen. Ik zal nagaan hoe gender, etniciteit en klasse 

zowel in het nadeel als in het voordeel van bepaalde aanvragers kunnen uitwerken. 

Vervolgens ga ik in op de positie van de aanvragers. Ik besluit de conclusies met enkele 

suggesties voor een andere benadering van de ervaringen van gemengde relaties in het 

vreemdelingenrecht. Allereerst is de ontwikkeling van wetgeving en beleid in histo

risch perspectief onderzocht. 

II.2 Eerste niveau: wetgeving en beleid 

De historische ontwikkeling van het nationaliteitsrecht en het 

vreemdelingenrecht 

Bij de historische beschrijving van het nationaliteitsrecht en het vreemdelingenrecht 

(hoofdstukken 5 en 6) heb ik me geconcentreerd op de positie van de Nederlandse 

vrouw met een buitenlandse partner. Tot 1964 verliest zij bij huwelijk met een buiten-
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landse man automatisch de Nederlandse nationaliteit. In Nederlands-Indië verliest de 
Nederlandse vrouw die trouwt met een 'inlander' de status van Europese en wordt 
inlandse. De Gemengde Huwelijken Regeling van 1898 die dit verlies regelt, heeft gel
ding tot de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949. Deze afhankelijke positie van de 
Nederlandse vrouw is niet alleen gegrond op denkbeelden over gender, maar ook over 
etniciteit. Uitgangspunt is de eenheid van het gezin. De Nederlandse vrouw wordt 
geacht haar man te volgen 'in alle zijne hoedanigheden', meent minister van Justitie 
Maarseveen in 1946. Zij wordt beschouwd als sociaal en cultureel vervreemd. Tevens 
wordt beoogd de buitenlandse partner, evenals de kinderen geboren uit het gemengde 
huwelijk, niet te makkelijk toegang te geven tot de Nederlandse natie. Vanaf 1964 ver
liest de Nederlandse vrouw bij huwelijk met een buitenlandse man niet langer de 
Nederlandse nationaliteit. Toch betekent dit geen volledige breuk met het gedachte
goed dat het verlies van nationaliteit heeft gerechtvaardigd. Tot 1985 kunnen vrouwen 
nog altijd niet de Nederlandse nationaliteit aan hun kinderen doorgeven. De buiten
landse echtgenoot van een Nederlandse vrouw heeft geen bijzondere aanspraak op het 
Nederlanderschap. De buitenlandse vrouw gehuwd met een Nederlandse man kan tot 
1985 opteren voor de Nederlandse nationaliteit. In het vreemdelingenrecht worden na 
1964 de consequenties van de zelfstandige nationaliteit van de gehuwde vrouw niet 
verdisconteerd. Terwijl in het nationaliteitsrecht het beginsel van eenheid van het 
gezin heeft moeten wijken voor het gelijkheidsbeginsel, staat in het vreemdelingen
recht de eenheid van het gezin nog altijd centraal. 

De eenheid van het gezin krijgt met name uitdrukking in de verwachting dat de 
vrouw haar man naar zijn herkomstland dient te volgen. De buitenlandse vrouw die 
niet opteert voor de Nederlandse nationaliteit krijgt vanaf 1967 een verblijfsvergun
ning voor onbepaalde duur (de blauwe kaart). Deze blauwe kaart wordt pas vanaf 1977 
ook verstrekt aan de buitenlandse man gehuwd met een Nederlandse. Het huwelijk 
waarbij een buitenlandse vrouw zich bij haar Nederlandse man in Nederland vestigt, 
wordt anders beoordeeld dan het huwelijk van een buitenlandse man die zich bij zijn 
Nederlandse echtgenote in Nederland vestigt. In het laatste geval is, evenals bij huwe
lijken waarbij een buitenlandse man zich bij zijn buitenlandse echtgenote in Neder
land voegt, volgens de uitgangspunten van het vreemdelingenbeleid sprake van 'om
gekeerde' gezinshereniging.' In gevallen waarin de rechter zich een oordeel moet vor
men over de bescherming van het recht op gezinsleven wordt vooral aan partners van 
vrouwen de toelating geweigerd. De Nederlandse vrouw wordt meer dan de Neder
landse man voor de keuze gesteld haar echtgenoot te volgen naar het herkomstland. 

In 1985 wordt de gelijkheid van man en vrouw in het nationaliteitsrecht bereikt 
door negatieve gelijkstelling: de buitenlandse man krijgt niet het optierecht op het 
Nederlanderschap dat de buitenlandse vrouw tot dan toe heeft, maar de buitenlandse 
vrouw wordt het optierecht ontnomen. Voor deze negatieve gelijkstelling wordt ge
kozen vanwege de vrees voor huwelijken van Nederlandse vrouwen met een buiten
landse man. De gedachte ontstaat dat de Nederlandse overheid de gelijkheid van man 
en vrouw niet te ver moet voeren. Etniciteit speelt hier een rol: de wens de Neder
landse samenleving te beschermen tegen 'op drift geraakte' vreemdelingen, die door 
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middel van een huwelijk met een Nederlandse vrouw toegang zouden weten te ver
krijgen tot Nederland. Maar ook gender speelt een rol van betekenis: het idee is nog 
altijd dat de Nederlandse vrouw toch in het algemeen de man naar zijn herkomstland 
zal volgen, of dient te volgen. Dat de buitenlandse man zich bij zijn vrouw in Neder
land voegt, wordt gezien als onnatuurlijk. De buitenlandse man worden vooral econo
mische motieven toegeschreven: na de stopzetting van de buitenlandse arbeidswer-
ving is het huwelijk met een Nederlandse vrouw voor hem de manier om toegang te 
krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze economische bedreiging wordt ge
voegd bij de seksuele en morele bedreiging die deze relaties al in de jaren zestig krij
gen toegeschreven. O p deze manier raken relaties van Nederlandse vrouwen en bui
tenlandse mannen begin jaren zeventig sterk verbonden met vertogen van een restric
tief vreemdelingenbeleid. De eerder ontstane vertogen over gender, en de morele en 
seksuele bedreiging werken daarin echter door. De Nederlandse vrouwen worden 
gezien als naïef, niet van onbesproken moreel gedrag en slachtoffer van de buiten
landse man. Deze vrouwen wordt de keuze voor een buitenlandse partner niet toever
trouwd. Hiermee worden relaties van Nederlandse vrouwen en buitenlandse mannen 
als meervoudige bedreiging geconstrueerd, niet alleen voor de Nederlandse vrouwen 
zelf, maar tevens voor de Nederlandse natiestaat. Zowel de vrouwen als de Neder
landse natie moeten tegen deze relaties worden beschermd. 

Dit alles komt samen in de constructie van het schijnhuwelijk. In 1975 wordt voor 
het eerst in een Vreemdelingencirculaire de controle op schijnhuwelijken vastgelegd. 
Deze circulaire spreekt uitsluitend van huwelijken van Nederlandse vrouwen met een 
buitenlandse man. Het schijnhuwelijk als constructie wordt gebruikt ter rechtvaar
diging van negatieve gelijkstelling in het nationaliteitsrecht in 1985. Nederlandse 
vrouwen zijn weliswaar gelijk, maar toch minder gelijk dan Nederlandse mannen. 

De grenzen van de gelijkheid 

In de jaren tachtig stuit men aldus op de grenzen van de gelijkheid. De buitenlandse 
vrouw wordt het optierecht op het Nederlanderschap ontnomen, omdat de Neder
landse regering dat recht niet aan buitenlandse mannen wil verlenen. De Nederlandse 
man en buitenlandse vrouw krijgen te maken met beperkingen van de bescherming 
van de gezinseenheid en van de mogelijkheden hun domicilie in Nederland te kiezen. 
De rechtspositie van buitenlandse vrouwen gaat achteruit, vanwege de bedreiging die 
wordt toegeschreven aan relaties van Nederlandse vrouwen met een buitenlandse 
man. Organisaties van buitenlandse vrouwen zien hun pleidooi voor een zelfstandig 
verblijfsrecht bij huwelijk stranden op het argument dat schijnhuwelijken moeten 
worden voorkomen. Dat zijn de tegendraadse gevolgen van het gelijkheidsbeginsel. 

Dat dit gebeurt, is het gevolg van de manier waarop de gelijkheid in de jaren tach
tig haar beslag heeft gekregen. Hierbij gaat het niet alleen om de negatieve gelijkstel
ling die haar beslag kreeg op basis van vertogen over gender, maar ook om het loslaten 
van het beginsel van gezinseenheid. Ondanks het bezwaar van de patriarchale norm, 
wordt in het oude nationaliteitsrecht de band van het individu met gezinsleden tot 
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uitgangspunt genomen. De gezinseenheid wordt vervangen door een abstract, liberaal 
concept van het individu, los van diens sociale context en relaties met gezinsleden 
(Knop 2001: 110). 

In de jaren negentig worden door een reeks van restrictieve maatregelen steeds 
meer voorwaarden gesteld aan het gezinsleven van Nederlanders met een buitenlandse 
partner. Bij veel van deze restrictieve maatregelen, zoals de afschaffing van de blauwe 
kaart in 1994 of de invoering van de mw-plicht, zijn schijnhuwelijken expliciet als 
argument aangevoerd. Maar ook wanneer het argument van schijnhuwelijken niet 
expliciet is genoemd, zal de vrij algemeen bestaande associatie, bij zowel politici, be
leidsmakers, uitvoerders en media van relaties van Nederlanders met een buitenlandse 
partner met schijnhuwelijken (uiteengezet in paragraaf 5.4 en hoofdstuk 7) aan de 
rechtvaardiging van deze restrictieve maatregelen hebben bijgedragen. Vertogen over 
schijnhuwelijken hebben daarmee in belangrijke mate de grenzen van de gelijkheid 
bepaald. 

In de loop van de jaren negentig wordt in het vreemdelingenrecht het beginsel van 
eenheid van het gezin vervangen door het uitgangspunt van individuele verantwoor
delijkheid. Zo is de invoering van de inkomenseis van 1993 verantwoord met verwij
zing naar de 'eigen verantwoordelijkheid' van de Nederlandse partner om in het ge
zinsinkomen te voorzien. Wanneer sprake is van recht op gezinsleven, bestaat er geen 
algemene verplichting voor de Nederlandse staat om de buitenlandse partner toe te 
laten en de domiciliekeuze van een Nederlandse man of vrouw te respecteren. Tot 
1964 wordt het gezien als een 'natuurlijke consequentie' van de positie van de vrouw, 
dat zij haar man dient te volgen, zij kiest immers voor hem 'in al zijn hoedanigheden'. 
Tegenwoordig wordt het gezien als een uitdrukking van liefde: de vrouw die echt van 
haar man houdt, is bereid hem over de hele wereld te volgen. Daarom kan dat van haar 
worden verwacht. Niet de staat, maar het individu lijkt zo het domicilie te bepalen. 
Het argument van individuele verantwoordelijkheid verhult hoe het vreemdelingen
recht systematisch andere en minder keuzevrijheid laat aan bepaalde groepen, op basis 
van gender, etniciteit en klasse (Johnson 2000: 200). 

Samenvattend is het zowel in het nationaliteitsrecht als in het vreemdelingenrecht 
voortdurend gegaan om de vraag op welke manieren Nederlandse vrouwen door een 
relatie aan te gaan met een buitenlandse man toegang bieden tot de Nederlandse 
natiestaat en hoe kan worden voorkomen dat zij daarmee de natiestaat (haar arbeids
markt en voorzieningen) in gevaar brengen. De zorg om het bewaken van die natie
staat maakt dat de overheid zich mengt in liefdesrelaties en gezinsrelaties van hun bur
gers met 'de ander. Door deze relaties van individuele burgers te beheersen wordt 
getracht de nationale bevolking te beheersen (De Hart & Schuster 2000: 195). Dat 
geldt voor het negentiende-eeuwse koloniale Nederlands-Indië, dat geldt nog altijd 
voor het hedendaagse vreemdelingenrecht. Hiermee wil ik niet suggereren dat uitslui
tend de vrees voor vermenging de regulering van gemengde relaties in het vreemde
lingenrecht bepaalt. Een dergelijke vrees voor vermenging is naar mijn mening wel 
degelijk steeds latent aanwezig. Ze wordt vooral in tijden van verhoogde economische 
of politieke spanning geactiveerd, zoals bleek in paragraaf 4.6. Juist de interactie van 
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vertogen over de verschillende manieren waarop gemengde relaties een bedreiging 
vormen, verlenen dergelijke argumenten hun overtuigingskracht. De vraag in de vol
gende paragraaf is hoe dit tot uitdrukking komt in de uitvoering van het vreemdelin
genrecht. 

11.3 Tweede niveau: de uitvoering 

De 'bodily preoccupations' van het vreemdelingenrecht 

In de uitvoeringsliteratuur staat het begrip discretie centraal. De conclusie van hoofd
stuk 3 is dat ondanks de strikte regelgeving van de jaren negentig, die tot doel heeft 
discretie van ambtenaren te beperken, ruimte is blijven bestaan voor de werking van 
venogen. De discretie van ambtenaren is niet zozeer afgenomen, maar de wijze en 
plek waarop de discretie zich voordoet en hoe de ambtenaar ermee omgaat, is gewij
zigd. Wanneer we het begrip discretie in historisch perspectief beschouwen, ontstaat 
nog een ander beeld. Dan is de vraag of discretie niet eerder is toegenomen. 

Lucassen (2000: 185-186) beschrijft de ontwikkeling van de vreemdelingendien
sten voor de Tweede Wereldoorlog en verklaart de sociale controle die zij uitoefenen 
— in casu over Duitse dienstmeisjes in Nederland - uit de toegenomen administratieve 
macht van de politie. In moderne staten breidt de administratieve macht zich uit via 
documentatie, hetgeen een toename van informatievergaring met zich mee brengt 
(Giddens 1987). Smart (1991: 510) wijst erop dat uitbreiding van rechten betekent dat 
geadministreerd moet worden aan wie deze rechten toekomen. Het vreemdelingen
recht laat deze toename van administratie zien. Het vreemdelingenrecht is uitgewerkt 
in elkaar snel opvolgende circulaires, die gedetailleerd uitwerken hoe bepaalde begrip
pen moeten worden geïnterpreteerd. De ontwikkeling die Lucassen beschrijft voor de 
periode voor de Tweede Wereldoorlog, heeft zich na de Tweede Wereldoorlog verder 
voortgezet, met de vreemdelingenwet van 1965 en daarna. 

De ontwikkeling van de rechtspositie van gemengde relaties vormt een voorbeeld 
van deze uitbreiding van administratie. Als aan Nederlandse vrouwen de rechten wor
den verleend die eerder alleen aan Nederlandse mannen toekwamen, ontstaat de 
noodzaak om te controleren of zij daarvoor wel in aanmerking komen. Immers, juist 
gemengde relaties van Nederlandse vrouwen stuiten op wantrouwen en de vrees voor 
misbruik van privileges. De discretie van ambtenaren is daarmee in de loop der tijd uit
gebreid, in de zin van het aantal en soort gegevens en de reikwijdte van de gegevens die 
worden gecontroleerd. Steeds meer details van het gezinsleven van gemengde paren 
worden in kaart gebracht. Deze informatie betreft onder meer gegevens over inkomen, 
arbeidscontract, arbeidsverleden, kinderen, vorige huwelijken, kinderen uit huidige en 
vorige relaties, motieven om met elkaar te trouwen. Bij de verificatie van buitenlandse 
documenten wordt niet alleen gevraagd om informatie over de buitenlandse partner 
zelf, maar ook over diens familie (tantes, ooms, neven en nichten enz.). De partners 
wordt gevraagd wanneer en hoe ze verliefd zijn geworden of wat hun toekomstplannen 
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zijn. Er wordt misschien wel nergens zoveel informatie verzameld over gemengde rela
ties als in de dossiers van de vreemdelingendiensten en I N D . Dit zijn de 'bodilypreoccu
pations (Dauvergne 2000: 2) van het vreemdelingenrecht. 

Deze vormen van toezicht en controle, onderzoek en classificatie van gemengde 
relaties kunnen gezien worden als een uitdrukking van wat Foucault (1984:143) heeft 
genoemd de 'wil tot weten': rationele vertogen over gemengde relaties, die bijdragen 
aan het besturen en beheersen van die relaties. In deze gaat het niet om wetenschappe
lijke vertogen, waar Foucault's analyse betrekking op heeft, maar op juridische (wet
geving en beleid) en administratieve vertogen (uitvoering). Volgens sommige auteurs 
is een dergelijke 'wil tot weten' verbonden met seksuele verlangens, nieuwsgierigheid 
en het verlangen te bezitten (Yegenoglu 1998:105). Gemengde relaties lijken als object 
van de wil tot weten zowel onderwerp van vijandigheid als van fascinatie. 

Gender, etniciteit en klasse 

In de hoofdstukken 7 tot en met 9 is uiteen gezet hoe gender, etniciteit en klasse een 
rol spelen in de uitvoering van het vreemdelingenrecht. De administratieve vertogen 
die gehanteerd worden in de uitvoering, ontlenen typen en subjecten aan wetenschap
pelijke en sociale vertogen die bestaan in de omringende samenleving over gemengde 
relaties en omgekeerd; beide reproduceren en bevestigen elkaar. In het navolgende zal 
ik nagaan hoe dat gebeurt. 

Relaties van Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner wijken op meer
dere punten af van die van Nederlandse mannen met een buitenlandse partner. Ten 
eerste betreft dat de partnerkeuze. Zoals blijkt uit de huwelijkscijfers en cijfers over 
gezinsvorming, kiezen Nederlandse vrouwen meer dan Nederlandse mannen een part
ner uit de belangrijke migrantengroepen in Nederland. Zij kiezen vaker een buiten
landse partner die reeds in Nederland verblijft, terwijl Nederlandse mannen vaker hun 
partner in het buitenland ontmoeten en naar Nederland laten overkomen (zie cijfers in 
bijlage 1 en 2). Het zijn Nederlandse mannen die een 'partner van verre' halen. Dat 
Nederlandse vrouwen vaker hun partner in Nederland ontmoeten, betekent dat deze 
partners vaker dan de partners van Nederlandse mannen een onzekere verblijfsstatus 
en een migratieverleden hebben. Vrouwen kiezen tevens vaker een partner uit één van 
de migrantengroepen op wie het restrictieve beleid zich richt, bijvoorbeeld een partner 
uit één van de 'probleemlanden' zoals Ghana, Nigeria, of Pakistan.2 Dat betekent 
tevens dat zij met meer voorwaarden te maken hebben dan Nederlandse mannen. 

Een ander punt waarop Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner afwij
ken van Nederlandse mannen met een buitenlandse partner, is hun inkomenspositie. 
Vrouwen hebben meer moeite om aan de inkomenseis te voldoen. Zij doen noodge
dwongen veelvuldig een beroep op één van de uitzonderingen op de inkomenseis. Het 
gevolg van dit beroep op uitzonderingscategorieën is dat bij uitvoerders de indruk 
ontstaat dat Nederlandse vrouwen niet 'normaal' aan de voorwaarden voldoen, maar 
gebruik maken van trucs - zoals het krijgen van een kind (een 'Kostokindje') — om een 
recht te claimen dat ze anders niet zouden hebben. 
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Door dit samenstel van factoren zijn relaties van Nederlandse vrouwen met een 
buitenlandse partner meer dan die van Nederlandse mannen verbonden met ver
togen van restrictief vreemdelingenbeleid en trekken zij meer dan aanvragen van 
Nederlandse mannen de aandacht van uitvoerders. In de uitvoering gaan grote groe
pen aanvragers bijkans ongemerkt aan de uitvoeringsambtenaren voorbij; Neder
landse mannen maken een grotere kans dan Nederlandse vrouwen dat hun aanvraag 
behandeld wordt zonder dat ze bijzondere aandacht van de uitvoerders trekken. Van 
een aanmerkelijk deel van de Nederlandse mannen zijn de dossiers praktisch 'leeg'. 
Omdat ik in dit onderzoek de dossiers heb besproken die de uitvoerders wel zijn 
opgevallen, gaan de vele 'lege' dossiers ook aan de lezer ongemerkt voorbij. De nega
tieve vertogen die in de uitvoering van het vreemdelingenrecht over gemengde rela
ties worden gevormd, hebben dan ook met name betrekking op relaties van Neder
landse vrouwen met een buitenlandse man. Zij staan zowel in de beleidsontwikkeling 
als in de uitvoering prominent op de voorgrond. Men zou zelfs kunnen spreken van 
een zekere preoccupatie van beleidsmakers en uitvoerders met gemengde relaties van 
Nederlandse vrouwen. 

Dit betekent niet per se dat aanvragen van Nederlandse vrouwen vaker afgewezen 
worden dan aanvragen van Nederlandse mannen. Omdat genderspecifieke cijfers 
vooralsnog ontbreken, valt niet te zeggen of aanvragen van Nederlandse vrouwen 
vaker worden afgewezen. Op dit punt is nader onderzoek gewenst. Daarbij is de vraag 
of effecten van de uitvoering zijn afte meten aan het aantal afwijzingen. De interviews 
met aanvragers suggereren dat gezinsmigratie niet wordt afgesteld, maar uitgesteld en 
dat vrouwen al het mogelijke doen om de voorwaarden te vervullen. Dergelijke effec
ten niet terug te zien in de cijfers (zie ook Van den Bedem 1994: 54-55)· 

Typen en subjecten 

In hoofdstuk 4 heb ik aan de hand van wetenschappelijke literatuur vertogen over 
gemengde relaties en partners in gemengde relaties, die bestaan buiten de context van 
het vreemdelingenrecht (hierna: sociale vertogen) geanalyseerd. Daarbij heb ik de 
vraag gesteld of, in hoeverre en op welke manieren de beschreven vertogen in de uit
voering van het vreemdelingenrecht zijn terug te vinden. Ik wil nu de verbanden tus
sen deze vreemdelingenrechtelijke en sociale vertogen verkennen. 

Een groot deel van de beschreven typen wordt in de uitvoering grotendeels on
bewust toegepast. Ik benoem de verschillende typen op basis van de normen die 
ambtenaren in de uitvoering hanteren. Ambtenaren merken de afwijking van de norm 
op en niet de gevallen die aan de normen voldoen. De ongeschreven normen van het 
type 'het voorbeeldige gezin of de 'voorbeeldige vader worden in de uitvoering niet be
noemd. De 'goede bbbes' echter is een type van de Nederlandse man, die uitvoerders 
expliciet als dusdanig benoemen en beschrijven. Hetzelfde geldt voor 'het schijnhuwe
lijk'. Het zijn deze typen die uitvoerders onthouden en waarover op de diensten de 
verhalen de ronde doen. Zo is te verklaren dat hoewel de uitvoeringspraktijk geen 
aanleiding biedt voor het idee dat een groot deel van de gemengde relaties schijnhuwe-
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lijken zijn, dit niet leidt tot andere vertogen, maar vertogen over schijnhuwelijken 
desondanks voortdurend worden bevestigd. 

Dit laatste vindt niet alleen haar oorzaak in vertogen over gemengde relaties en 
schijnhuwelijken op zichzelf, maar ook in de uitvoeringscontext van - voor de vreem
delingendienst - street level bureaucracy. In dergelijke organisaties kunnen enkele ver
halen over misbruik van regels een eigen leven gaan leiden en extra controles van 
bepaalde groepen legitimeren (Minderhoud 1993: 192). Vertogen zijn dan ook niet 
volledig doorslaggevend en allesoverheersend. Het gebeurt dat ondanks zeer negatieve 
vertogen over een bepaald paar, toch tot verlening van de verblijfsvergunning wordt 
overgegaan, omdat de uitvoerder het na eerdere vergeefse pogingen heeft opgegeven 
om zich langer tegen verblijf van de buitenlandse partner te verzetten (paragraaf 8.2). 

Dat uitvoerders sociale normen toepassen en daarbij putten uit beschreven verto
gen, is derhalve geen kwestie van individuele overtuigingen. Dat ambtenaren sociale 
constructies van gender, etniciteit en klasse toepassen is niet te voorkomen. Wel is het 
mogelijk deze sociale constructies te beschrijven en expliciet te maken, zodat discussie 
mogelijk wordt over de inhoud van die normen. Dat is des te meer van belang nu de 
effecten van de gehanteerde vertogen niet beperkt zijn tot de behandeling van indivi
duele aanvragen, maar via overleg tussen uitvoerders en beleidsmakers uitgangspunt 
vormen voor de ontwikkeling van het beleid. 

Welke typen of subjecten worden in de uitvoering geconstrueerd en in hoeverre 
sluiten deze aan bij sociale vertogen? Uitvoerders construeren gemengde relaties vooral 
als afwijkende partnerkeuze. Dit geldt het minst voor relaties met partners met een wes
terse nationaliteit en vooral voor relaties met partners van niet-westerse nationaliteiten. 
De hierna beschreven 'typen' die in de uitvoering worden gehanteerd, hebben dan ook 
met name betrekking op relaties met partners van niet-westerse nationaliteiten. Deze 
relaties vragen om verklaring. In de uitvoering wordt daarmee aangesloten bij wat in 
paragraaf 4.2 is benoemd als de structureel-functionalistische benadering: gemengde 
relaties worden geproblematiseerd en worden gezien als afwijkend van de normale so
ciale verhoudingen, waarin getrouwd wordt binnen de eigen groep. Eén van de centrale 
vragen is hoe deze afwijking van de sociale normen kan worden verklaard. Deze verkla
ring wordt gezocht in de afwijkende kenmerken en motieven van de partners. 

In de uitvoering van het vreemdelingenrecht zien we dat terug in de controle op 
schijnhuwelijken. In deze controle zijn uitvoerders voortdurend op zoek naar tekenen 
van 'echte liefde', hoewel ze er in beginsel vanuit gaan dat bij gemengde relaties van 
liefde geen sprake is. Sociale vertogen en vreemdelingenrechtelijke vertogen sluiten 
juist hier nauw op elkaar aan; in beide worden gemengde relaties als niet-liefdesrelaties 
gezien. Ik denk dat vertogen over schijnhuwelijken zo machtig, overtuigend en moei
lijk te bestrijden zijn, omdat ze nauw aansluiten bij reeds bestaande sociale vertogen 
waarin gemengde relaties evenmin als liefdesrelaties worden gezien. Het vreemdelin
genrecht reproduceert deze vertogen in nieuwe, contextspecifieke vormen. De con
structie van het schijnhuwelijk werkt omgekeerd weer door in sociale vertogen over 
gemengde relaties en reproduceert en versterkt het beeld dat het in gemengde relaties 
om alles behalve liefde gaat. 
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Voor vertogen over gemengde relaties heeft dit twee gevolgen. Ten eerste wordt een 
tegenstelling gesuggereerd tussen westerse relaties, die om liefde gaan, en niet-westerse 
relaties die om zakelijke motieven worden aangegaan (Kamminga 1993: 57 e.V.). Het is 
dan met name de buitenlandse partner die de zakelijke motieven worden toegeschre
ven. Gemengde relaties worden de kenmerken van niet-westerse relaties toegeschreven. 
Ze voldoen net als deze relaties niet aan het 'romantische huwelijksideaal'. 

Ten tweede is de impliciete veronderstelling dat de keuze van een Nederlandse 
man of vrouw voor een buitenlandse partner geen bewuste keuze is; de geïnformeerde 
keuze ontbreekt. Hiermee wordt de passiviteit van de Nederlandse partner veronder
steld; deze kiest niet, maar wordt gekozen (of verleid) door de buitenlandse partner die 
andere doelen op het oog heeft. 

Bij de beoordeling van gemengde paren door uitvoerders spelen waarden van gelij
kwaardige verhoudingen tussen de seksen en emancipatie een belangrijke rol. In para
graaf 4.6 is gebleken dat er tegenstrijdige vertogen bestaan, van een traditionele vrouw 
versus een geëmancipeerde, handelingsbekwame vrouw. Het beeld van de Neder
landse vrouw verandert door haar keuze voor een gemengde relatie van het beeld van 
een geëmancipeerde naar een irrationele, machteloze vrouw. De vrouw die kiest voor 
een buitenlandse partner heeft in twee opzichten een ondoordachte keuze gemaakt. 
Zij heeft niet door dat de man slechts uit is op de verblijfsvergunning en zij geeft haar 
vrijheden als westerse vrouw op. Vertogen over schijnhuwelijken impliceren een 
naïeve Nederlandse vrouw, een Onbezonnen vrouw (paragraaf 4.6). Het schijnhuwe
lijk sluit daarmee naadloos aan bij sociale vertogen volgens welke de Nederlandse 
vrouw die een relatie aangaat met een buitenlandse man zich onherroepelijk in het on
geluk stort. 

De buitenlandse vrouw kan door de gemengde relatie de overgang in omgekeerde 
richting maken: van het traditionele vrouwbeeld naar de geëmancipeerde vrouw die 
met haar partnerkeuze aangeeft haar patriarchale cultuur achter zich te hebben gelaten. 
Bij de uitvoering van het vreemdelingenrecht ziet het beeld er iets anders uit: hoewel zij 
inderdaad die overgang naar vrije, handelingsbekwame vrouw kan maken, is het niet 
zozeer de patriarchale cultuur waarvan ze door de gemengde relatie wordt bevrijd, 
maar wordt ze bevrijd van seksuele onderdrukking als prostituee of van een crimineel 
milieu. Het type van de buitenlandse vrouw in het vreemdelingenrecht heeft dan ook 
veel minder sterke culturele connotaties. Mogelijk is dit mede te verklaren uit de natio
naliteit van de buitenlandse vrouwen: het gaat met name om Zuid-Amerikaanse en 
Oost-Europese vrouwen. Vertogen met culturele connotaties hebben vanaf de jaren 
negentig vooral betrekking op islamitische landen. Maar, waar de buitenlandse vrouw 
dan ook van gered wordt: feit is dat ze door de Nederlandse man gered kan worden. 
We zouden kunnen spreken van het type van de 'geredde vrouw. Negatieve vertogen 
ontstaan daar waar de buitenlandse vrouw zich niet laat redden. In dat geval is zij de 
buitenlandse vrouw die de Nederlandse man manipuleert met haar seksualiteit en de 
man gebruikt voor de verblijfsvergunning: de 'exotische verleidster'. 

In de 'goede lobbes' zijn eveneens de sociale vertogen over witte mannen als partners 
in gemengde relaties te herkennen. De 'goede lobbes' vertoont sterke overeenkomsten 
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met vertogen over de partner in relaties met Aziatische postorderbruiden en in seks
toerisme: beide zijn sociaal zwak, ouder, laag opgeleid en kunnen geen 'eigen' vrouw 
krijgen. Zij zijn zowel slachtoffer als dader. Slachtoffer van de emancipatie van vrou
wen in de westerse samenleving en dader, omdat ze de buitenlandse vrouw gebruiken 
als dienstmeid en voor seks. De 'goede bbbes die een buitenlandse vrouw weet te red
den van prostitutie of criminaliteit kan de transformatie naar 'witte ridder ondergaan. 

De buitenlandse man komt zowel in sociale vertogen over gemengde relaties als in 
de uitvoering van het vreemdelingenrecht vooral als onderdrukker van vrouwen naar 
voren. Dit laatste geldt vooral mannen met een islamitische achtergrond. De buiten
landse man gebruikt de vrouw met het oog op een verblijfsvergunning, maar neemt 
haar tevens haar vrijheden als westerse vrouw af. Hij kan zowel een economische als 
culturele bedreiging vormen. Deze etnische en genderspecifieke constructie van de 
buitenlandse man werkt in het nadeel van de Nederlandse vrouw. Het is één van de 
redenen waarom de aanvraag van de Nederlandse vrouw als problematischer wordt 
gezien dan die van de Nederlandse man. Maar er is ook een type buitenlandse man 
met positieve connotaties: de buitenlandse man die zijn culturele achtergrond volledig 
achter zich heeft gelaten en zich heeft aangepast aan Nederlandse waarden van demo
cratie en gelijkwaardigheid. Dit geldt met name voor het type van de 'voorbeeldige 
illegaal'{ae. casus van Rashid en Carla in paragraaf 9.2). Het type van de 'voorbeeldige 
buitenL·ndse vader dat Boeles beschrijft (1996: 267) is in de dossiers niet zozeer terug 
te vinden, wel vaders die aan de normen van voorbeeldig vaderschap niet voldoen 
(paragraaf 6.7 en de casus van de Marokkaanse vader Aziz in paragraaf 8.4). 

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat het bij de controle op schijnhuwelijken 
om veel meer gaat dan alleen de vraag of het huwelijk is gesloten met het oog op het 
verwerven van een verblijfsrecht of niet. Het schijnhuwelijk vormt een container
begrip waarin een breed scala van waarden, normen, stereotyperingen en denkbeelden 
over gender, etniciteit en klasse samenkomt. Het schijnhuwelijk vormt daarmee de 
Ongewenste gemengde relatie. Dit treft Nederlandse mannen met een lage sociaal-eco
nomische positie, maar Nederlandse vrouwen van elke sociaal-economische achter
grond. De 'ongewenstegemengde reUtie' is niet alleen ongewenst omdat er een verblijfs
status wordt verkregen waarop anders geen recht bestond, maar tevens ongewenst 
omdat de relatie op allerlei manieren niet aan de Nederlandse normen en waarden vol
doet. In deze zin fungeert de constructie van het schijnhuwelijk als 'disciplinerings
strategie' van het vreemdelingenrecht: gericht op beheersing van het individu, die aan 
controle en documentatie wordt onderworpen (paragraaf 2.2). Door controle op 
schijnhuwelijken kan worden nagegaan of de gemengde relatie aan de veronderstelde 
Nederlandse waarden en normen van het 'romantisch huwelijksideaal' voldoet. Uit het 
dossieronderzoek en de observaties blijkt dat de meeste gemengde paren weten aan te 
tonen dat ze aan deze normen voldoen; bijna ieder paar weet de ambtenaar ervan te 
overtuigen dat hun relatie geen schijnhuwelijk is. Vanuit deze optiek zou de discipli
neringsstrategie zeker geslaagd kunnen worden genoemd. Definitieve afwijzingen 
louter op grond van een schijnhuwelijkvermoeden komen in de onderzochte dossiers 
en observatie in het geheel niet voor. 
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De gewenste gemengde relatie komt in de uitvoering terug in het 'voorbeeldige 
gezin (paragraaf 8.4). Bij dit type gaat het om de manier waarop de partners in ge
mengde relaties met elkaar in verband worden gebracht. Het 'voorbeeldigegezin is in 
feite een aangepaste, gemoderniseerde versie van het aloude begrip 'de eenheid van het 
gezin'. Het oude begrip 'eenheid van het gezin' veronderstelt een huwelijk, de afhan
kelijkheid van de vrouw, een mannelijk gezinshoofd die de nationaliteit van het gezin 
bepaalt. Het moderne 'voorbeeldige gezin gaat uit van gelijkwaardige verhoudingen 
tussen man en vrouw. Ongelijkwaardigheid in de relatie, zoals de Nederlandse man 
die de buitenlandse vrouw mishandelt, of de buitenlandse man die financieel afhanke
lijk is van zijn Nederlandse echtgenote, kan door het vreemdelingenrecht worden 
gestraft. Het 'voorbeeldige gezin stelt nog altijd het huwelijk voorop, omdat samen
wonenden aan meer voorwaarden moeten voldoen dan gehuwden. Het '-voorbeeldige 
gezin veronderstelt nog altijd een onverbrekelijke eenheid, in de zin dat van de part
ners wordt verwacht dat zij bereid zijn individuele vrijheden en verlangens op te geven 
ten gunste van behoud van de gezinseenheid, ook als dit betekent dat zij in het her
komstland van het buitenlandse gezinslid zullen moeten wonen. De oorzaak voor on
gelijkwaardige verhoudingen tussen man en vrouw zoeken uitvoerders vooral in de 
onderlinge verhouding tussen de partners, terwijl het vreemdelingenrecht als oorzaak 
van ongelijkwaardige verhoudingen (bijvoorbeeld op grond van de afhankelijke ver
blijfsvergunning) grotendeels wordt genegeerd. Hoewel uitvoerders ervan uitgaan dat 
het beleid genderneutraal is, is het in praktijk vooral de Nederlandse vrouw van wie 
wordt verwacht dat zij bereid is haar individuele vrijheden op te offeren en zonodig 
haar partner naar diens herkomstland te volgen. 

Deze 'typen' van de partners worden met name aan gemengde relaties met de 'etni
sche ander (partners van niet-westerse nationaliteiten) toegeschreven en zijn derhalve 
nauw verbonden met etniciteit. Hoewel zeker niet alle Nederlandse vrouwen met een 
'etnisch andere' partner schijnhuwelijkmotieven worden toegeschreven, gebeurt dit in 
geen geval bij Nederlandse vrouwen met een Amerikaanse of andere westerse partner. 
Daarnaast zijn de genderspecifieke en etnische constructies sterk verbonden met 
klasse. Dat blijkt uit het type van de 'goede lobbes', dat wordt toegeschreven aan Neder
landse mannen met een lage sociaal-economische achtergrond. Ongeacht de feitelijke 
inkomenspositie van de paren wordt bepaalde nationaliteiten een bepaalde klassen-
afkomst toegedacht: Amerikanen worden in eerste instantie 'rijk' gedacht, Marokka
nen in eerste instantie 'arm'. Daarom ook wordt een Amerikaan als niet-economisch 
gemotiveerd gezien en een Marokkaan wel als economisch gemotiveerd. Met uitzon
dering van de Marokkaanse arbeider die bij nader inzien een proefschrift blijkt te 
schrijven (paragraaf 7.3). Niet alleen de klassenachtergrond van de Nederlandse, maar 
ook die van de buitenlandse partner kan derhalve bepalend zijn voor de beslissing op 
een aanvraag. 

Etniciteit - de toegeschreven, externe etnische identiteit - is verbonden met cul
tuur. In de uitvoering spelen culturele oriëntaties een belangrijke rol waar het gaat om 
relaties van Nederlandse vrouwen met islamitische mannen. In de beoordeling van 
het serieuze karakter van de relatie van een Nederlandse vrouw met een buitenlandse 
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partner is de vraag van belang of zij haar westerse culturele achtergrond en haar vrij
heden als westerse vrouw heeft opgegeven of bereid zou zijn op te geven en overgaat 
tot de cultuur van de man (die haar deze vrijheden wil ontnemen). Hoewel ook de 
Nederlandse man de rol van onderdrukker van vrouwen kan worden toegeschreven, 
wordt het bij hem niet gezien als kenmerk van zijn culturele achtergrond, maar van 
zijn gemankeerde mannelijkheid. 

Culturele oriëntaties spelen tevens een rol in de beoordeling van het 'voorbeeldige 
gezin . Dat is naar voren gekomen bij de beoordeling van humanitaire redenen bij toe
lating, wanneer niet aan de inkomenseis wordt voldaan. Uit het dossieronderzoek 
blijkt dat een uitzondering op de inkomenseis op grond van humanitaire redenen 
wordt verleend bij een specifieke groep van Nederlandse vrouwen met een Ameri
kaanse partner, die in de Verenigde Staten heimwee en aanpassingsproblemen hadden 
ondervonden. Uit deze dossiers spreekt waardering voor gemengde paren die het 
althans een aantal jaren in het buitenland hebben geprobeerd en vervolgens willen 
terugkeren naar Nederland. De uitzondering van humanitaire redenen wordt met 
name toegepast bij aanvragen van Nederlandse vrouwen met een partner van westerse 
nationaliteit. Zowel gender als etniciteit spelen hier een bepalende rol. 

Tenslotte zijn culturele oriëntaties van belang omdat ervan wordt uitgegaan dat 
het 'voorbeeldige gezin een band heeft met slechts één land. Het opbouwen van ban
den met het land van vestiging dient, zo is de veronderstelling, gepaard te gaan met 
losmaking van het land van herkomst van de buitenlandse partner (paragraaf 6.7; 
casus van Rashid en Carla paragraaf 9.2). Aan transnationale banden en meervoudige 
identiteiten van partners in gemengde relaties wordt in de uitvoering voorbij gegaan. 

11.4 Derde niveau: de aanvragers 

De aanvrager ah actor van het vertoog 

In dit onderzoek heb ik niet alleen laten zien hoe in regelgeving en uitvoering vertogen 
worden gebruikt om tot bepaalde resultaten te komen, maar tevens hoe aanvragers 
optreden als actor van vertogen. Het is met name de Nederlandse partner die als actor 
optreedt. Ook al is het formeel de buitenlandse partner die een verblijfsvergunning 
aanvraagt, in praktijk is het de Nederlandse partner (man of vrouw) die de informatie 
over de procedure opzoekt, contacten onderhoudt met uitvoerders en advocaten, 
brieven schrijft en het woord voert tijdens gesprekken bij de vreemdelingendienst. De 
Nederlandse partner maakt de aanvraag tot zijn of haar dossier. De buitenlandse part
ner heeft veelal weinig of geen ruimte om een eigen verhaal te vertellen. Dit is zowel 
het gevolg van de manier waarop de vreemdelingendienst met het paar communi
ceert, als een gevolg van de handelswijze van aanvragers zelf. Dit kan verschillende 
effecten hebben. Juist omdat de Nederlandse partner als een soort belangenbehartiger 
van de buitenlandse partner optreedt, maakt deze laatste misschien een grotere kans 
op een verblijfsvergunning dan andere gezinsmigranten. Cijfers over de mw bij huwe-
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lijk of relatie wijzen inderdaad op een verschil in het percentage toekenningen ten 
voordele van Nederlanders in vergelijking met migranten. In de jaren 1996 tot en met 
1999 wordt 63,9% van de aanvragen voor gezinshereniging in het algemeen en 71,9% 
van de gezinshereniging met Nederlanders gehonoreerd (zie bijlage 1). Anderzijds 
maakt het de buitenlandse partner afhankelijk van het optreden van de Nederlandse 
partner en diens handelswijze en benadering van de aanvraag. Het belemmert de bui
tenlandse partner een ander beeld van zichzelf te scheppen dan de uitvoerders zich 
al vooraf over hem of haar hadden gevormd; het belemmert de vorming van andere 
vertogen. 

De meeste aanvragers hebben een regional orientation (Conley & O'Barr 1990: ix; 
zie verder hoofdstuk 3). Dat wil zeggen dat aanvragers gebruik maken van het recht 
met een vraag om genoegdoening van een brede variatie van persoonlijke en sociale 
kwesties, meer dan om toepassing van regels. Een dergelijke oriëntatie blijkt bijvoor
beeld uit de wens van sommige buitenlandse partners een zelfstandige verblijfsver
gunning voor arbeid te verkrijgen, ook al maken ze daarop minder kans dan op een 
verblijfsvergunning op basis van de relatie en biedt het hun geen sterkere rechtspositie. 
Voor hen staat voorop een positieve en onafhankelijke identiteit; de zelfstandige ver
blijfsvergunning is daartoe een middel. Volgens Conley en O'Barr hebben rechtssub
jecten met een dergelijke oriëntatie de minste kansen hun wensen vervuld te zien. Bij 
de wens om een zelfstandige verblijfsvergunning wordt dat bevestigd; de partners 
slagen er veelal niet in deze te bemachtigen. De reUtional orientation biedt echter wel 
kansen op een verblijfsvergunning in gevallen waarin niet aan de voorwaarden voor 
verblijf op basis van de relatie wordt voldaan, maar geen restrictief vertoog bestaat. 
Dat is het duidelijkst bij de uitzondering humanitaire redenen op de inkomenseis (de 
casus van Jolanda en Michael in paragraaf 8.1). Deze wordt toegepast bij aanvragen 
van Nederlandse vrouwen met een Amerikaanse man, die uit de Verenigde Staten 
naar Nederland terugkeren. Zij winnen hun zaak juist op de individuele, menselijke 
aspecten van het verhaal, niet op de regels. Het lijkt erop dat Nederlanders met een 
buitenlandse partner van westerse nationaliteit de meeste kans hebben hun rehtional 
orientation vervuld te zien; etniciteit is derhalve ook hier bepalend. 

Verhalen over recht, identiteit, liefde en verzat 

De aanvragers vertellen verschillende en tegenstrijdige verhalen over het recht. Ze ver
tellen hoe de vreemdelingenrechtelijke procedure hen machteloos maakt ten opzichte 
van uitvoeringsinstanties en hoe het de Nederlandse partner in een machtspositie ten 
opzichte van de buitenlandse partner plaatst. Ze verhalen over de manieren waarop 
het recht hen in hun keuzemogelijkheden beperkt, wat betreft relatievorm, verdeling 
van zorg en arbeid en domiciliekeuze, maar ook hoe ze hun gemaakte keuzes uiteinde
lijk zelf bepalen en deze in eerste instantie als een uitdrukking van liefde zien. Ze 
schrijven het recht in hun dagelijks leven grote macht toe, maar vertellen ook hoe ze 
de macht van het vreemdelingenrecht negeren: door kleine leugens, zwart werk door 
de partner of illegaliteit. Ze vinden het vreemdelingenrecht onderdrukkend en 
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onrechtvaardig, maar betwisten niet de legitimiteit van het restrictief beleid. Zij stel
len de negatieve beeldvorming over gemengde relaties als schijnhuwelijken aan de 
kaak, tegelijkertijd bevestigen ze deze door ervan uit te gaan dat er 'heel veel' schijn
huwelijken bestaan, ook al kennen ze niemand met een schijnhuwelijk in hun omge
ving. Zij verzetten zich niet tegen een restrictief vreemdelingenbeleid, maar wel tegen 
de consequenties van dat beleid voor hun individuele liefde en gezinsleven. Door hun 
mening over het algemene beleid te scheiden van hun persoonlijke ervaringen, kun
nen ze zich achter het restrictieve beleid blijven scharen. Ze ontwijken de spanning 
tussen hun persoonlijke relaties en dit restrictieve beleid (Van Walsum 2000: 247). 
Sommigen stellen deze tegenstelling tussen hun persoonlijk belang en het belang van 
de overheid als onoplosbaar voor en doen voorstellen die het vreemdelingenrecht 
rechtvaardig zouden moeten maken. Ze willen gehoord worden, maar twijfelen eraan 
of er iemand wil luisteren en of het zin heeft. 

Hoewel aanvragers zeggen het restrictief beleid te onderschrijven, doen zij voor
stellen die een vergaande hervorming van het Nederlandse vreemdelingenrecht zou
den betekenen: een zelfstandig verblijfsrecht, verblijf op grond van arbeid, gelijke be
handelingvan alle derdelanders, gelijke behandeling van Nederlanders en EU-burgers. 
Zij vertellen over de andere kant van het vreemdelingenrecht: niet de kant van beleids
uitvoerders, aantallen en 'toestromen', maar de kant van degenen die door het vreem
delingenrecht direct in hun dagelijks leven en relaties worden geraakt. Ze doen een 
beroep op beginselen van het Nederlands recht, zoals het gelijkheidsbeginsel, die 
een belofte voor een toekomst met een rechtvaardig vreemdelingenrecht inhouden. 
Bovendien vertellen zij deze verhalen niet alleen in verband met het vreemdelingen
recht, maar verhalen ook over identiteit, etniciteit, gender en klasse. Hiermee verbin
den ze het vreemdelingenrecht aan andere sociale verhalen. 

In paragraaf 10.4 hebben we gezien dat ervaringen met het vreemdelingenrecht 
kunnen leiden tot een proces van 'othering van Nederlandse vrouwen met een buiten
landse partner. De ervaringen met het vreemdelingenrecht, samen met andere erva
ringen zoals cultuurverschillen en discriminatie kunnen leiden tot een veranderde 
identiteitsbeleving, een herdefiniëring van de sociale positie en identiteit als Neder
landse. Collet en Varrò (2000: 39) hebben beschreven hoe restrictief beleid uitwerkt in 
de opbouw van een 'Ausländeridentität' van de buitenlandse partner. In hoofdstuk 10 
hebben we zicht gekregen op de gevolgen die een restrictief beleid ook voor de Neder
landse partner heeft. Het recht werkt niet alleen integratiebelemmerend voor de bui
tenlandse partner, maar bewerkstelligt tevens de uitsluiting en vervreemding van de 
Nederlandse partner. Dit stelt vraagtekens bij de veelal veronderstelde integratiebevor
derende werking van gemengde relaties. Anderzijds beoordelen de Nederlandse vrou
wen hun hervonden identiteit positief. Deze nieuwe identiteit vormt voor vrouwen de 
motivatie om een ander vreemdelingenrecht te bepleiten. Naast uitsluiting noemen 
vrouwen de liefde als motief voor hun pleidooi voor een ander vreemdelingenrecht. 

In de loop van het onderzoek viel me op hoe belangrijk de liefde is in de verhalen 
van zowel uitvoerders als aanvragers. De liefde krijgt verschillende betekenissen toege
kend. Uitvoerders zijn op zoek naar verhalen over 'echte liefde'. Enkele aanvragers 
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stellen dat hun individuele liefde voor de buitenlandse partner voldoende zou moeten 
zijn om toelating in Nederland te rechtvaardigen. Hoewel aanvragers de dwang die zij 
ondervinden van het vreemdelingenrecht, bijvoorbeeld de noodzaak om te trouwen, 
of de beperkingen die het oplegt aan hun carrière, problematiseren, motiveren zij hun 
keuzes uiteindelijk als een uiting van liefde. De liefde is een bron van kracht en van 
verzet tegen het restrictieve vreemdelingenbeleid. 

Volgens Ewick en Silbey (1995) is verzet mogelijk wanneer verhalen worden ver
teld als onderdeel van de culturele, sociale en politieke omgeving en daarmee het per
soonlijke en bijzondere overstijgen. Verzet dient derhalve een politiek en publiek 
karakter te hebben. Met hun beroep op de individuele liefde lijken de verhalen van 
vrouwen hieraan niet te voldoen. Dit werpt vragen op over de betekenis van het begrip 
verzet. In literatuur over gemengde relaties wordt de liefde als bron van verzet echter 
vaker genoemd en met name de historicus Nathan Stoltzfus (1996: xxiv-xxv) werpt in 
zijn boek 'Resistance of the Heart'àe. vraag op of de publieke definitie van verzet wel 
voldoet. Hij beschrijft de protesten van honderden gemengd gehuwde Duitse vrou
wen, die zich publiekelijk verzetten tegen het wegvoeren van hun joodse echtgenoten 
tijdens de Nazi-periode in Duitsland. 

Het gaat mij hier niet om een vergelijking met de periode van het nazisme, maar 
om de verklaringen die Stoltzfus zoekt in de liefde als motief voor verzet. Het verzet 
van de Duitse vrouwen was niet gemotiveerd door politieke idealen en keerde zich 
niet tegen het Nazi-regime, maar was gemotiveerd door de wens hun gezinnen bijeen 
houden. Juist omdat ze de waarde van bescherming van het gezin bij hun protest 
inzetten, was het succesvol. Dat roept de vraag op of verzet per definitie publiek en 
politiek gemotiveerd dient te zijn en of liefde een politieke kwestie is. 

Genderverhoudingen bij gemengde refoties 

In hoofdstuk 6 is de ontwikkeling van het gezinsherenigingsbeleid beschreven. Daar 
hebben we gezien hoe de mogelijkheden van buitenlandse partners om een verblijfs
vergunning op zelfstandige basis te verkrijgen na de stopzetting van de buitenlandse 
arbeidswerving in 1973 steeds meer zijn afgenomen. De buitenlandse partners, zowel 
de buitenlandse vrouw als de buitenlandse man, zijn in de loop der jaren steeds 
afhankelijker geworden van de relatie met de Nederlandse partner voor hun verblijf in 
Nederland. Juist omdat buitenlandse partners steeds minder mogelijkheden hebben 
om toegang te krijgen op andere gronden dan de relatie met de Nederlandse partner, 
worden gemengde relaties als schijnrelaties gezien. Het is een vicieuze cirkel: eerst zijn 
in het vreemdelingenrecht de mogelijkheden om een zelfstandige verblijfsvergunning 
aan te vragen vergaand beperkt. Als dan aanvragers noodgedwongen en misschien eer
der dan ze hadden gewild een vergunning op basis van de relatie aanvragen, wordt ze 
verweten een schijnrelatie met het oog op verblijfsrecht te zijn aangegaan. 

Genderverhoudingen tussen de partners zijn zeer bepalend voor de identiteit die 
partners in gemengde relaties krijgen toegeschreven. Zowel de buitenlandse vrouw als 
de buitenlandse man zijn voor hun verblijf in Nederland in ieder geval gedurende de 
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eerste drie jaar afhankelijk van de relatie met de Nederlandse partner. De omkering 
van genderverhoudingen bij Nederlandse vrouwen met een buitenlandse man is het 
opvallendst. Het beeld dat bij uitvoerders bestaat is echter dat de buitenlandse man, 
ondanks zijn afhankelijke positie, niet machteloos is, maar de Nederlandse vrouw 
gebruikt. De Nederlandse partner is het machteloze object van de buitenlandse man; 
zij wordt gekozen en is niet degene die kiest. 

De perceptie van de beide partners wijkt af van dit beeld. In sommige gevallen is 
het de Nederlandse vrouw die bij de buitenlandse man erop aandringt de verblijfsver
gunning en in een later stadium de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. Vrouwen 
hopen hiermee zekerheid en gelijkwaardigheid in de relatie te brengen; mannen vre
zen juist voor afhankelijkheid en verzetten zich daarom in enkele gevallen tegen de 
aanvraag. Zowel de Nederlandse vrouw als de buitenlandse man lijken zich bewust 
van de afhankelijkheid van de laatste. Zelfstandigheid en de mogelijkheid tot een zelf
standige verblijfsvergunning vormen dan ook een belangrijk thema voor aanvragers. 
Niet alleen gericht op de gewenste verblijfszekerheid - niet altijd zal een verblijfsver
gunning op zelfstandige basis meer verblijfszekerheid bieden dan een verblijfsvergun
ning op basis van de relatie - maar ook met het oog op een positieve identiteit van de 
Nederlandse vrouw en de buitenlandse man. 

Waar Komter (1985: 51) in haar theorie over huwelijksrelaties tussen mannen en 
vrouwen de macht van mannen over vrouwen beschrijft, benoemen in de interviews 
zowel de Nederlandse vrouwen als de buitenlandse mannen de machtspositie van de 
Nederlandse vrouw als probleem. Ook elders is wel de macht van westerse vrouwen 
over niet-westerse mannen in gemengde relaties benoemd, waar het gaat om seksuele 
relaties aangegaan in de toeristenindustrie in niet-westerse landen (Cohen 1971; 
Bowman 1989) en in de literatuur over gemengde relaties (Refsing 1998; Reif 1996; 
Waldis 1998: 186). Waldis spreekt in dit verband over de positie van de vrouw als 
'gatekeeper voor de buitenlandse man, die nieuwkomer is in Nederland. De Neder
landse vrouw is degene met de meeste 'hulpmiddelen' in de relatie; de verblijfs
vergunning kan dienen als machtsmiddel. Omdat de genderverhoudingen op zijn 
kop zijn gezet en daarmee de door Komter genoemde 'macht van de vanzelfspre
kendheid' ontbreekt, is macht een thema voor gemengde relaties en onderwerp van 
discussie en onderhandeling. Aanvullend onderzoek zou licht kunnen werpen op de 
vraag in hoeverre dit doorwerkt op andere terreinen van de relatie. Dergelijk onder
zoek zou niet moeten uitgaan van bestaande theorieën van macht van mannen over 
vrouwen, maar dient de werking van macht in relatie met van etniciteit, klasse en 
gender te onderzoeken. Daarmee zou het kunnen bijdragen aan theorievorming over 
genderrelaties. 

11.5 Een alternatieve benadering van gemengde relaties en gezinsmigratie 

Gezinshereniging en gezinsvorming worden meer dan andere vormen van migratie 
gezien als onstuurbaar en onbeïnvloedbaar. Tegelijkertijd wordt gezinsmigratie nog 
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altijd beschouwd als een soort 'naijlefïect' van arbeidsmigratie en een gevolg van de 
gebrekkige integratie van migranten in Nederland. Er wordt gehoopt op een toekomst 
waarin gezinsmigratie steeds minder voor zal komen (Van den Bedem 1994: 47, 57). 

Met het doel gezinsmigratie toch te beheersen zijn sinds begin jaren negentig een 
reeks restrictieve maatregelen genomen. Om deze restrictieve maatregelen te legitime
ren, wordt de partnerkeuze van mensen die een partner uit het buitenland kiezen, 
geproblematiseerd. Dit gebeurt bij verschillende groepen op verschillende manieren: 
bij relaties van Nederlandse vrouwen met buitenlandse mannen als schijnhuwelijken, 
bij relaties van Nederlandse mannen met buitenlandse vrouwen als postorderbruiden, 
bij relaties van tweede generatie jongeren als een gebrek aan integratie en culturele 
oriëntatie op het herkomstland. De norm is dat mensen een partner behoren te kiezen 
op de Nederlandse huwelijksmarkt - met de Nederlandse nationaliteit of een perma
nente verblijfsvergunning. 

Meer restrictieve maatregelen leiden echter niet noodzakelijk tot minder gezins
migratie. De relatiemarkt is internationaal. Relaties en migratie zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Gezinsmigratie is niet tegen te gaan - nog los van de vraag of 
dat wenselijk is. Restrictieve maatregelen, zoals de in de Vreemdelingenwet 2000 
vastgelegde verscherping van de inkomenseis in 2004, zullen slechts leiden tot uitstel 
of tot verwoede pogingen van mensen om aan de inkomenseis te voldoen - onder 
hun niveau werken of hun opleiding stoppen om te werken (zie ook Van de Bedem 

1994: 54-55)· 
Welke andere benadering van gezinsmigratie en gemengde relaties in het vreem

delingenrecht zou dan wenselijk zijn? In paragraaf 5.1 heb ik gesteld dat de juridische 
regulering van gemengde relaties inherent is aan de dichotomie van groepen die aan 
het recht ten grondslag ligt: iemand is 'vreemdeling' of 'Nederlander'. Gemengde 
relaties zijn een probleem omdat ze dergelijke juridische dichotomieën verstoren. Dit 
lijkt te impliceren dat dergelijke juridische dichotomieën onvermijdelijk zijn. Niets 
is echter minder waar. Dat is te verduidelijken aan de hand van het nationaliteits-
recht. In de periode voor de Tweede Wereldoorlog wordt het bestaan van meerdere 
nationaliteiten binnen één gezin volstrekt ondenkbaar geacht. Inmiddels wordt dit 
het bestaan van meerdere nationaliteiten binnen een gezin in het nationaliteitsrecht 
niet langer als problematisch gezien. In het nationaliteitsrecht wordt zelfs de meer
voudige nationaliteit van één persoon aanvaard, in ieder geval voor gemengde huwe
lijkspartners en hun kinderen, van wie wordt erkend dat zij banden hebben met meer 
dan één staat. 

Er zijn opvallende overeenkomsten tussen de ontwikkelingen van het nationali
teitsrecht en vreemdelingenrecht in Nederland en omringende landen, bijvoorbeeld 
het Britse vreemdelingenrecht zoals beschreven door Bhabba en Shutter (1994: 62, 72). 
Zij beschrijven hoe onmiddellijk na het bereiken van formele gelijkheid van man en 
vrouw in het Britse vreemdelingenrecht, de vrees ontstaat voor misbruik en ketting
migratie waarin steeds nieuwe gezinsleden zouden overkomen. Daarom wordt in 1977, 
twee jaar na Nederland, de controle op schijnhuwelijken in het Britse vreemdelingen
recht ingevoerd. Maar ook met Duitsland zijn de overeenkomsten opvallend. De 
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Duitse regels en praktijken hebben de inspiratie gevormd voor de huidige Rijkswet op 
het Nederlanderschap en de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken (paragrafen 5.2 en 
5.4). De huidige Objectieve indicaties' van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken zijn 
al terug te vinden in Duitse richtlijnen aan de burgerlijke standen begin jaren tachtig. 

Behalve overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen Nederland en andere Euro
pese landen. Het Nederlandse beleid is soepeler, omdat het mogelijkheden kent ook 
op basis van samenwonen een verblijfsvergunning te verlenen. Bijvoorbeeld Frankrijk 
kent die mogelijkheid ook, maar deze regeling levert in praktijk nog veel problemen 
op (Werner 2001: 41-42). Het Nederlands beleid is strenger dan het beleid van andere 
landen op het punt van de inkomenseis. Omringende landen kennen niet een strikte 
inkomenseis voor eigen burgers met een buitenlandse partner, zoals Nederland die 
heeft.' Het gevolg is dat een Britse vrouw met een Marokkaanse partner in Nederland 
een betere rechtspositie heeft dan een Nederlandse vrouw met een Marokkaanse part
ner, omdat de Britse vrouw een beroep kan doen op het EU-recht. Tevens blijkt uit 
onderzoek dat autochtone Nederlanders met een buitenlandse partner beter worden 
behandeld dan allochtone Nederlanders met een buitenlandse partner (Van den 
Brink 1999: 106). 

Volgens Boeles (2000: 186-187) impliceert de Nederlandse nationaliteit dat 
iemand in staat is Nederland tot centrum van activiteit te kiezen en dat deze daarbij 
niet gehinderd mag worden door verblijfsrechtelijke belemmeringen. Een consequen
tie is volgens Boeles dat van Nederlanders niet gevergd mag worden dat zij hun land 
verlaten om hun gezinsleven uit te oefenen. Dit zou bereikt kunnen worden door 
gelijkstelling van Nederlanders aan EU-burgers. Concreet zou dat betekenen: geen 
strikte inkomenseis, een ruime kring van gezinsleden, verminderde voorwaarden van 
legalisatie, geen mw-eis en een liberaler openbare orde-criterium. Dit zijn voorwaar
den die in de loop van dit boek aan de orde zijn gekomen en belangrijke belemme
ringen voor de uitoefening van het gezinsleven door Nederlanders in Nederland blij
ken te zijn. Het beginsel van gelijke behandeling van eigen onderdanen aan EU-bur-
gers was neergelegd in het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie voor 
een EU-richtlijn over gezinshereniging. In het nieuwe, herziene voorstel is het echter 
onder meer op aandringen van Nederland geschrapt. Dit thema zal later in een andere 
richtlijn aan de orde komen.4 

In de uitspraak Abdulaziz heeft het Europese Hof bepaald dat het recht op gezins
leven niet met zich meebrengt dat het land de domiciliekeuze van de aanvragers dient 
te respecteren (zie paragraaf 6.5).' Mijns inziens kan echter de vraag gesteld worden 
welke betekenis de Nederlandse nationaliteit heeft, wanneer deze niet inhoudt dat een 
Nederlandse man of vrouw met de door hem of haar gekozen partner en hun even
tuele kinderen in Nederland kan leven. Dezelfde vraag geldt voor migranten met een 
vergunning tot verblijf voor onbepaalde duur, die immers evenzeer Nederland tot 
centrum van activiteit hebben gekozen. Deze vraag klemt des te meer nu gebleken is 
dat het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit deze migranten niet verder helpt, 
aangezien de Nederlandse nationaliteit ze niet meer aanspraak op domiciliekeuze 
in Nederland geeft. Bovendien wordt in de praktijk een onderscheid gemaakt tussen 
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verschillende groepen Nederlanders: autochtone en allochtone Nederlanders en 
Nederlandse mannen en Nederlandse vrouwen. 

De oplossing van meervoudige nationaliteit die in het nationaliteitsrecht is gevon
den, zou ook voor het vreemdelingenrecht uitkomst kunnen bieden. Uitgaande van 
een pluralistische benadering van gemengde relaties (zoals uiteen gezet in paragraaf 4.3), 
zouden deze relaties niet langer moeten worden geproblematiseerd, maar als logisch 
gevolg van de internationalisering van de samenleving moeten worden aanvaard. Dat 
betekent dat mensen hun partner op de internationale relatiemarkt kunnen kiezen. Er 
zou bovendien moeten worden uitgegaan van de transnationale banden en meervou
dige etnische en culturele identiteiten van partners in deze relatie. Aldus kunnen deze 
partners onderdeel uitmaken van meerdere nationale en transnationale verbanden. 
Dergelijke uitgangspunten zijn niet slechts van belang voor 'postmoderne' theorieën 
over globalisering (Appadurai 1996; Basch, Glick Schiller & Szanton Blanc 1994), 
maar vinden ook praktische uitwerking in het dagelijks leven van gemengde relaties en 
de activiteiten van organisaties van gemengde relaties. Ook het WRR-rapport 'Neder
land ah ίιητηί£ταήε5αηιεη^ίη£ gaat uit van het bestaan van transnationale banden en 
meervoudige identiteiten van migranten (2001: 25, 28, 140, 141). Het bestaan van 
transnationale banden, meervoudige identiteiten en gemengde gezinnen vraagt om 
een ander vreemdelingenrecht. 
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Epiloog 

Dit onderzoek beschrijft de uitvoering van een inmiddels niet meer geldende vreem
delingenwet. De Vreemdelingenwet 2000, die per 1 april 2001 van kracht is gewor
den, heeft verschillende wijzigingen gebracht in de regels en de uitvoeringspraktijk. 
Ik wil in deze epiloog kort ingaan op de veranderingen als gevolg van deze wetswijzi
gingen en op de veranderingen die ze brengen in de situatie zoals die in dit boek zijn 
beschreven. 

De Vreemdelingenwet 2000 heeft op een drietal punten verbeteringen voor 
Nederlanders met een buitenlandse partner gebracht: 
/ formele gelijkheid van samenwonen en huwelijk; 
2 zelfstandige verblijfsvergunning na drie jaar; 
_j na een jaar bij voldoende inkomen verlenging van de vergunning voor verblijf bij 

partner of echtgenoot voor vijfjaar. 

Daarnaast zijn veranderingen ingevoerd die een aanscherping ten opzichte van het 
beleid voor 1 april 2001 betekenen. 

Formele gelijkheid van samenwonen en huwelijk 

In de Vreemdelingenwet 2000 is bepaald dat de uitzonderingen op de inkomenseis, 
die tot dan toe alleen golden bij huwelijk, eveneens gelden bij samenwonen. De 70% 
inkomensnorm bij huwelijk blijft tot 2004 gehandhaafd (zie hierna). Bij partner
schapsregistratie is de voorwaarde dat de buitenlandse partner over een verblijfsver
gunning moet beschikken, komen te vervallen. Partnerschapsregistratie is hiermee 
evenals het huwelijk onder de werking van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken 
komen te vallen. 

Zelfstandige verblijfsvergunning 

Sinds 1 april 2001 is het mogelijk om na drie jaar huwelijk of samenwonen en verblijf 
in Nederland een zelfstandige verblijfsvergunning aan te vragen, zonder dat aan 
nadere voorwaarden hoeft te worden voldaan, en ongeacht de vraag of de relatie in 
stand is of verbroken (Vb 2000 3: 51, Vc 2000 B2 5.3). Er hoeft voor verkrijging van 
deze verblijfsvergunning dus niet na één jaar aan een inkomenseis te worden voldaan, 
zoals daarvoor het geval was. Met name voor buitenlandse vrouwen, maar ook voor 
buitenlandse mannen, leverde deze inkomenseis problemen op. Dit is dus een belang
rijke verbetering, die de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van buitenlandse part
ners in gemengde relaties vergroot. Maar de verbetering gaat gepaard met een ver
slechtering: tot 1 april 2001 was het bij huwelijk mogelijk de zelfstandige verblijfsver
gunning aan te vragen na drie jaar huwelijk, waarvan één jaar in Nederland moest zijn 
verbleven. Bij samenwonen gold de voorwaarde van drie jaar samenwonen en drie jaar 
verblijf in Nederland wel. Op dit punt heeft negatieve gelijkschakeling plaatsgevon-
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den, zonder dat de keuze daarvoor nader is toegelicht. De termijn van drie jaar is het
zelfde gebleven. Gedurende deze drie jaar blijft de afhankelijkheid bestaan. 

Na eenjaar een vergunning voor vijfjaar 

Bij verlenging van de eerste verblijfsvergunning na een jaar, kan, bij voldoende gezins
inkomen, een vergunning voor vijfjaar worden verlengd (Vc 2000 B2 5.2.1, 3.85 Vb). 
Dit houdt twee belangrijke verbeteringen in: niet alleen het inkomen van de Neder
landse partner, maar ook het inkomen van de buitenlandse partner kan bij verlenging 
worden meegerekend. Dit vergroot de mogelijkheden van de partners om zelf de 
onderlinge verdeling van zorg en arbeid te bepalen. De verlenging kan ook worden 
verstrekt wanneer niet aan de inkomenseis kan worden voldaan, maar de Nederlandse 
partner ouder is dan 57,5 jaar, volledig arbeidsongeschikt is of er een kind is jonger dan 
vijfjaar. 

Tevens hoeven de partners na dit jaar niet langer jaarlijks naar de vreemdelingen
dienst voor verlenging van de vergunning. Dit zal het gevoel van verblijfszekerheid 
van de partners belangrijk vergroten. De vergunning voor vijf jaar betekent geen 
terugkeer naar de situatie van de blauwe kaart, omdat het immers geen verblijfsver
gunning voor onbepaalde duur betreft en de vergunning geen bescherming biedt 
tegen verwijdering na het plegen van een strafbaar feit. 

Tot 1 april 2001 was het bij huwelijk niet mogelijk na één jaar de verlenging te 
weigeren wanneer niet over voldoende inkomen werd beschikt. Volgens de nieuwe 
vreemdelingenwet is dit wel mogelijk. Vanaf 2004 geldt dat de aanvraag om verlen
ging van de geldigheidsduur in ieder geval wordt afgewezen, indien de hoofdpersoon 
tijdens de geldigheid van de vergunning vrijwillig of door eigen toedoen werkloos is 
geworden en een beroep doet op de publieke middelen. Onder deze omstandigheden 
wordt ook de nog geldige verblijfsvergunning ingetrokken (Vc 2000 B2 5.2.2.). Dit is 
een vergaande aanscherping ten opzichte van het beleid dat tot 1 april 2002 gold. 

De inkomenseis en het recht op gezinsleven 

De inkomenseis zal per 2004 worden aangescherpt. Vanaf die datum zullen zowel 
samenwonenden als gehuwden 100% van de bijstandsnorm voor gezinnen uit arbeid 
moeten verdienen (art. 116 Vw 2000; Vc 2000 B2 2.11/2.11.1). 

Er is een uitzondering mogelijk op de inkomenseis in verband met artikel 8 EVRM 
(recht op gezinsleven; Vc 2000 B2 13.2.3.1). De Nederlandse partner moet alles hebben 
gedaan om werk te vinden, gedurende een langere termijn (als richtlijn geldt een termijn 
van drie jaar). De Nederlandse partner dient ook werk te zoeken dat niet aansluit bij op
leiding en werkervaring en dit werk aanvaarden. Hij of zij moet ingeschreven staan bij 
arbeidsbureau en uitzendbureau's en intensief solliciteren, 'uiteraard', aldus de vreem
delingencirculaire, ook onder het opleidingsniveau. Ook open sollicitaties en arbeids
marktgerichte studie behoren tot de inspanningen die kunnen worden verwacht. Er 
moet duidelijk en gedocumenteerd kunnen worden aangegeven wat is ondernomen. 
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De termijn van drie jaar kan volgens de circulaire eventueel korter zijn wanneer de 
partner in het buitenland verblijft. Vrijstelling van de sollicitatieplicht door een ander 
bestuursorgaan is voor de I N D niet doorslaggevend. Slechts indien de Nederlandse 
partner bij wie verlening van een verblijfsvergunning in het kader van gezinshereni
ging wordt beoogd, gedurende de richttermijn van (in beginsel) drie jaren al het mo
gelijke heeft gedaan om werk tegen voldoende inkomen te vinden, en hij of zij 
ondanks deze inzet geen uitzicht op een betaalde werkkring heeft, zal de balans bij de 
belangenafweging in het voordeel van aanvragers kunnen uitslaan. 

Bij gezinsvorming - waar het in dit boek in de meeste gevallen om gaat - wordt 
slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden een positieve verplichting aangeno
men. In het algemeen is dit slechts het geval wanneer duidelijk is dat nimmer aan de 
voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning zal kunnen worden voldaan. 

In hoofdstuk 8 zijn een aantal gevolgen van de inkomenseis beschreven: vrouwen 
gaan onder hun niveau werken, ze nemen elke baan aan die voldoende inkomen op
levert en dergelijke. In de circulaire wordt gesteld dat deze zaken van aanvragers kun
nen worden verwacht. De formele discretie van de uitvoeringsambtenaar (vreemde
lingendienst en I N D ) om rekening te houden met de omstandigheden van het geval is 
hiermee verder ingeperkt. De praktijk zal moeten uitwijzen of dit een verandering van 
de huidige praktijk inhoudt. 

De gevolgen van deze aanscherping zijn tweeledig: de domiciliekeuze van Neder
landers wordt verder beperkt. Zij komen nog meer in een nadeliger positie te verkeren 
ten opzichte van EU-onderdanen, dan in voor april 2001 al het geval was. Ten tweede 
zal het naar mijn mening de indirecte discriminatie van vrouwen vergroten. Voor 
vrouwen is het om allerlei redenen moeilijker aan de voorwaarden van het beleid te 
voldoen dan voor Nederlandse mannen. Dit geldt met name voor de inkomenseis. 
Verdere aanscherping van de inkomenseis betekent dat het voor Nederlandse vrou
wen moeilijker zal zijn hun domicilie in Nederland te bepalen dan voor Nederlandse 
mannen. 
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Cijfers over gemengde relaties en gezinsvorming 

In deze bijlage worden beschikbare cijfers over gemengde relaties en gezinshereniging 

en vorming door Nederlanders gepresenteerd. Met deze bijlage beoog ik niet meer 

dan enig inzicht te geven in het verschijnsel gemengde huwelijken en gezinsvorming. 

De term gezinshereniging duidt op een reeds bestaand gezin, waarvan de buiten

landse gezinsleden de Nederlandse partner naar Nederland volgen. Hierbij zal meestal 

de Nederlandse partner met het gezin reeds een aantal jaren in het buitenland hebben 

gewoond, voor de komst naar Nederland. Bij gezinsvorming gaat het om een buiten

landse partner die zich in Nederland vestigt met het oog op de samenleving of huwe

lijk met de Nederlandse partner. 

De hier gepresenteerde gegevens zijn deels gebaseerd op reeds gepubliceerde cij

fers, deels op cijfers verkregen bij het CBS en I N D I A C , voor zover beschikbaar. De 

cijfers zijn slechts beperkt vergelijkbaar, omdat gewerkt wordt met verschillende defi

nities. Bij de cijfers die betrekking hebben op het aantal gemengde huwelijken gaat 

het soms om nationaliteitsgemengde huwelijken: huwelijken tussen personen met de 

Nederlandse nationaliteit en personen met een niet-Nederlandse nationaliteit. De 

Nederlandse partners kunnen de nationaliteit hebben verkregen door geboorte of 

naturalisatie (figuur ι en 2). In andere gevallen gaat het om huwelijken van in Neder

land geboren personen - al dan niet met de Nederland nationaliteit - met in het bui

tenland geboren personen. Dit zijn niet steeds dezelfde personengroepen en niet 

steeds de mensen waarom het in dit onderzoek voornamelijk draait: autochtone witte 

Nederlanders. Men dient dus steeds goed in het oog te houden op welke categorie per

sonen de gepresenteerde cijfers betrekking hebben. 

Gemengde huwelijken in Nederland 

Figuur 1 laat de ontwikkeling zien van de huwelijken gesloten tussen Nederlanders 

met een buitenlandse partner, tevens onderscheiden naar geslacht. De Nederlandse 

partners kunnen zowel geboren als genaturaliseerde Nederlanders zijn. De figuur 

maakt duidelijk dat in de jaren zestig Nederlandse vrouwen aanmerkelijk vaker 

gemengd huwen dan Nederlandse mannen. Begin jaren tachtig komt daar verande

ring in en inmiddels trouwen Nederlandse mannen vaker met een buitenlandse part

ner dan Nederlandse vrouwen. 
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Figuur 2 Huwelijken in Nederland, 1966-1997 
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Figuur 2 geeft inzicht in de ontwikkeling van gemengde huwelijken ten opzichte van 
het totaal van huwelijken in Nederland. De omvang van gemengde huwelijken neemt 
toe. In 1966 is 3,9% van de huwelijken in Nederland een gemengd huwelijk van een 
Nederlandse man of vrouw; in 1997 is dat 13%. Verder laat figuur 2 zien dat stijgingen 
en dalingen bij gemengde huwelijken deels parallel lopen met stijgingen en dalingen 
van het aantal huwelijken in het algemeen. In de jaren negentig dalen de aantallen 
gemengde huwelijken gedurende enkele jaren sterk, nadat eerder een relatief sterke 
stijging heeft plaatsgevonden. De verklaring hiervoor wordt wel gezocht in de restric
tieve maatregelen in het vreemdelingenrecht die in die jaren worden genomen. Deze 
maatregelen betreffen de invoering van de inkomenseis in 1993 en de Wet Voorko
ming Schijnhuwelijken in 1994. De daling loopt echter deels parallel met een alge
mene daling van het aantal huwelijken in Nederland. Bovendien heeft de daling van 
gemengde huwelijken al eerder ingezet (vanaf 1991) en neemt het aantal gemengde 
huwelijken later, vanaf 1995, opnieuw toe. 

Huwelijksparen 

Ruim 13% van de huwelijksparen in Nederland is gemengd: een autochtoon met een 
allochtone partner. Autochtone mannen zijn iets vaker gemengd gehuwd dan autoch
tone vrouwen: respectievelijk 6,9 en 6,2%. Het gaat hierbij om huwelijken die op de 
peildatum (1 januari 1999) nog in stand zijn. Het percentage gemengde samenwoners 
is onbekend (Hooghiemstra 2000). 

Uit de huwelijkscijfers blijkt de partnerkeuze van Nederlandse mannen en Neder
landse vrouwen aanzienlijk te verschillen. Zo hebben Nederlandse mannen bedui
dend vaker een partner uit een van de EU-landen. Nederlandse vrouwen hebben vaker 
een partner uit landen waar het restrictieve beleid zich op richt, zoals Turken en 
Marokkanen (zie tabel 1). 

Tabel I Gemengde paren naar herkomstland partner (geboorteland) 

\n Nederland geboren herkomstland partner In Nederland geboren 

EU 

Indonesië 

Suriname 

Verenigde 

Turkije 

voormalig 

Staten 

Joegoslavië 

mon 

132.800 

52.800 

28.800 

6.800 

2.300 

2.100 

2.000 

EU 

Indonesië 

Suriname 

Turkije 

Marokko 

Verenigde Staten 

vrouw 

108.300 

39.400 

30.700 

5.200 

4.900 

3.400 

1.700 

Bron CBS-kerncijfers. Dit betreft huwelijken die nog in stand zijn, op de peildatum I-I-I999. 
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Nederlandse vrouwen hebben iets vaker dan Nederlandse mannen een partner uit een 
van de vijf'probleemlanden', Voor de aanvraag van de verblijfsvergunning moet van 
de buitenlandse partner een gelegaliseerde geboorteakte en bewijs van ongehuwd zijn 
of huwelijksakte uit het geboorteland worden overlegd. Voor de vijf zogenaamde 'pro
bleemlanden' moeten de aktes tevens inhoudelijk worden geverifieerd. 

Voor sommige landen is de behandelingsduur aanzienlijk en de kans op afwijzing 
groot, zo blijkt uit onderzoek. Bij Nederlandse mannen gaat het echter in ruim een 
derde van de gevallen om een vrouw uit de Dominicaanse Republiek; bij dat land 
levert de verificatieplicht nauwelijks problemen op. Als we deze paren met een Domi
nicaanse partner buiten beschouwing laten, hebben Nederlandse vrouwen bijna twee 
keer zoveel een partner uit een probleemland als Nederlandse mannen (tabel 2). 

Tabel 2 Huwelijksparen met een partner uit een van de vijf probleemlanden 

in Neder/and geboren man In Nederland geboren vrouw 

herkomst/and partner 

Dominicaanse republiek 504 40 

Ghana 225 312 

India 284 332 

Nigeria 188 432 

Pakistan 93 307 

totaal 1.294 1.432 

Bron Maandstatistiek bevolking CBS 98/8. Het betreft huwelijken die nog in stand zijn, op de 
peildatum I-I-1997. 

Bij verplaatsing van het perspectief van de Nederlandse naar de buitenlandse partner, 
blijkt uit cijfers dat met name bepaalde nationaliteitsgroepen relatief veel een Neder
landse partner te hebben. Buitenlandse mannen die voor een groot deel met Neder
landse vrouwen trouwen zijn afkomstig uit de volgende landen: Indonesië, Ghana, 
Egypte, Turkije en Iran. Buitenlandse vrouwen die voor een groot deel met Neder
landse mannen trouwen zijn afkomstig uit Polen, voormalige Sovjet Unie, Indonesië, 
Hong Kong en Suriname (huwelijkssluitingen in 1998, WRR-werkrapport zooi). 

Gezinsmigratie van NederUnders met een buitenL·ndse partner 

Gezinsmigratie is de omvangrijkste vorm van migratie naar Nederland. In 1998 
komen in totaal 37.200 gezinsmigranten naar Nederland. In de meeste gevallen 
(18.000) gaat het hierbij om gezinsvorming. Hoewel het nog steeds voornamelijk bui
tenlandse vrouwen zijn die op deze wijze naar Nederland komen (59% van de vrou
wen komt als gezinsmigrant naar Nederland), komt inmiddels een kwart van de man
nen als gezinsmigrant naar Nederland (Nicolaas & Sprangers 2001: 7). Bij 39% van de 
buitenlandse vrouwen is sprake van gezinsvorming, tegen 19% van de mannen. 
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Onderzoek van Naborn (1992) wijst uit dat Nederlanders de grootste groep vor
men onder de mensen die een partner uit het buitenland naar Nederland laten over
komen. 29% is Nederlander van geboorte en 5% is genaturaliseerde Nederlander. 
Voor het grootste deel gaat het om gezinsvorming. 

De cijfers van Naborn hebben betrekking op de jaren tachtig. Inmiddels blijkt uit 
recente cijfers van het CBS dat de gezinsvorming door Nederlanders verder is gestegen. 
In 2000 wordt 40% van de gezinsmigratie gepleegd door een Nederlanders met een 
buitenlandse panner. Ook hier gaat het voor het grootste deel om autochtone Neder
landers. 

Tabel 3 presenteert de cijfers van aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf 
(mw) voor gezinshereniging of gezinsvorming in de jaren 1996 tot en met 1999. Sinds 
november 1998 is het bij de meeste nationaliteiten verplicht een mw aan te vragen. 
Mw-procedures betreffen slechts een deel van de gezinshereniging en vorming, om
dat bij landen als de Verenigde Staten of Canada geen mw-plicht geldt. Bij ongeveer 
17% van de mw-aanvragen voor gezinshereniging of-vorming heeft de in Nederland 
woonachtige partner de Nederlandse nationaliteit. 

Tabel 3 geeft tevens inzicht in het percentage inwilligingen van de mw-aanvragen. 
Dit percentage ligt bij Nederlanders met een buitenlandse partner gemiddeld op bijna 
72%, hetgeen hoger is dan het gemiddelde van ingewilligde aanvragen gezinshereni
ging en gezinsvorming in het algemeen. 

Tabel 3 Aantal afgehandelde mw-aanvragen gezinshereniging/vorming 1996-1999 

1996 1997 1998 1999 totaal 

totaal gezinshereniging/vorming 14.219 17.580 16.297 19.745 68.841 

waarvan bij Nederlandse partner 3.601 2.466 2.832 3.038 11.937 
(m/v) 

% gezinshereniging vorming door 25,3% 14,02% 17,3% 15,3% 17,3% 
Nederlandse partner (m/v) 

% ingewilligde aanvragen gezinshereniging mw 

1996 1997 1998 1999 totaal 

totaal gezinshereniging/ 65,5 62,9 60,5 65,4 63,9 
gezinsvorming 

bij Nederlander 69,3 70,7 74,1 75,4 71,9 

Bron INDIAC 

Onderzoeken naar schijnhuwelijken en refoties 

In hoofdstuk 5.4 zijn twee onderzoeken van de vreemdelingendiensten Rotterdam en 
Amsterdam besproken. Uit deze onderzoeken blijkt het aantal bewezen schijnrelaties 
resp. 2 en 7% te bedragen. 



244 Onbezonnen vrouwen 

Tabel 4 Onderzoek schijnrelaties vreemdelingendienst Rotterdam 

abs % van het totaal 

verleningen vtv gezinshereniging of-vorming 3.333 100 
( I e aanvraag en verlenging) 

in onderzoek gegeven 624 18 

daadwerkelijk onderzocht 293 8,7 

bewezen schi|nhuweli|ken of relaties 262 7 

Bron Bureau Verblijfsregelmgen Rotterdam, Zakelijke schijn of schijnbare zakelijkheid, 
Rotterdam: Vreemdelingendienst 1992 

Tabel 5 Onderzoek schijnrelaties vreemdelingendienst Amsterdam 

Toto/e bestond aanvraag ingediend tussen I -11 en 31-12-1998 

obŝ  % 

aantal ingediende aanvragen 812 100 

vtv afhankelijk van relatie 395 48 

verdachte selectie 67 8 

onderzocht 61 7,5 

bewezen schijnhuwelijken of relaties 18 2 

Bron Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam Amsterdam, 
Eindrapport Cupido, project Schijnrelaties, Amsterdam- RIF 2000 
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Dossiers en observatie 

Zoals in paragraaf 1.4 uiteen gezet, is het niet mogelijk op basis van het dossier en 
observatieonderzoek betrouwbare kwantitatieve cijfers te produceren. De hieronder 
gepresenteerde cijfers moeten dan ook voorzichtig worden geïnterpreteerd. Zij geven 
slechts enkele trends aan, waarop nader onderzoek zou kunnen worden gepleegd. 

In het dossieronderzoek en observatieonderzoek is gekozen voor drie nationali
teitscategorieën: 
- Nationaliteitscategorie 1 betreft nationaliteiten waarvoor geen visum of mw-ver-

plichting geldt en alleen de gewone legalisatieprocedure. Dit betreft de westerse 
landen zoals de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan. 

- Nationaliteitscategorie 2 betreft nationaliteiten van de vijf probleemlanden: Ghana, 
Nigeria, India, Pakistan en Dominicaanse Republiek. Voor deze landen geldt een 
visumplicht, mw-plicht en de verificatieprocedure. 

- Nationaliteitscategorie5 betreft andere landen buiten de EU, die niet onder de eer
ste en tweede categorie vallen. Voor deze landen geldt een visumplicht en mw-
plicht en alleen de gewone legalisatieprocedure. Het betreft landen uit het Midden-
Oosten, Oost-Europese, Aziatische en Zuid Amerikaanse landen. 

In tabel 1 is de verdeling naar nationaliteitscategorieën bij Nederlandse mannen en 
vrouwen in de dossiers en observatie aangegeven. De dossiers en observatie bevestigen 
dat Nederlandse mannen en Nederlandse vrouwen partners van verschillende natio
naliteiten kiezen. Bij Nederlandse vrouwen zijn de belangrijkste nationaliteiten 
Marokko (17), Nigeria (11), Turkije (10) en de Verenigde Staten (10). Bij Nederlandse 
mannen betreft het de Dominicaanse Republiek (13), Rusland (5), Polen (5) en de Ver
enigde Staten (5). 

Tabel I Nationaliteitscategorie dossiers en observatie 

Nederlandse man Nederiandse vrouw totaal 

2 

3 

totaal 

12 

15 

48 

75 

16 

22 

45 

83 

28 

27 

93 

158 
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Relatievorm 

De cijfers van IND en CBS geven geen zicht op het aantal samenwonenden. In de door 
mij onderzochte dossiers is het aantal samenwonenden aanmerkelijk, zelfs groter dan 
het aantal gehuwden. Het aantal Nederlandse mannen dat samenwoont is aanmerke
lijk groter dan het aantal Nederlandse vrouwen dat samenwoont. 

Tabel 2 Relatievorm dossiers en observatie 

huwelijk 

samenwonen 

lat 

onbekend 

totaal 

Neder/ondse 

27 

47 

1 

0 

75 

man Nederiandse 

47 

33 

2 

1 

83 

vrouw totaal 

74 

80 

3 

1 

158 

Verblijfipositie ten tijde van de aanvraag verblijfsvergunning 

In de dossiers heeft de helft van de Nederlandse vrouwen en tweederde van de Neder
landse mannen hun partner in het buitenland ontmoet. De buitenlandse partners in 
Nederland verkeren bij de ontmoeting in een onzekere verblijfspositie; het grootste 
deel verblijft illegaal in Nederland. 

Tabel 3 Verblijfspositie m Nederland txv . aanvraag dossiers 

illegaal verblijf 

toeristenvisum 

in asielprocedure 

uitgeprocedeerd asiel 

studie 

in buitenland ontmoet 

totaal 

portner 
Nederlandse vrouw 

28 

1 

2 

2 

0 

33 

66 

portner 
Nederlandse man 

I I 

7 

0 

1 

1 

42 

62 

totaal 

39 

8 

2 

3 

1 

75 

128 
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Beschikkingen op aanvragen 

De wijze van selectie van dossiers heeft tot gevolg dat het aantal negatieve aanvragen 
groter is dan bij een volledig aselecte steekproef het geval zou zijn geweest. In 49 dos
siers (29 Nederlandse vrouwen en 22 Nederlandse mannen; bijna 40% van het totaal 
aantal dossiers) neemt de vreemdelingendienst geen positieve beslissing en wordt de 
aanvraag voorgelegd aan de IND. Daarnaast zijn er twee buiten behandeling stel
lingen. In 16 van deze aanvragen neemt de IND een positieve beslissing. Op 16 inge
diende bezwaarschriften volgen nog eens 11 positieve beschikkingen, zodat in totaal 
5 aanvragen eindigen met een negatief eindresultaat, alle van Nederlandse vrouwen 
17 aanvragers dienen geen bezwaarschriften in. Dit zijn relatief veel mannen. Wanneer 
Nederlandse mannen vaker wel een bezwaarschrift zouden hebben ingediend, zou het 
aantal negatieve beschikkingen op bezwaar bij hen mogelijk niet nul zijn geweest. 

Tabel 4 Beschikkingen dossiers 

positieve beslissing vtv 

positief advies mw 

neg /onthouden advies (mw en vtv) 

buiten behandeling stellen 

totaal 

Nederlandse man 

28 

12 

21 

1 

62 

Nederlandse vrouw 

22 

15 

28 

1 

66 

totaal 

50 

27 

49 

2 

128 

Tabel 5 Negatieve beschikking IND 

neg en onthouden advies 

hierop volgend pos beschikking IND 

blijft negatief 

bezwaarschrift ingediend 

positief op bezwaar 

negatief op bezwaar 

Nederlandse man 

21 

9 

12 

3 

3 

0 

Nederlandse vrouw 

28 

7 

21 

13 

8 

5* 

totaal 

49 

16 

33 

16 

I I 

5 

* Gronden voor afwijzing buitenlandse partner naar buitenland vertrokken, onvoldoende midde
len, geen gelegaliseerde documenten en onvoldoende middelen, geen geldig paspoort en open
bare orde; overlijden Nederlandse partner 
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Controle op schijnhuwelijken 

In 54 dossiers zijn gegevens over controle op schijnhuwelijken of-relaties te vinden. In 
niet alle gevallen is er dan ook sprake van daadwerkelijke twijfel over de relatie. Soms 
wordt de controle gepleegd omdat de regels dat nu eenmaal vereisen, zonder dat van 
twijfel sprake is. Van daadwerkelijke twijfel is bij Nederlandse vrouwen vaker sprake 
dan bij Nederlandse mannen. De negatieve eindbeslissingen zijn niet of niet uitslui
tend gegrond op het vermoeden dat sprake is van een schijnhuwelijk, maar zijn steeds 
gebaseerd op een combinatie van verschillende afwijzingsgronden. 

Tabel 6 Onderzoek schijnhuwelijk of -relatie (dossiers en observatie) 

aantal dossiers 

twijfel relatie 

negatieve beslissing 

Nederlandse mon 

17 

I I 

1 

Nederlandse vrouw 

37 

30 

4 

totaal 

54 

41 

5 

De inkomenseis 

De inkomenseis betreft 100 % van het sociaal minimum bij samenwonen en 70 % van 
het minimum bij huwelijk, verkregen uit arbeid voor de duur van nog tenminste een 
jaar. Het inkomen kan echter ook worden verkregen uit een premiedragende uitke
ring, zoals de WAO of WW. In dat geval moet wel aan het minimumbedrag worden vol
daan. Uit tabel 7 blijkt dat Nederlandse mannen beduidend vaker aan de norm van 
100 % voldoen dan Nederlandse vrouwen. Er zijn geen grote verschillen tussen natio
naliteitscategorieën wat betreft inkomenssituatie. Nederlanders met een Amerikaanse 
partner (nationaliteitscategorie 1) verkeren niet in een betere inkomenspositie dan 
Nederlanders met een Turkse of Marokkaanse partner (nationaliteitscategorie 3). 
Afwijkend zijn alleen Nederlandse mannen met een partner uit categorie 2; deze man
nen verkeren in een beduidend slechtere inkomenspositie dan Nederlandse mannen 
met een partner uit andere categorieën. Het betreft bijna uitsluitend Nederlandse 
mannen met een Dominicaanse vrouw. 

Tabel 7 Percentage mannen en vrouwen dat een inkomen heeft gelijk aan of hoger dan 
100% inkomensnorm (dossiers) 

nationaliteitscategorie Nederlandse man Nederlandse vrouw 

1 75 21 

2 35 25 

3 63 25 

totaal 59 24 
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Uit tabel 8 blijkt dat Nederlandse vrouwen vier keer zo vaak een beroep doen op één 
van de beleidsuitzonderingen als Nederlandse mannen; in totaal een derde van de 
vrouwen die een aanvraag indienen. 

Tabel 8 Op welke uitzonderingen op de inkomenseis doen Nederlandse mannen en vrou

wen een beroep? Dossiers 

Nederlandse man Nederlandse vrouw 

WAO 0 2 

arbeidsactiverende maatregel I 3 

kind jonger dan 5 I 9 

WW-uitkering 0 2 

rww 3 uit 5 * I 0 

Tijdelijk werk > 3 jaar I I 

EG-recht I 0 

humanitaire redenen 0 5 

totaal 5 22 

* Deze uitzondering geldt niet meer sinds 1996. 



Noten 

Noten bij hoofdstuk ι 

ι De term gezinshereniging duidt op een reeds 
bestaand gezin, waarvan de buitenlandse gezins
leden de Nederlandse partner naar Nederland 
volgen. Hierbij zal meestal de Nederlandse part
ner met het gezin reeds een aantal jaren in het 
buitenland hebben gewoond, voor de komst 
naar Nederland. Bij gezinsvorming gaat het om 
een buitenlandse partner die zich in Nederland 
vestigt met het oog op de samenleving of huwe
lijk met de Nederlandse partner. 

2 Ik zal kortheidshalve de termen 'partner', 'bui
tenlandse partner', 'relatie' en 'verblijfsvergun
ning op grond van de relatie' gebruiken, waar
mee gedoeld wordt op zowel echtgenoot of echt
genote als partner, op een huwelijk of samen
woonrelatie en op de vergunning tot verblijf bij 
partner of echtgen(o)ot(e). 

3 Gebruikelijk in onderzoek naar uitvoering van 
beleid is de term 'cliënten'. Zelf zal ik in dit 
onderzoek de term 'aanvragers' gebruiken. 

4 Tot april 2001 hebben homo en lesbische paren 
te maken met stringentere regelgeving dan hetero
paren. Met name de inkomenseis die bij samen
wonen hoger is dan bij huwelijk, leidt tot proble
men. Tot de openstelling van het huwelijk voor 
homo en lesbische paren in april 2001 hebben zij 
niet zoals heteroseksuele paren het huwelijk als 
uitweg, waar een lagere inkomenseis geldt. Part
nerschapsregistratie is tot april 2001 alleen moge
lijk indien de buitenlandse partner reeds be
schikt over een verblijfsvergunning. Sinds april 
2001 gelden voor homoseksuele relaties in het 
vreemdelingenrecht formeel dezelfde regels als 
voor heterorelaties. Dat sluit verschillen in de 
uitvoering echter niet uit. Bij uitvoerings
ambtenaren ontstaat wel eens twijfel over de 
homoseksuele geaardheid van een buitenlandse 
partner. Soms wordt vermoed dat deze zich als 

homoseksueel voordoet, om zo een verblijfsver
gunning op basis van de relatie te kunnen ver
werven. 

5 Voor de positie van homo en lesbische relaties in 
het vreemdelingenrecht in vier Europese landen, 
zie Werner 2001. 

6 In de rest van het onderzoek zal ik kortheidshalve 
spreken van Nederlanders wanneer ik autoch
tone, witte Nederlanders bedoel. 

7 Dyer (1997:10) noemt als bezwaren voor de aan
dacht van wit: het geeft witte mensen de kans te 
doen wat ze altijd doen: namelijk de aandacht 
voor zichzelf opeisen, het slachtofferschap op te 
eisen en het gevoel te cultiveren dat ze in de aan
dacht voor zwart worden overgeslagen. 

8 Zie bijlage 2, tabel 1 voor een overzicht van de 
geselecteerde dossiers. 

9 Zie Rath 1991: 34 voor kritiek op een selectie op 
basis van fenotypische kenmerken in Aalberts 
1990, waarmee ervan uitgegaan wordt dat Euro
peanen per definitie blank en in Europa geboren 
zijn. 

10 Stichting LAWINE is een organisatie van Neder
landse vrouwen met een buitenlandse partner. 
Dubbelop is een organisatie die zich bezig houdt 
met meertalige opvoeding van kinderen. Een 
groot deel van de bereikte doelgroep van Dub
belop bestaat uit gemengde relaties. 

Noten bij hoofdstuk ζ 

ι Zie voor betekenissen van 'vrouw' en 'vrouwe
lijkheid' in het recht in de negentiende eeuw 
Braun 1992 en Sevenhuijsen 1992. 

2 Voor een uitgebreide analyse van de diverse bena
deringen, zie Van den Oord 1994 en Frug 1992. 

3 Zie echter Kambel 2001 en Van den Oord 1996. 
4 Ewick en Silbey spreken zelf van de hegemonie 

van het recht. Ik ga niet uit van het bestaan van 
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een hegemonie en zal daarom spreken van domi
nante vertogen 

5 Ewick en Silbey (1995 217) wijzen erop dat ver
worvenheden zoals schuldloze scheiding, all-risk 
verzekering en bepaalde vormen van consumen
tenbescherming juist uitgaan van juridische op
lossingen zonder dat een individueel verhaal van 
recht en aansprakelijkheid is vereist 

6 Zie noot Veerle van den Eeckhout bij HR 16 
oktober 1998, RN 1117 Zie ook Spijkerboer 1998 

7 De analyse van Collet klinkt als een analyse 
van het Franse universalisme versus de Duitse 
etnisch-culturele benadering, die volgens Bru-
baker (1992) tevens ten grondslag ligt aan het 
nationaliteitsrecht van beide landen Silverman 
(1992 146) bekritiseert de visie van het Franse 
universalisme en de mythe van de assimileren
de Franse natie Hij wijst erop dat er in Frank
rijk wel degelijk 'echte' en 'onechte' Fransen 
zijn 

Noten bij hoofdstuk 3 

1 Vertaald uit de Engelstalige transcriptie van het 
gesprek 

2 Het verbhjfspasje is een pas die dient als bewijs 
van de verleende verblijfsvergunning 

3 Volgens het hoofd van de onderzochte regionale 
IND gaat het 'oude beeld' voor kleinere vreemde
lingendiensten in de provincie nog altijd op 

4 Bij de IND gelden ook voor individuele ambte
naren productienormen van 10 tot 12 gewone 
beschikkingen of 7 bezwaarschriften per week 
Deze productienorm, die regelmatig wordt ver
hoogd, leidt tot grote werkdruk bij beshssings-
ambtenaren Het hoofd van de IND staat voor 
het probleem leidinggevenden uit te leggen 
waarom productienormen niet worden gehaald 
en ambtenaren tot grotere productiviteit te be
wegen, zonder dat de kwaliteit van de besluitvor
ming wordt aangetast 

5 Ketenpartners zijn de vreemdelingendienst, de 
Koninklijke Marechaussee, het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers, het ministerie van Buiten
landse Zaken en de gemeenten 

6 TK 1994-1995, 24 233, nr 3, ρ 2 
7 Bij Surinaamse staatsburgers met een Neder

landse partner mogen vreemdelingendiensten in 

vijf steden wel zelfstandig weigeren De bevoegd
heden van de vreemdelingendiensten zijn hier 
dus veel ruimer 

8 Volkskrant 8 juni zooi Het hoofd van de vreem
delingendienst Utrecht zegt te zijn gestopt met 
het werven van jonge academici, omdat hij ze 
niet kan vasthouden 

9 BIJ een vreemdelingendienst is het ziekteverzuim 
in 1998 14% (jaarverslag) 

10 Bij een vreemdelingendienst afdeling toelating 
bestaat het personeelsbestand voor 71% uit vrou
wen en 21% uit allochtonen Bij een andere dienst 
65% vrouwen en 10% allochtonen Bij de regio
nale IND werkt 80% vrouwen op de afdeling regu
lier (informatie van de hoofden van de diensten) 

11 De legalisatie van buitenlandse documenten is 
zes maanden geldig 

12 Zie ook Van der Leun 2000 Voor kritiek van 
ambtenaren van de Amsterdamse vreemdelin
gendienst op het beleid, zie Steve Raviez, Van 
het kastje naar de draaideur De vreemdelingen 
politie in Amsterdam, in Vrij NederUnd1% sep
tember 1999, pp 30-38 Margalith Kleijwegt, 
'Rechters van vreemdelingenkamers en hun kri
tiek op het vreemdelingenrecht' in Wat de rech
ters ook zeggen, de illegalen blijven, in Vrij 
Nederland ι 9-2001 

13 Vreemdelingendiensten beschikken over Neder
landstalige, Engelstalige en Franstalige formulie
ren In de meeste gevallen wordt gebruik ge
maakt van de Nederlandstalige formulieren 

14 Geciteerd in Loewenthal 2001 71 

Noten bij hoofdstuk 4 

1 'Ras' (race) wordt in dit onderzoek niet opgevat 
als biologische categorie, maar als sociale catego
rie of constructie 

2 Zie echter Grearson en Smith 1995 over inter
etnische relaties in de Verenigde Staten 

3 Waldis (1998 42) wijst op de belangrijke rol van 
de IAF (Verband binationale Familien und Part
nerschaften) bij de ontwikkeling van weten
schappelijk onderzoek naar gemengde relaties in 
Duitsland 

4 Vragen naar de afbakening van grenzen tussen 
etnische groepen worden voor het eerst gesteld 
door Barth 1969 
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5 Bijvoorbeeld in de huidige definitie van het CBS. 
Een allochtoon is iemand met tenminste één 
ouder buiten Nederland geboren. 

6 Zie echter Varrò 1984 over Amerikaanse vrou
wen met een Franse partner. 

7 Zie ook Breure 1995 die in haar essay 'De neger 
en de nymfomane' analyseert hoe in de literatuur 
van zowel witte als zwarte mannelijke auteurs 
relaties tussen witte vrouwen en zwarte mannen 
als destructief worden verbeeld. 

8 Volgens Smits (2000: 18) zou er sprake zijn van 
een conflictremmende werking van gemengde 
huwelijken wanneer één op de zes of zeven 
huwelijken gemengd is. In Nederland trouwt 
13% van de autochtonen gemengd. Veel ge
mengde relaties zijn het gevolg van oorlogen. 
Houston, Kramer en Barrett (1989: 919) stellen 
dat het grootste deel van de huwelijken tussen 
geboren Amerikaanse burgers en buitenlandse 
partners en de daarop volgende gezinsmigratie 
het gevolg is van de Amerikaanse militaire aan
wezigheid in het buitenland, zowel Europese 
'oorlogsbruiden' als Aziatische Oorlogsbruiden'. 

9 Zie bijvoorbeeld Time Magazine, 'The New face 
of America. How Immigrants are Shaping the 
World's First Multicultural Society', Fall 1993. 
Zie ook: Ben Haveman, Volkskrant Magazine, 
'Mooi gemixt. Tussen allo en auto', 9 februari 
2002. Voor kritiek op dergelijke benaderingen, 
zie Haraway 1995: 365. 

10 Zie De Hart en Schuster 2000 voor een bunde
ling van enkele wetenschappelijke artikelen over 
dit onderwerp. Zie verder: Acceptatie van ge
mengde relaties Hondius 1999; Indisch-Neder-
landse relaties Tuynman 1999, relaties tussen au
tochtone Nederlanders en tweede generatie 
Marokkanen Emmelkamp 2000, interreligieuze 
relaties christenen-moslims Speelman 2001, 
'moffenhoeren' Diedrichs 2000, kinderen uit 
gemengde relaties Van Mierlo 1998, Nederlandse 
moslima's (waaronder veel gemengde relaties) 
Van Nieuwkerk 2001; frequentie van echtschei
ding Jansen 2001. 

11 Zie onder andere het werk van Stoler 1991, 1992, 
2001; Frankenberg 1993; Anthias en Yuval-Davis 
1992; Hodes 1997 en 1999; Marchetti 1993. 

12 In Amerikaans historisch onderzoek wordt dit 
beeld inmiddels genuanceerd. Onderzoekers 
wijzen erop dat ook langdurige en affectieve 

relaties en huwelijken voorkwamen. Zie Hodes 
1999. 

13 NRC10 maart 2002, Liever een Russin in de keu
ken. 

Noten bij hoofdstuk 5 

1 KB 15 maan 1975, RV 1975, 8. De naam van de an-
notator is niet vermeld, maar dit is A.H.J. Swan, 
die in zijn proefschrift (Swan 1978:153 e.v.) uitge
breid aandacht besteedt aan de ongelijke behan
deling van Nederlandse mannen en Nederlandse 
vrouwen met een buitenlandse partner. 

2 Intergentiel recht regelt welk recht van toepas
sing is bij rechtsverhoudingen tussen leden van 
verschillende bevolkingsgroepen met elk hun 
eigen recht, levend binnen één staatsverband. 

3 Geciteerd in Okin 1989: 131. 
4 Voor een uitgebreide bespreking van de positie 

van de gehuwde vrouw in de Rijkswet op het 
Nederlanderschap zie De Han 1999, voor de 
Gemengde Huwelijken Regeling, zie De Han 
2001C, voor de Wet Voorkoming Schijnhuwelij
ken zie De Han 2001a & b. 

5 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1891-1892, 
103, nr. 5, 17. 

6 Voor de Rijkswet op het Nederlanderschap 
wordt het Nederlanderschap geregeld door het 
Burgerlijk Wetboek van 1838 en de Nationali-
teitswet van 1850. 

7 Handelingen Eerste Kamer 1892-1893, 108. 
8 Handelingen Tweede Kamer 1892-1893, 125-163; 

Handelingen Eerste kamer 1892-1893, 998-111. 
9 Wet van 1936, Stb. 209. 
10 Tweede Kamer 1935-1936, Bijlagen 66-1. 
11 Voor een analyse van politieke debatten in de 

negentiende eeuw over het huwelijksrecht, zie 
Braun 1992. 

12 Wet van 26 oktober 1946, bijlage bij wetsvoorstel 
235. Eindverslag commissie van rapporteurs, 
Memorie van Antwoord 21 oktober 1946. Zie 
ook Tweede Kamer 1955-1956, B4100, hfd iv 9, 
7-13. Eerste Kamer 1956-1957, Β 4500, hfd iv, nr. 
88, 5; 88a, nr. 6. 

13 Handelingen Eerste Kamer 1892-1893, p. 98-111. 
14 Bakker-Nort (1924-1925: 58) beschrijft de proble

men ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog 
aldus: 'In Engeland, waar hetzelfde systeem 
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omtrent de nationaliteit der gehuwde vrouw 

geldt als bij ons, werd de Engelse vrouw, met een 

Duitscher getrouwd doch in Engeland gevestigd, 

bij het uitbreken van den oorlog als vijandelijk 

beschouwd. Zij moest met haar man het vader

land verlaten om 'heimatlos' te gaan zwerven, of 

zich vestigen in het geboorteland van haar man, 

waarvan zij de taal dikwijls niet kende en waar zij 

ook als een vijand werd behandeld. Bovendien 

liep ze gevaar, dat haar goederen in Engeland 

werden geconfisceerd.' 

15 KB 22 mei 1943, s Dié; KB 17 november 1945, 

F 278. Zie Henkes 1995 en Boogaarts 1981 voor de 

gang van zaken rond verwijdering van Duitsers 

uit Nederland na de Tweede Wereldoorlog. 

16 23 mei 1953, KB 12 januari 1954, s 1. Wet van 

29 december 1950, s κ 658. 

17 C.J. Brinkman, Het Personeel Statuut 1965, 

p. 41-45. 

18 Handelingen Tweede Kamer 1963-1964, 6956, 

194-195. 

19 Tweede Kamer 1974-1975,12 837 (R944) Memo

rie van Antwoord 30 juni 1975, nr. 6. Zie tevens 

Handelingen Eerste Kamer 1975-1976 7 septem

ber 1976, p. 1262. 

20 Handelingen Eerste Kamer 1975-1976, 7 septem

ber 1976, p. 1258. 

21 Tweede Kamer 1974-1975, Memorie van Toe

lichting, p. 11; Memorie van Antwoord, p. 19. 

22 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlander

schap met betrekking tot de verkrijging en het 

verlies van het Nederlanderschap, Wet 21 de

cember 2000, Stb. 618. Tweede Kamer 25 891. 

Voor buitenlanders getrouwd met een Neder

landse man of vrouw is dubbele nationaliteit 

mogelijk sinds 1997. Circulaire wijziging beleid 

inzake afstand doen van oorspronkelijke natio

naliteit bij naturalisatie tot Nederlander. Staats

courant 9 juli 1997, nr. 128, p. 7. Zie uitgebreider 

Groenendijk en Barzilay 2001: 50 e.v. 

23 Tweede Protocol tot wijziging van het Verdrag 

betrefiFende de beperking van gevallen van meer

voudige nationaliteit en betreffende militaire 

verplichtingen in geval van meervoudige natio

naliteit 1993 (Trb. 1994, 265). Europese Conven

tie Nationaliteit 1997 (Trb. 1998, 149). 

24 TK 1997-1998, 25 891 (R 1609), nr. 3, Memorie 

van Toelichting, p. 3. 

25 Artikelen 2 en 11 Gemengde Huwelijken Rege

ling. 

26 Artikel 109 Regeringsreglement. 

27 Willem Iskander is de eerste met Europeanen 

gelijk gestelde inlander, getrouwd met een Euro

pese vrouw. Ismangoen Danoe Winoto is de eer

ste islamitische man gelijk gesteld met Europea

nen, eveneens getrouwd met een Europese 

vrouw. De jurist Oei Jan Lee studeert in Leiden, 

is met een Europese vrouw getrouwd en wordt in 

1893 genaturaliseerd (Van Marie 1951-1952). 

28 Preadvies Van den Bergh, geciteerd in Wertheim 

1956. 

29 Toelichting op het ontwerp Gemengde Huwelij-

kenregeling door de Staatscommissie, in Neder-

burgh 1899: 13. 

30 De meest expliciete uitdrukking hiervan is de 

'White Women's Protection Ordinance' van 

1926 in Papua, die de doodstraf stelt op verkrach

ting en poging tot verkrachting van een witte 

vrouw door een zwarte man (Inglis 1975). Papua 

betreft het zuiden van het oostelijk deel van 

Papua Nieuw Guinea, vanaf 1885 in Britse han

den. Vanaf 1902 is het Australisch tot de onaf

hankelijkheid in 1975. 

31 Een Koninklijk Besluit is een besluit genomen 

alleen door de regering, zonder medewerking 

van het parlement. Een formele wet komt tot 

stand door samenwerking tussen regering en par

lement. 

32 Advies van de Raad van Nederlands-Indië in: 

I.A. Nederburgh, 1899: 58. 

33 In India ontstaan tijdens het Britse bewind hef

tige protesten vanuit de witte gemeenschap 

tegen een voorstel voor herziening van het straf

recht in 1838, de Ilbert Bill. Indiase ambtenaren 

zouden jurisdictie krijgen over Europese Britten. 

Het protest, de White Mutiny genaamd, richt 

zich vooral op het bezwaar dat 'pure and defen

celess white women' in India onderworpen zou

den worden aan jurisdictie uitgeoefend door 

Indiërs. Beschreven in Sinha 1992. 

34 Memorie van Toelichting, 20. 

35 Schrijven van den Gouverneur-Generaal van 

Nederlands-Indië. In: Nederburgh 1899: 59-67. 

36 Zie bijvoorbeeld de jurist De Kok (1933) in het 

NJB. 
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37 Het argument van schijnhuwelijken wordt 

tevens gebruikt in geval van uit Duitsland ge

vluchte joden, aldus Van den Bergh 1999: 683. 

38 Artikel 19 Vw 1849: De bepalingen dezer wet zijn 

niet toepasselijk op (...) den binnen het Rijk 

gevestigde vreemdeling, die met eene Neder-

landsche vrouw is gehuwd of gehuwd geweest, 

en uit haar een kind of kinderen heeft, in Neder

land geboren. 

39 Wet tot Verlaging van de Openbare Uitgaven 

1935· 
40 Nr. Ajz 4012/E 2979-A-294 Vc 7 juli 1975. 

41 In 1975 trouwen 2.698 Nederlandse vrouwen 

met een buitenlandse man en 1.814 Nederlandse 

mannen met een buitenlandse vrouw (Huwe

lijkscijfers CBS) . Het aantal huwelijken van 

Nederlandse vrouwen vertoont ten opzichte van 

1973 een lichte daling. Bij huwelijken van Neder

landse mannen is sprake van een lichte stijging 

ten opzichte van 1973. 

42 KB 13 augustus 1974, RV 1974,18; KB 30 augustus 

1974, Rv 1974, 20; KB 30 augustus 1974, RV 1974, 

21. 

43 Notitie inzake het vreemdelingenbeleid, τ κ 

1979-1980 15649, o c v 28 januari 1980. 

44 Notitie Afhankelijke Verblijfstitel τ κ 1981-1982, 

17 501, nrs. 1-2, p. 4. 

45 τ κ 1986-1987 Aanhangsel 675, 26 maan 1987. 

46 Advies over Schijnhuwelijken, in: Het Personeel 

Statuut januari-februari 1988 (39), nr. 1, pp. 13-16. 

47 18 november 1987 Rijksbegroting 1988 hoofdstuk 

vi, τκ 20 2000, nr. 19. 

48 Tweede Kamer 1990-1991, 21 874, Memorie van 

Antwoord, nr. 6 p. 9. 

49 τ κ 1990-1991,21847, Voorlopig Verslag nr. 5, p. 2. 

50 Wijziging van Titel 5 Boek 1 van het Burgerlijk 

Wetboek, Memorie van Toelichting τ κ 1991-

1992, 22 488, nr. 3, ρ. 1 e.v. 

51 Vc 1994, o 79; Vc 2000 M 46. 

52 Een echt paar? Een bespreking van uitvoerings-

en handhavingsaspecten van de (wets-)voorstel-

len ter bestrijding van schijnhuwelijken. Project

groep Schijnrelaties, Rapport sub-commissie 

Handhaafbaarheid, Den Haag juli 1992, p. 3. De 

indicaties zijn bijna letterlijk terug te vinden in 

een circulaire van het Ministerie van Binnen

landse Zaken van Baden-Württemberg (Duits

land) aan burgerlijke standen van begin jaren 

tachtig (Jöst 2001; Nersteren Inci 1981: 81-82). 

53 τ κ 1999-2000, 26 862, nr. 6, p. 3. 

54 τ κ 1992-1993, 22 488, nr. 5 Memorie van Ant

woord p. 4 e.v. 

55 Minister van Aartsen in antwoord op Kamervra

gen Tweede Kamer 2000-20001, Aanhangsel 

383, 12 december 2000. Deze vragen worden ge

steld n.a.v. een artikel in het NRC, 'Poort naar de 

welvaart' 14 oktober 2000, waarin het ambassa

depersoneel hun zorgen uit over huwelijken tus

sen Europese (Nederlandse) vrouwen en jongere 

Egyptische mannen, die zich al sinds de negen

tiende eeuw zouden voordoen. 

56 Second Governmental report UN Women's Con

vention 1998, p. 33. Third report 2000, p. 42. 

57 De PvdA-fractie spreekt tijdens de Kamerdebat

ten over de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken 

over 10.000 tot 20.000 schijnhuwelijken. Het 

aantal van 20.000 schijnhuwelijken overtreft het 

aantal huwelijken met één of twee buitenlandse 

partners gesloten in 1992 met ruim 4.000. 

58 τ κ 1991-1992, 22 488 Memorie van Antwoord, 

nr. 5, ρ. 1 

59 Deze jurisprudentie bespreek ik in hoofdstuk 7. 

Zie ook De Hart 2001. 

60 De rapporten van de vreemdelingendienst Rot

terdam (1992) en Amsterdam (2000) noemen 

deze percentages niet; ik heb ze op basis van de 

cijfers genoemd in de rapponen berekend. In 

Rotterdam worden 3.333 verblijfsaanvragen voor 

verblijf bij partner of echtgenoot ingediend in de 

periode van een jaar. Op basis van 'ervaring en 

inschatting' worden 624 aanvragen als verdacht 

aangemerkt, daarvan worden er 293 onderzocht. 

In 262 gevallen is volgens de vreemdelingen

dienst sprake van een bewezen schijnhuwelijk. 

262 van 3.333 is 7%. In Amsterdam worden ver

blijfsaanvragen onderzocht, die zij ingediend in 

de maand voor de invoering van de mw-plicht 

in 1998. Dit betreft 812 aanvragen voor verblijf 

bij partner of echtgenoot. 395 van deze partners 

zijn afhankelijk van de relatie voor verblijf in 

Nederland. Hiervan worden er 67 als verdacht 

aangemerkt, 61 onderzocht en in 18 gevallen 

wordt een schijnhuwelijk of -relatie vastgesteld. 

Dat is 2% van 812. 

61 Dit percentage doet zich tevens in de Verenigde 

Staten voor. In 1986 schat de Amerikaanse Immi

gration and Naturalization Service ( I N S ) het per

centage schijnhuwelijken op 30%. Dit cijfer is 
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later onderuit gehaald (Fitzpatrick 1998: 98). Fitz-

patrick schrijft verder: 'Hoewel de immigrerende 

huwelijkspartners overwegend vrouwen zijn, be

perken de getuigenissen over schijnhuwelijken 

die het Congres werden voorgelegd zich met 

merkwaardig genoeg tot vrouwen die hun relaas 

deden over manipulatie door spelletjes spelende, 

onbetrouwbare, geïmmigreerde mannen.' 

62 Tweede Kamer 2000-2001 Aanhangsel Hande

lingen 383, 12 december 2000. Antwoord op de 

vragen van kamerleden Verhagen en Wijn (CDA) 

over de praktijken bij de Nederlandse ambassade 

in Egypte, naar aanleiding van een krantenarti

kel in NRC14 oktober 2000 Poort naar de Wel

vaart. Tweede Kamer 2000-2001 Aanhangsel 

Handelingen 1539, Kamervragen Wijn (CDA) 23 

juli 2001, naar aanleiding van artikel in Het Parool 

26 mei 2001, Nauwelijks controle op schijn

huwelijken. De WRR gaat in haar rapport Neder-

Und ah immigratiesamenleving {zooi: 143-144) 

ervan uit dat er aanwijzingen zijn dat 'relatief 

veel' huwelijken van Egyptische mannen met 

een Nederlandse panner in Nederland een schijn

huwelijk betreft. 

63 TK 1998-1999, 26 276, nr. 441, p. 4 e.v. 

64 Zie ook Everts 1998 over relaties tussen Afri

kaanse vrouwen en Europeanen aan de Goud-

kust (west-Afrika) in de achttiende eeuw. 

65 In deze periode bestaat een met dit doel opge

richte interdepartementale werkgroep, zie Hon-

dius 2000. 

Noten bij hoofdstuk 6 

1 Het is niet voor het eerst en niet voor het laatst 

dat gevochten wordt om Nederlandse 'meisjes'. 

Groenendijk (1990:55) noemt vechtpartijen met 

geallieerde militairen na de bevrijding, tussen 

Indische en Hollandse Nederlanders in 1958 in 

Den Haag en Den Helder, tussen Molukkers en 

Nederlanders in Weert en Roermond in 1971. 

2 Nota Buitenlandse Werknemers τ κ 1970-1971, 

io 504, p. 12. Zie ook de discussie onder Kamer

leden Nota naar aanleiding van het Eindverslag, 

10 504, nr. 12, p. 556, 562, 576. 

3 Artikel 47 Vreemdelingenbesluit 1965 wijst alleen 

de vrouw aan als degene die de status kan verwer

ven. 

4 De vestigingsvergunning kan worden verkregen 

na vijf jaar verblijf in Nederland, wanneer het 

gezin over voldoende inkomen beschikt. 

5 Ook de kinderen van een Nederlandse vrouw en 

houder van een vergunning tot vestiging verkrij

gen de blauwe kaart v c c 77, ie wijziging. 

6 Behalve aan gemengde relaties als openbare orde 

probleem, door Wittewaal-van Stoetwegen ( C H U ) , 

Hand τ κ 1968-1969, p. 2647. 

7 Noot bij KB 15 maart 1975, RV 1975, 8. 

8 O p de man af. Nederlandse vrouwen van gastar

beiders strijden voor gelijke rechten. In: 'Reflex', 

1972, nr. 1, pp. 10-13. 

9 De vrouw in het gezin van de buitenlandse werk

nemer, 1978. Den Haag: Staatsuitgeverij. 

10 Notitie Vreemdelingenbeleid τ κ 1978-1979, IJ 

649, nrs. 1-2, p. 15. 

11 De vooroorlogse arbeidsmigratie in Nederland 

bestaat echter uit bijna gelijke delen mannen en 

vrouwen en ook in i960 wordt nog een kwart 

van de arbeidsvergunningen verstrekt aan vrou

wen. Migratie van ongehuwde buitenlandse 

vrouwen wordt als ongewenst en een gevaar voor 

de zedelijkheid beschouwd (Wentholt 1967: 211). 

12 Naast de voor mannen geldende eisen (huisves

ting en duur van verblijf in Nederland), geldt de 

extra voorwaarde dat het huwelijk tenminste een 

jaar moet hebben geduurd. 

13 President rechtbank 's-Gravenhage 14 augustus, 

RV 1973, 21. 

14 AR RvS 4 maart 1986, RV 100, 36. 

15 KRi november 1976, p. 4. 

16 Pres Rb Den Haag 14-1-1977, RV 1977,1. RvS 30 

juni 1978, RV 1978, 25. 

17 RvS 2 oktober 1978, RV 1978, i n . 

18 Pres Rb Den Haag 14-1-1977, RV 1977,1. 

19 President Rechtbank Den Haag, zp Den Bosch 

28 augustus 1992, MR 1993, 18. 

20 Overigens komt intrekking van de vestigingsver

gunning op grond van een strafbaar feit niet veel 

voor. Groenendijk en Minderhoud (2001: 533-534) 

spreken van 20-40 gevallen in de jaren tachtig en 

ongeveer 8 gevallen per jaar in de jaren negentig. 

21 Vc deel c,. p. 26k-26l; Vc 1982, Β 19/2.2.4. 

22 AR RvS 2 november 1981, RV 1981, 15; AR RvS 17 

december 1984, 25. De garantstelling door een 

derde kan ernstige financiële consequenties heb

ben, omdat de uitkering gekort kan worden tot 

de helft van een gezinsuitkering, daar de garant-
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steller in de rest van het inkomen zou moeten 

voorzien. Afdeling Geschillen van Bestuur RvS 

16 april 1992, RV 1992, 88. Zie circulaire Ministe

rie van CRM 6 december 1979 aan Burgemeesters 

en Wethouders over bijstand aan vreemdelin

gen, BW-BD-xx 74677 1, 9.2, p. 10. 

23 AJZ 1334/E-633-317, Vc 17 december 1977. Besluit 

17 juni 1977, Stb. 341. 

24 Vc 26 juni 1979, AJZ. Nr 4984-E3677, 31e wijzi

ging. 

25 Zie diverse nieuwsbrieven stichting LAWINE. 

26 F.J. Bruinsma en N . Huls, Interview met de 

staatssecretaris van Justitie Mr V. Korte-van 

Hemel, in: N J B 7 januari 1984, pp. 2-4. 

27 Zie bijvoorbeeld de motie van Haas-Berger 

(PvdA). Handelingen τ κ 1986-1987, p. 1850, 

motie nr. 10 (21). 

28 President rechtbank Den Haag 25 augustus 1983, 

RV 1983, 107, noot. Zie verder m.b.t. openbare 

orde: president rechtbank 29 mei 1980, RV 1980, 

59. AR RvS 18 juni 1991, RV 1991, 52. 

29 AR RvS 22-8-1979, R V I979' 35· 

30 Notitie Afhankelijke Verblijfstitel τ κ 1981-1982, 

17 JOI, nrs. 1-2. Drie jaar huwelijk waarvan een 

jaar in Nederland moet zijn verbleven. Deze 

voorwaarde betekent dat vooral gezinshereni-

gers, die in het buitenland reeds gehuwd zijn 

(met name vrouwen) en niet gezinsvormers (ook 

mannen) hiervan profiteren. 

31 EHRM 28 mei 1985, RV 1985,105 m.n. Boeles, RVR 

179 m.n. Van Walsum (Abdulaziz). E H R M 19 

februari 1996, RV 1996, 23 met noot Steenbergen 

(Gül). EHRM 2 augustus 2001, jv 2001, 254, met 

noot Boeles (Boultif). 

32 EHRM 21 december 2001, jv 2002, 30, met noot 

Van Walsum (Sen). 

33 KB 12 juni 1989, Stb. 328. 

34 AR RvS 11 januari 1990, no. RO2.88.2800. Be

sproken in S.C Stuldreher, Overzicht van juris

prudentie van de afdeling rechtspraak over ge

zinshereniging, Migrantenrecht 1993, nr. 5-6, 

pp. 105-112. 

35 Dit beleid werd ontwikkeld naar aanleiding van 

de uitspraak van het Europese Hof, Berrehab 

EHRM 21 juni 1988, RV 1988,17 m.n. Boeles, RVR 

183 m.n. Van Walsum. 

36 τ κ 1987-1988, 19 970, nr. 4, Notitie inzake ver

wijtbaar niet beschikken over voldoende be

staansmiddelen. 

37 AR RvS 10 oktober 1991, MR 1992, 35. 

38 Hof Amsterdam 9 november 1989, databank MR. 

39 Ar RvS π november 1985, RVR 181, met noot 

S. van Walsum. 

40 AR RvS 21 december 1984, RVR 180, met noot 

S. van Walsum. 

41 Pres Rb Den haag 27 augustus 1981, RV 1981,18. 

42 Zie Groenendijk en Barzilay 2001 voor een 

bespreking van beperkende maatregelen in de 

periode 1990-2000. 

43 Algemeen over gezinshereniging, zie: Goudsmit 

en De Lange 1999 en Jordens-Cotran en Verberk 

1995. Over de inkomenseis: Depping & De 

Lange 1999; De Lange 1997. Over legalisatie: 

Kroes 2001; Van der Weij 1997. Over de m w -

plicht: Dronkers 2001. 

44 De objectieve belemmering is met name van 

belang voor houders van de C-status. Vluchte

lingen met een A-status hoeven onder Vw 2000 

niet aan de inkomenseis te voldoen, mits zij bin

nen drie maanden na verlening van de status 

overgaan tot de aanvraag van gezinshereniging 

(art. 29 lid isub c Vw 2000). 

45 Zie echter de bespreking van de jurisprudentie 

van het Europese Hof in paragraaf 6.5. 

46 Nota van toelichting bij de wijziging van het 

Vreemdelingenbesluit, Stb. 1994, 8, p. 17. Ant

woord op de brief van het NCB Migrantenrecht 

1994, p. 75. Zie verder Groenendijk en Barzilay 

2001: 24-27. 

47 De blauwe kaart blijft bestaan voor degenen die 

deze voor 7 januari 1994 reeds hadden verworven 

(d.w.z. op die datum gedurende een jaar waren 

gehuwd). Bij dreigende verwijdering vanwege 

openbare orde is het dan ook nog altijd van belang 

na te gaan of de blauwe kaart-status is verworven. 

48 Vc 1994 A4 4.3.2.2. ingevoerd 20 februari 1990, 

bijlage bij de wijziging van de vreemdelingencir

culaire, nr. 7287/90/DVZ (TBV 33), p. 1. 

49 Europese Hof Rechten van de Mens, 2 augustus 

2001, 54273/00, jv 2001, 254, met noot Boeles 

(Boultif). Zie tevens: Europese Hof Rechten van 

de Mens 11 juli 2002,56811/00, jv 2002, 289, met 

noot Woltjer (Amrollahi). 

50 E H R M 26 september 1997, El Bojaidi, RV 1997,52. 

E H R M 24 april 1996, Boughanemi, RV 1996, 50. 

51 Pres rb Den Haag zp Amsterdam 27 april 1993, 

AWB 94/11568 VRWET, aangehaald in: President 

Rechtbank 's-Gravenhage zp Amsterdam, 24 
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februari 1995, RV 1995, 56 in noot Steenbergen. 

Verwijdering wordt niet gerechtvaardigd gevon

den vanwege het geringe recidivegevaar en 

omdat de Nederlandse vrouw en het kind de 

man niet naar Algerije konden volgen, vanwege 

de gevaarlijke situatie daar. Wel gerechtvaar

digde verwijdering van Egyptische man gehuwd 

met Nederlandse vrouw: Rb den Haag zp 

Amsterdam 21-3-1999, AWB 98/5254 VRWET, 

Gids Vreemdelingenrecht 21-12. Ongewenstver-

klaring van een Marokkaanse vader met een 

Nederlands kind gerechtvaardigd: Rb Den Haag 

zp Den Bosch 18 mei 2000, AWB 00/179 VRWET, 

RV 2000, 51. 

52 Vc 1994 A 5 6.2. 

53 TK 1992-1993 22 089, n r . 10, p . 2. 

54 TK 1992-1993, 22 809, nr . 18, p p . 1-4. 

55 TK 1992-1993, 22 809, nr . 19, p . 13. 

56 Bij de invoer ing ge ldt deze u i t z o n d e r i n g alleen 

v o o r a l leens taande o u d e r s , d.w.z. al leen als d e 

b u i t e n l a n d s e p a r t n e r i n h e t b u i t e n l a n d verbleef. 

S inds 1996 is d e u i t z o n d e r i n g o o k v a n toepass ing 

w a n n e e r d e b u i t e n l a n d s e p a r t n e r i n N e d e r l a n d 

verblijft in a fwacht ing v a n de aanvraag v o o r een 

verbli j fsvergunning. V c 1994, B1/1.2.3, o n d e r c 2. 

TBV 1996/9. 

57 Brief staatssecretaris v a n J u s t i t i e a a n d e Voorzi t

ter van de T w e e d e K a m e r , 2 0 d e c e m b e r 1995, 

p . 5. 529974/95-DB-svB. 

58 Z i e vorige n o o t . 

59 TBV 1996/919 s e p t e m b e r 1996, K e n m e r k 579755/ 

9 6 / i N D , S t a a t s c o u r a n t nr . 182, 2 0 s e p t e m b e r 

1996, M R 1996, nr . 9, p . 2 0 0 - 2 0 3 . 

60 In de circulaire van 1993 wordt gesproken over 

serieuze inspanningen van de partner als reden 

om af te wijken van het beleid. In de circulaire 

van 1996 gaat het in hoofdzaak om omstandig

heden van de buitenlandse partner in het land 

van herkomstland en alleen aanvullend om in

spanningen van de partner in Nederland. In de 

circulaire van 2001 wordt bepaald dat bij gezins

vorming slechts onder zeer uitzonderlijke om

standigheden een positieve verplichting aange

nomen. In het algemeen geldt dit slechts wan

neer duidelijk is dat nimmer aan de voorwaarden 

voor verlening van een verblijfsvergunning zal 

kunnen worden voldaan. 

61 A n t w o o r d van d e staatssecretaris van Just i t ie o p 

d e brief van h e t N e d e r l a n d s C e n t r u m B u i t e n l a n 

ders a a n g a a n d e h e t verval v a n s tatus ex ar t 10 lid 

2 Vw, gepubl iceerd in M i g r a n t e n r e c h t 1994, nr . 

3-4. p · 75-76. 

62 Tot begin jaren zeventig wordt ongehuwd 

samenwonen in strijd met de openbare orde 

geacht. In die periode komt het voor dat de ver

blijfsvergunning van een buitenlandse arbeider 

wordt ingetrokken of verbonden aan de voor

waarde dat de relatie met een Nederlandse vrouw 

wordt verbroken. Zie bijv. KB 4 maart 1970, nr. 

99, ARB 1970, p. 490-492, Gids Vreemdelingen

recht D 8 - I . KB 23 oktober 1973, no. 92, Gids 

Vreemdelingenrecht D 8 - I . 

63 A n t w o o r d o p schriftelijke vragen v a n H a a s -

Berger (PvdA) e n R e m p t - H a l m a n s de J o n g h , τ κ 

1982-1983, A a n h a n g s e l H a n d e l i n g e n nr . 692; 

schriftelijke vragen v a n Haas-Berger e n V a n 

N i e u w e n h o v e n (PvdA), τ κ 1984-1985, A a n h a n g 

sel h a n d e l i n g e n nr . 577; WolfFensperger ( D 6 6 ) 

τ κ 1990-1991, A a n h a n g s e l n r . 765. 

64 RvS 22 augustus 1989, RV 1989, 23; RvS 25 april 

1989, RV 1989, 28. Rechtbank Den Haag 23 okto

ber 1997 RV 100, 26 met noot Boeles. 

65 Bij d e invoer ing v a n d e par tnerschapsreg i s t ra t ie 

in 1998 is d i t e c h t e r n o g nie t het geval. P a r t n e r 

schapsregistrat ie s taat bij d e i n v o e r i n g in 1998 

nie t o p e n v o o r v r e e m d e l i n g e n z o n d e r geldige 

verblijfstitel, z o d a t t o e l a t i n g o p deze basis feite

lijk o n m o g e l i j k is. H i e r v o o r is gekozen o m 

schijnrelaties te v o o r k o m e n . Er is n ie t gekozen 

v o o r de u i t b r e i d i n g van d e s c h i j n h u w e l i j k e n c o n 

trole v a n d e W e t V o o r k o m i n g Schi jnhuwel i jken 

n a a r h e t geregis treerd p a r t n e r s c h a p , o m d a t d i t 

teveel w e r k z o u zijn. 

66 Dit geldt ook voor jurisprudentie van het Hof 

over tweede generatie migranten en openbare 

orde, waarin de band met herkomstland wordt 

afgewogen tegen band met land van verblijf. 

67 Zie noot Boeles bij E H R M 2 augustus 2001, j v 

2001, 254. 

68 E H R M 11 juli 2 0 0 0 , R V 2 0 0 0 , 20 . 

Noten bij hoofdstuk 7 

1 Delen van dit hoofdstuk zij η eerder gepubliceerd 

in: De Hart 2000. 

2 I n d e n i e u w e v r e e m d e l i n g e n c i r c u l a i r e v a n 2001 

is d i t formul ier M 4 6 g e w o r d e n . 



258 Onbezonnen vrouwen 

3 Volgens het jaarverslag 1997 van deze dienst lei

den 88 onderzoeken schijnhuwelijken tot 4 ver

wijderingen. 

4 Bij Nederlandse vrouwen met een buitenlandse 

partner bij wie controle plaatsvindt in dossiers en 

observatie, zijn de belangrijkste nationaliteiten: 

Marokko (10), Turkije (6), Nigeria (3) en Paki

stan (3). Bij Nederlandse mannen Dominicaanse 

Republiek (3) Suriname (2) en Brazilië (2). 

5 In drie dossiers van Nederlandse mannen met 

een buitenlandse vrouw is sprake van een verle

den als prostituee. 

6 Wanneer ik schrijf over islamitische mannen 

doel ik op mannen die afkomstig zijn uit landen 

met een overwegend islamitische bevolking en 

op grond daarvan een islamitische identiteit krij

gen toegeschreven. Dat betekent nog niet dat zij 

zichzelf ook als islamitisch identificeren. 

7 Zie ook Bureau Verblijfregelingen Rotterdam, 

p. A 1. 

8 Rechtbank Den Bosch 17 augustus 1998, rek nr 

EX 98/572. 

9 Rechtbank Arnhem 19 juni 1995, MR 1995, 133. 

In een vreemdelingenrechtelijke zaak komt de 

rechter tot een andere conclusie. Er is geen 

sprake van een 'behoefte het leven met elkaar te 

delen', nu de man behoefte heeft aan lichame

lijke en de vrouw aan financiële verzorging. 

Rechtbank Dordrecht 9 juni 1999, nr. 25134, FA 

RK 98-8640. 

10 Hof Arnhem 3 november 1998, NJ 1999, 807. 

11 Rechtbank Haarlem 23 april 1996, RV 1996, 32. 

12 Hof Arnhem 3 november 1998, NJ 1999, 807. 

13 In de jurisprudentie worden leeftijdsverschillen 

van 12 tot 23 jaar genoemd. Hof Den Bosch, 

7-10-98, Nederlandse Jurisprudentie 1999, 558. 

Rechtbank Amsterdam 10 juni 1997, rek nr 

97/1005 H; Rechtbank Amsterdam 11 december 

1998, rek nr 983718H; Rechtbank Den Bosch 21 

januari 1999, rek nr EX 99/42; Rechtbank Dor

drecht 9 juni 1999, nr 25134 FA RK 98-8640; 

Rechtbank Den Bosch 12 februari 1999, rek nr 

EX 98/572; Rechtbank Den Bosch 21 april 1999, 

rek nr EX 98/1011. Rechtbank den Bosch 12 

februari 1999, rek nr EX 98/572. 

14 Hof Arnhem 3 november 1998, NJ 1999, 807. 

15 Rechtbank Arnhem 19-6-1995, MR 1995,133; Hof 

Den Bosch 7-10-1998, NJ 1999, 558; Hof Arnhem 

3-11-1998, NJ 1999, 807. 

16 Rechtbank Den Haag 3 maart 1997 en Hof PAG 

19 september 1997, rek nr 963855. 

17 Rechtbank Arnhem 3 maart 1996, nr. 733.2, 

besproken in: T. de Lange (1998). 

18 Zie bijvoorbeeld: Rechtbank 's-Gravenhage 3 

maart 1997, rek nr. 344 H97. Hof Arnhem 7 juli 

1998, rek nr. Β 161/1998. Rechtbank Amsterdam 

26 december 1999, rek nr. 1999,1139H. 

19 Staring (2001: 171, 202) beschrijft in zijn onder

zoek naar de positie van Turkse toeristen (ille

galen) eveneens het wantrouwen in de Turkse 

gemeenschap ten opzichte van alleenstaande, il

legaal in Nederland verblijvende mannen, maar 

ook ten aanzien van 'importhuwelijken' met 

partners uit Turkije, omdat gevreesd wordt dat 

beide groepen mannen vooral op de verblijfsver

gunning uit zijn. 

Noten bij hoofdstuk 8 

1 Bij Nederlanders met een buitenlandse partner is 

de huisvestingseis bij gehuwden sinds 1979 geen 

voorwaarde voor gezinshereniging of -vorming 

meer; bij samenwonenden sinds 1991 (Vc 192, 

supl. 5 april 1991, Β 19/3.2.4). Toch blijkt uit de 

dossiers dat ambtenaren veelvuldig controleren 

of over voldoende huisvesting wordt beschikt. 

Volgens een ambtenaar wordt er wel gecontro

leerd, maar niet afgewezen, in geval voldoende 

huisvesting ontbreekt. 

2 De vrouw is in Nederland gescheiden van haar 

Marokkaanse echtgenoot, maar deze scheiding is 

in Marokko niet erkend, zodat ze daar nog altijd 

als getrouwd geldt. 

3 De vraag of het hoofdverblijf is verplaatst door 

het verblijf in Marokko en daardoor de verblijfs

vergunning vervallen, is bij de verblijfsvergun

ning zonder beperkingen die de vrouw heeft, 

niet aan de orde. 

4 Staatssecretaris van Justitie 21 maart 1991, RV 
I99i. 57> rnet noot Groenendijk. 

5 In een dergelijke verklaring opgesteld op de 

ambassade of consulaat van het herkomstland 

verklaart de buitenlandse partner niet gehuwd te 

zijn. 

6 O o k Kroes en Reurs (1998) constateren dat de 

Dominicaanse Republiek geen problemen op

levert. 
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7 De advocaat heeft in dit geval blijkbaar het paar 

met van te voren geïnformeerd dat de documen

ten ook gelegaliseerd dienen te worden 

8 Dit kind is door de vader erkend, maar het Ma

rokkaanse familierecht kent erkenning van bui

tenechtelijke kinderen met. Volgens Marok

kaans recht is er geen juridische band tussen va

der en kind In praktijk worden wel oplossingen 

gezocht voor wettiging van buitenechtelijke kin

deren door een later huwelijk tussen de ouders. 

Jordens-Cotran 2000· 329 e.v. 

9 Zie Rechtbank 's-Gravenhage z.p. Amsterdam 

20 november 2000, MR 2001, 4, voor een verge

lijkbare situatie van een Marokkaanse man die 

dreigt te worden verwijderd na overlijden van 

zijn partner, ondanks gezag over een kind met de 

Nederlandse nationaliteit In deze zaak oordeelt 

de rechter dat de overwegingen van de I N D 

onvoldoende gemotiveerd zijn. 

10 τ κ 1999-2000, 27111, nr. 1 Vreemdelingenrechte-

hjke positie van vrouwen in het vreemdelingen

beleid 

11 Zie voor een bespreking van de jurisprudentie 

Dronkers 2001. 

12 Hof van Justitie EG 7 juli 1992, RV 1992, 94 

(Singh). 

Noten bij hoofdstuk 9 

1 Brief Staatssecretaris van Justitie 11 oktober 1991, 

no. 14 2593/91/DVZ (90/112). Gepubliceerd in· 

MR 1991-10, p. 223 De staatssecretaris zegt het 

eens te zijn met de aanbeveling van de Nationale 

Ombudsman om de asielaanvraag en de vergun

ning tot verblijf bij Nederlandse partner zelfstan

dig te behandelen en dat alleen zal worden aan

bevolen een van beide aanvragen in te trekken, 

onder gelijktijdige verstrekking van informatie 

over de consequenties. Uit dit dossier blijkt dat 

dit niet altijd gebeun. 

2 Met dank aan Harry Willekens die mij tijdens 

een bijeenkomst van de Vereniging voor sociaal

wetenschappelijke bestudering van het recht in 

2000 hierop wees. 

Noten bij hoofdstuk 10 

1 Dit speelt in de periode voor de invoering van de 

mw-phcht in 1998 

2 Deze paragraaf is mede geïnspireerd door de 

beschrijving van de betekenis van wachten van 

Vincent Crapanzano (1985. 43-48), die het overi

gens in een heel andere context gebruikt 

3 Dit heeft vanzelfsprekend ook te maken met 

mijn manier van werven- een deel van de respon

denten heb ik geworven via deze organisaties 

4 Zie paragraaf 5.2 en De Hart 1997 voor deze rege

ling De staatssecretaris heeft de Kamer geïnfor

meerd dat Nederlandse vrouwen m het buiten

land door de Nederlandse ambassades persoon

lijk zijn aangeschreven In Algerije echter lijkt 

deze informatie vrouwen niet te hebben bereikt 

Geen van de vrouwen m het netwerk van de 

geïnterviewde vrouw zijn volgens de vrouw door 

de ambassade op de hoogte gesteld 

Noten bij hoofdstuk 11 

1 Notitie Vreemdelingenbeleid τ κ 1978-1979, 15 

649, nrs 1-2, ρ 15 

2 Voor deze landen gelden strenge eisen voor lega

lisatie van buitenlandse documenten, zie para

graaf 8 3 

3 Een vergelijkbare inkomenseis geldt in Denemar

ken Informatie van de Deense organisatie van 

gemengde relaties 'Couples without borders', 

www userwebs dk/zn7ccco846/aegtepar.htm 22 

mei 2002. 

4 Artikel 4 in het oorspronkelijke voorstel van de 

Europese Commissie C O M (2000) 624 Drie lan

den, waaronder Nederland, verzetten zich tegen 

gelijkstelling eigen onderdanen aan EU-onder-

danen in het vreemdelingenrecht. Gewijzigd 

voorstel voor een richtlijn van de raad inzake het 

recht op gezinshereniging, Commissie van de 

Europese Gemeenschappen, Brussel 2 mei 2002, 

C O M (2000) 225 definitief 

5 E H R M 28 mei 1985, RV 1985,105 m.n Boeles, RVR 

179 m.n Van Walsum (Abdulaziz). 
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Noten bij bijlage ι 

ι Evaluatie maatregel legalisatie en verificatie pro-
bleemlanden, Andersson EifFers Felix 1998. 

2 Volkskrant 5 juli 2002. 
3 Deze periode gaat direct vooraf aan de ingang 

van het mw-vereiste per december 1998, die een 
verzwaring van de criteria voor een verblijfsver
gunning met zich mee zou brengen. De verwach
ting was dat in de periode hieraan voorafgaand 
een toename van het aantal aanvragen zou 
plaatsvinden. 
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Summary 

Foolhardy Women 

Mixed refaionships in nationality L·™ and immigration L·w 

This is a book about law in every day life. It is about nationality law and immigration 
law and how these fields of law determine the family life of individuals. For a book on 
immigration law, it deals with a unexpected group, namely Dutch citizens. Unex
pected because, after all, Dutch immigration law regulates the admission and expul
sion of foreigners. Dutch citizens don't have to be admitted into the Netherlands and 
cannot be expelled. Dutch citizenship implies a right of domicile in the Netherlands. 
The Dutch citizens who are the subject of this study met with immigration law, 
because at some time in their lives they fell in love with a foreign man or woman. If 
this foreign partner is not already permanently resided in the Netherlands and the 
couple wants to live in the Netherlands, they have to apply for a residence permit. 
Conditions for granting this residence permit are for instance an income above the 
social minimum, legalisation of foreign documents and proof that the partners have 
serious intentions. Since the 1990's Dutch immigration policies have become more 
and more restrictive. The question is how these restrictive policies influence the daily 
lives of Dutch citizens with a foreign partner. 

For many Dutch men and women with a foreign partner immigration law entails 
an unexpected acquaintance with the Dutch state. Before, they had not realised the 
existence of immigration law and its impact on everyday life. This counts especially 
for white Dutch-born men and women, who, in general, have not experienced exclu
sion because of nationality or ethnicity before. As a consequence of their choice of 
spouse, rights that they have always thought to be self-evident, like the right to deter
mine the form of family life (cohabitation or marriage) and the right to live this family 
life in the Netherlands, became contested rights. Apart from the impact of immigra
tion law on every day life, I'm interested in the impact may this might have on the per
ception of rights and obligations as Dutch citizens, if and how they redefine their social 
position (Van der Veen 1990:197). It is furthermore of interest if and how exclusionary 
practices of immigration law influence the perception of identity of the white Dutch-
born partner. Hence, this is a study not only of law in every day life, but also of the 
construction of the ethnic position of'whiteness' (Wekker & Lutz 2001: 39). 

For the study of immigration law and family relations, gender is an relevant cate
gory. Family members of Dutch citizens in some respects have a better legal position 
than family members of migrants who are non-citizens. For a long time however, this 
favoured legal position was reserved for family members of Dutch men. Until 1964 a 
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Dutch woman who married a foreigner automatically lost her Dutch nationality. 
Until the same year, a foreign woman marrying a Dutch husband automatically 
obtained Dutch nationality. She had a right of option for Dutch nationality until 
1985. Since 1985 immigration law and nationality law are formally gender neutral. But 
in spite of the present gender equality, Dutch women might still meet with gender 
specific consequences of nationality law and immigration law. Besides gender, ethnici
ty and class are important categories of difference for the research of nationality law 
and immigration law. I have researched the power of immigration law on three levels: 
developments in law and policy, the execution of policy and the experiences of appli
cants. On all these levels, gender, class and ethnicity have been taken into account. In 
my view, it is not possible to decide which of these constructions has the most influ
ence; they are intertwined (Crenshaw 1990: 197; Wekker & Botman 2001: 40). In 
some cases these constructions lead to a disadvantage of the applicants, to others they 
result in an advantage. On all three levels, mixed relationships are being classified in
to 'types'. These 'types' produce meanings of the relationship, the partners and the 
family. The question of this study is what 'types' are being produced and what role 
gender, ethnicity and class play in the production of these types. 

Before going into the production of'types' of mixed relationships in immigration 
law, Chapter 4 explores discourses on mixed relationships in scientific research on 'in
termarriage'. Two approaches of mixed relationships can be discerned: the structural 
functionalist approach and the pluralistic approach. The structural functionalist ap
proach sees mixed relationships as deviant from the normal social relationships. 
Normally, people marry within the 'own' social, in this case ethnic group. The struc
tural functionalist approach starts from a dichotomy of ethnic groups. Ethnic back
ground is ascribed paramount meaning, above other social identities. Especially 
mixed relationships of white women are valued negatively. They are perceived as the 
most problematic and unthinkable ones. However, mixed relationships may also be 
viewed positively, as a stimulus for integration or indicator of integration of minori
ties. Trough a high percentage of intermarriage, minorities could disappear as visible 
minorities. 

In the pluralistic approach mixed relationships are not deviant, but a logical conse
quence of modern multi-ethnic societies. Hence, mixed relationships are not inherendy 
problematic, but could even be seen as an enrichment for both spouses and society. 
Mixed relationships of white women draw most attention. Contrary to the structural 
functionalist approach, scholars start from the meaning the partners attach to intermar
riage, and stress love as a motif: the choice of spouse is colour-blind. Others however, 
stress the importance of ethnic and gendered stereotyping in the choice of spouse. 

In scientific research, types of the spouses as partners in a mixed relationship can 
be discerned. For the Dutch woman a mixed relationship is perceived as dangerous. 
She is in danger of loosing her western liberties as an emancipated woman. The choice 
for a foreign husband is not a conscious choice, but the result of ignorance, naivety 
and romance. Concurring with Vron Ware (1992: 231-232) she could be typified as a 
'foolhardy: the white woman who, trough her behaviour, endangers both herself and 



Summary 279 

her society. She has some feminist inclinations to start with, which is part of her 
unwillingness to conform. Her fate is to 'dabble' in things she knows nothing about 
and of which she does not know the consequences. She breaks the taboos of western 
society both for herself and her community. Her conduct calls for punishment as it 
threatens to upset the whole social system. She looses her membership of the Dutch 
'ingroup' and through her relationship becomes part of the foreign 'outgroup'. 

The foreign man has practical reasons to engage into marriage with the Dutch 
woman, most importantly: a permit to stay. Because of his cultural background, he is 
a cultural threat for the woman. Furthermore, he is a sexual threat. In periods of polit
ical and economic crises the perception of foreign men as a cultural and sexual threat 
becomes of topical interest. 

The Dutch man may be typified as a 'white knighi (Marchetti 1993: 114), which 
means that he can save the foreign woman from traditional gender relations, difficult 
economic and social circumstances and above all: from foreign men. In current dis
courses however, the image of the Dutch (western) man is determined by relation
ships with Asian women, especially mail-order-brides. This man is socially weak, 
older, poorly educated and is not able to find a woman from his own ethnic group. He 
is incapable of dealing with the liberated Dutch woman. He is both a victim and a per
petrator, as he uses the foreign woman as a maid and for sex. 

The foreign woman is typified as an 'exotic seducer'. Foreign women marry up
wards in social status and use their sexuality to reach this goal. The image of the 
mail-order-bride is paramount. Also, foreign women are viewed as victims of their for
eign, patriarchal and oppressive culture. By choosing a Dutch spouse they show that 
they have liberated themselves from this background. Through her relationship the 
foreign woman can become part of the Dutch ingroup. 

Chapter 5 explores the discourses on gender, ethnicity and class that formed the 
basis for legislation on mixed relationships: the Dutch Nationality Act of 1892, the 
Mixed Marriage Act of the Dutch Indies of 1898 and the Bogus Marriage Prevention 
Act of 1994. All three try to regulate marriages of Dutch men and women with for
eigners. They are examples of government intervention with mixed marriages and 
relationships. The governments' attitude towards mixed marriages has been ambiva
lent. Mixed relationships break with legal dichotomies of 'citizens' and 'foreigners', 
and - in the Dutch Indies - 'Europeans' and 'natives'. Hence, the disorder they cause 
has to be solved, by deciding to which category they belong. A positive acknowledge
ment might lead to granting certain legal privileges to the spouses of Dutch citizens. 
But also, the 'loss' of members for the own group may be viewed as endangering the 
own group. Legal solutions for dealing with these tensions and ambivalence are 
sought through gender and ethnic specific lines. Dutch men and their mixed relation
ships meet with the positive acknowledgement, while the relationships of Dutch 
women are considered a threat in economic, political and moral respects. For the 
Dutch men this means that his foreign wife and their children share his status. For 
Dutch women it means the loss of her legal status. In debates on the Nationality Act 
and the Mixed Marriages Act, the same arguments to defend the loss of status of the 
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Dutch woman play a role. Main arguments are the 'unity of the family' and the alien
ation of the woman, socially, culturally and in the Dutch Indies: racially. The compo
sition of the family determines how the unity of the family has to be protected. The 
family of a Dutch man and foreign or 'native' woman is perceived as a Dutch family, 
which belongs to Dutch society. The family of a Dutch woman and foreign or 'native' 
man is perceived as a foreign or native family, and does not belong to Dutch society. 
This is why the Dutch woman automatically looses her Dutch citizenship upon mar
riage with a foreigner, while her children are foreign by birth. The foreign woman 
obtains Dutch nationality upon marriage with a Dutch husband, and their children 
are Dutch by birth. The Mixed Marriage Act has the explicit purpose of discourage
ment of women. In nationality law the loss of nationality does not aim at discourage
ment, but is perceived as a logical consequence of the choice made by the woman, a 
consequence she has to bear. Discouragement is sought in counselling about these 
consequences, more than in law itself. 

Mixed marriages are connected with a fear for abuse of legal privileges. In the 
Dutch Indies the fear is for marriages of convenience and fraudulent acknowledge
ment of children. In nationality law, the fear of abuse becomes strongest at the mo
ment at which the privileges of the partners of Dutch men are to be granted to the 
partners of Dutch women. This danger is paramount in the 1970s, when not only the 
principle of gender equality is of importance, but after the economic crises of 1973 
labour migration from Mediterranean countries becomes restricted. Through the 
screening of so-called 'bogus marriages' the Dutch authorities try to limit the danger 
that foreign men abuse marriages with Dutch women to gain access to the Dutch 
labour market and social services. The Bogus Marriage Prevention Act of 1994 intro
duces screening of the partners' motives for engaging into marriage in Dutch private 
law for the first time. In the motivation for the Act of 1994 these marriages are not only 
ascribed an economic threat, but also a moral threat and a breach of public order. 

The government intervention with mixed marriages in past and present bears no 
relation to the low numbers of marriages or abuse in question. Hence, the regulations 
are based on ideological views on mixed marriages and gender, more than on actual 
problems. 

Since until 1985 family members of a Dutch man obtain Dutch nationality, a 
Dutch man can exercise his right of domicile in the Netherlands: admittance and resi
dence of his foreign family members is guaranteed. The same does not apply to Dutch 
women. Since 1964 the Dutch woman does not loose her Dutch nationality, but there 
is no guarantee that she can stay in the Netherlands with her partner and children. In 
immigration law, she is still expected to follow her husband. After gender equality has 
been reached in nationality law in 1985, Dutch women do not gain the same rights as 
Dutch men. Gender equality is reached by the method of'levelling down'. Instead of 
granting the right of domicile to Dutch women, it is taken away from Dutch men. 
Since 1985, immigration law has become more and more restrictive. This leads to a 
devaluation of the right of domicile, a right which, according to Boeles (2000:186), is 
implied by the possession of a nationality. 
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However, not all couples meet with the restrictive side of immigration law to the 
same extent. Formal and informal distinctive features produce different results on the 
basis of gender, ethnicity and class. These results are described in three chapters on 
bogus marriages, family life and gender relations (Chapters 7 to 10). The empirical 
research presented in these chapters consists of three parts: a study of individual appli
cation-files, observation and interviews. I studied 128 files of applications of a resi
dence permit for family reunification of Dutch men and women with a foreign part
ner. I analysed the decision-making process by the IND and the foreign police. The 
observations includes 30 interviews by officers of the immigration police with appli
cants. In total 158 cases were studied, in four cities and one region of the IND. Further
more, I conducted 15 interviews with Dutch women with a foreign partner and 5 inter
views with foreign men with a Dutch partner. 

Not only the aims of the immigration policies, but the broader effects of both the 
rules and its implementation are the subject of research. The inclusion of the institu
tional context of the IND and foreign police, sheds light on the question of the 'room' 
civil servants and applicants have to act and to give meanings on the 'site of struggles' 
(Smart 1991) of immigration law. Several services of different natures with different 
competence are involved in immigration law in different ways. On the site of struggles 
of immigration law they do not only struggle together, but also against each other. 
Even bureaucrats of one service can have differences of opinion. Hence, there is not 
one univocal discourse which is always aimed at exclusion, but several, sometimes 
contradictory discourses which can have different meanings and results for different 
applicants. 

Through verbal and written communication 'types' of mixed relationships are 
produced. Through these 'types' meanings of the relationship and the family, but also 
of the partners are produced. This happens not only in problematic cases, but also 
in cases where a positive decision is made and the application causes no apparent 
problems. The question of this study is what types are produced and what role gender, 
ethnicity and class play in the production of these types. 

In the following, the 'type' of the 'bogus marriage' (Chapter 7) and the 'model 
family' (Chapter 8) will be described. In Chapter 7 the central question is: which rela
tionships or marriages are defined by the foreign police as 'bogus' and why? What is 
the role of gender, ethnicity and class in the construction of bogus marriages? 

In 55 cases some sort of screening of the motives of the partners has taken place. In 
some cases, this is just a formality. Actual doubt about the partner's motives exists in 
42 cases (26%); of 31 Dutch women and 11 Dutch men. Refusal of an application 
solely on the basis of bogus marriage, does not take place. In most cases doubts about 
the motives of the partners vanishes after the screening. Although the aim of the 
Bogus Marriage Prevention Act is to make the screening more objective, it is still 
based on subjective impressions of the executives. Dutch women are subjected to 
screening of their motives more often then men. Partly, this can be explained by the 
fact that Dutch women meet their partners relatively often in the Netherlands, which 
means in many cases that their partners have an uncertain residence status, like asylum 
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or illegal residence. However, this cannot sufficiently explain the practice of screening 
of bogus marriages. In some of the files, the foreign partners have been living in the 
Netherlands illegally for years; nevertheless no doubts about the motives of the part
ners arise. In other files doubts come up, although the foreign partner has never been 
in the Netherlands. Regardless of the residence status, additional features of the cou
ples lead to doubts. 

My claim is, that couples are suspected of having a bogus marriage, when they 
deviate from the 'romantic ideal of marriage' in some important respects. The first 
one is the motive of love. The screening practice of the immigration police especially 
looks into the motives of the Dutch partner. Her or his motives are determent for the 
question whether it is a bogus marriage or not. It is the Dutch partner who has to con
vince the immigration police of the motive of ' t rue love'. 

In addition to the motives, three other features of the couple may raise doubt: the 
social-economic background, differences between the partners or the duration of the 
relationship. Central in the screening practice is the question of the 'informed choice' 
or supposed naivety of the Dutch partner. The immigration police especially screen 
Dutch men of lower social-economic background. They typify a Dutch men with a 
bogus marriage as a 'bigsofiy: a Dutch, older men of lower education, who is tricked 
or indulged by a foreign woman. Other than Dutch men, Dutch women are screened, 
regardless of their social-economic backgrounds. The 'type' of the naive Dutch part
ner reminds us of the discourse of the partners in mixed relationships, as described in 
Chapter 4. The 'bigsofiy is the male version of the 'foolhardy woman. The construc
tion of the bogus marriage reproduces these discourses on partners in mixed relation
ships in new meanings in the context of immigration law. The bogus marriage as a 
construction is powerful, especially because it refers to more general discourses of 
mixed relationships. 

The bogus marriage has strong ethnic and cultural connotations. The marriages 
and relationships with 'ethnic other' partners are the ones that are perceived as bogus 
marriages. This holds true especially for marriages of Dutch women with Islamic 
men. In the screening, a central question is whether Dutch women with a Islamic 
partner are inclined to give up rights as women. However, the construction of the 
bogus marriage does not exclude romantic love totally. On the contrary, executives 
want the couple to convince them that they truly love each other. Couples with a 
good, convincing story - their 'productive other' (Barsky 1994: 4) - explaining their 
deviation from the 'romantic ideal of marriage' and making it understandable, often 
succeed. This is how they may transform from 'obvious bogus marriage' into 'true 
love couple'. 

Chapter 8 describes how social norms work through in the decision making pro
cess on family life. In immigration law the type of a 'model family is produced. The 
more the family deviates from this 'modelfamily, the more chance that a decision will 
be taken to their disadvantage. This 'modelfamily is a transformed and renewed ver
sion of the old concept of 'unity of thefamily'. The 'modelfamily is a newly constituted 
family. The partners have no past, in more than one respect: no former relationships 
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or marriages, no children from previous relationships or marriages, no criminal ante
cedents, no migration history in the Netherlands. The family life is founded after the 
residence status of the foreign partner is taken care of. The model family has to be an 
economic unity, with a full time working and a full time caring parent. The partners 
choose one another unconditionally and are willing to sacrifice individual freedom 
and wishes if necessary. 

The type of the 'model family influences the decision making process in various 
ways. Overall, the research shows that in first decisions by the I N D , individual consid
erations hardly ever take place. The question whether exceptions should be made on 
humanitarian grounds or family life are answered in standard-formulations in most 
cases. Only in the phase of complaint or judicial review, the interests of the state are 
weight against the interests of the individual applicant. In exceptional cases, the 
Dutch nationality of partner and children is taken into account. Room for an excep
tion on humanitarian grounds or family life exists where interests of the restrictive 
immigration policy are absent. Hence, the ethnicity of the foreign partner is of para
mount importance: in the same circumstances such room for humanitarian consider
ations will arise sooner in case of an American than a Moroccan partner. 

The influence of the 'modelfamily shows itself in decisions on the income require
ment, public order and the bond between parents and children. Women are being 
confronted with refusal of the application based on the income requirement more fre
quently than men. Women more often make use of one of the policy exceptions, as 
in case of care of a child younger than 5. Executives see this as a trick to circumvent 
the income requirement, rather than as a justified use of exceptions. This may lead to 
negative and gender specific categorisations, e.g. the idea that women 'deliberately' 
have children in order to obtain a residence permit. In concordance with policy, the 
I N D sees to a strict application of the income requirement. Depending on the ethnic
ity of the foreign spouse and the absence of a history of migration of the partner, the 
foreign police uses its informal discretion. E.g. they offer a chance to meet the income 
requirement through labour, or they adjourn a decision until childbirth or marriage, 
which makes it easier to meet the income requirement. Exceptions because of human
itarian considerations are exclusively made in cases of Dutch women with American 
partners. 

In cases of a breach of public order, the decision of the foreign police is informed 
not only by the seriousness of the crime, but also by a subjective judgement of the rela
tionship of the couple. Considerations of public order and family life are not made 
separately, but fade into each other. The image of the relationship influences the deci
sion on the seriousness of the breach of public order. 

The decision on the residence of the foreign partner may also be informed by the 
impression about the bond between parents and children. In some cases doubts arise 
about the biological fatherhood of the father. In other cases doubt exists about the 
relationship of the Dutch partner with children by a previous relationship or marriage 
of the foreign mother. Doubts about the bond between parents and children can be 
explained by suspicions of bogus marriages, but also by informal social norms on 
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motherhood and fatherhood. A bond between parents and children is not assumed, 
but has to be proven and is judged strictly. However, parenthood can also lead to extra 
assistance by the immigration police. This happened in cases where as a consequence 
of the income demand or the visa-obligation {machtiging tot voorlopig verblijf) the for
eign partner has to return to the home country. Executives try to limit the conse
quences of this return by using their discretion, e.g. hold on to the application until 
the child is born, or handle the application in such a way that the foreign men can be 
in the Netherlands with his Dutch partner at the moment of birth. 

The interviews with applicants in Chapters 7 and 8 show how the practice of 
immigration law influences their daily lives. The construction of the bogus marriage 
has its consequences for the social image of mixed relationships. Both the social en
vironment and some of the Dutch women have doubts about the motives of the for
eign partner. This mistrust is part of the stigmatised identity of foreign men. It is one 
of the ways immigration law influences the relationship between men and women. 

For the applicants the policy norms not only determine whether they receive a res
idence permit, but also determine their choices concerning the form of the relation
ship (cohabitation or marriage), choices about their career, and the right of domicile 
in the Netherlands. Choices they thought to be self-evident and 'normal' can become 
contested and even mistrusted in the context of immigration law. Requirements of 
immigration law limit women in their choices about family and relationship. As a 
result, women re-adjust their wishes downward. They work in jobs they don't want, 
below their level of education, because they have to meet the income requirement. For 
many women, marriage is the only opportunity to obtain a residence permit. So, they 
marry, sooner than they have wanted and even if they have never wanted to marry. 
Living in the Netherlands is no longer a self-evident right for these Dutch women, but 
has become a contested right that they sometimes have to fight for. 

Chapter 9 deals with the impact of immigration law on the gender relations be
tween men and women. How do executives deal with questions of power and depend
ency in family relations? Executives start from an ideal of equal gender relations. 
However, they neglect the impact of immigration law on gender relations. Foreign 
police executives have two conceptions of their job: policing and assistance. These job 
conceptions can support each other. In cases of family problems executives might 
combine the two. In cases of abuse by the Dutch partner, the form of assistance that is 
offered to the foreign wife depends on the attitude of the Dutch man. If the Dutch 
partner is willing, the couple might be offered the chance to put the relationship on 
the right track again, sometimes aided by the police through meetings with both 
spouses. For this, the Dutch man's attitude towards the foreign police has to be 
co-operative. However, if this co-operative attitude is missing, the alternative is expul
sion of the foreign woman. The women are faced with the choice between going back 
to their abusing partner or going back to their country of origin. The residence of the 
foreign partner is dependent of the existence of the relationship. Even if the couple 
applies for an independent residence permit e.g. based on labour, such a residence per
mit will not be granted. 
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The central question in the interviews with applicants in this chapter is how the 
partners themselves deal with power and dependency. Komter (1985: 53) writes of 'the 
power of self evidence in relationships between men and women. Differences of power 
are hardly ever made explicit. They are neglected or are not experienced as power differ
ences. In general, men have more power than women, as they possess the sources of 
power, e.g. income, work, and education. However, in relationships of Dutch women 
with foreign men the power of self-evidence is broken and gender relations are turned 
upside down. It is not the Dutch woman, but the foreign man who is the dependent 
partner, as his residence is dependent of the relationship. The social-structural position 
of the Dutch woman is stronger than that of the foreign husband. She is the one who 
has an income, work, home, an advantage in language and information, as well as a 
secure residence in the Netherlands. Dutch women function as 'gatekeepers (Waldis 
1998:186) for their partners. Only a few couples live in the traditional gender relations 
as described by Komter. Couples do not experience these changed gender relations as 
liberating, but as limiting their freedom of choice. Most women explicitly speak of 
power differences as a major problem and name immigration law as one of the most 
important causes. Paradoxically, the women experience their position of power as im
potence, and as a responsibility. They feel obligated to stay with their partner for three 
years, until he can obtain an independent residence status, even in cases of abuse. The 
foreign partners however, experience the position of their Dutch partner as one of 
power and their own as powerless. The dependence has, however, also positive effects. 
Women perceive the choices they make, however curtailed they may be, as an act of 
love. They think consciously about issues of power and dependence in their relation
ship. This may create new room for negotiations between the partners (Appel 1994: 22). 

So far, the implementation of immigration law and the consequences for the 
applicants have been discussed. In Chapter 10 the question of how the applicants ex
perience immigration law is addressed. The consequences of immigration law show 
themselves on domains of life that determine who we are. Being a worker, being a par
ent, having a family defines our identity. If choices in these domains have become 
contested and uncertain, or even valued negatively, not once, but repeatedly, what 
does this mean for the identity of applicants? What impact does immigration law have 
on the identity of applicants, especially Dutch women? -

Using the theory of Ewick and Silbey (1999, 1998) about the three stories about 
law, a narrative analysis was made of how women use these three stories, side by side 
and interchangeably. In the story called before the Uw, law is viewed as an objective 
field of impartial action, distant from the lives of individuals. Law is exalted; it works 
through fixed rules within clearly demarcated boundaries. Law is described as for
mally ordered, rational, a hierarchic system of known rules and procedures. It is the 
law's own version of its grandeur and impartiality. The decision to make use of law is 
viewed as a breach with the normal order of things. Often, common interests are 
called upon to justify making use of law. 

In the second story, with the Uw, legality is described and played as a game, a de
marcated arena where pre-existing rules can be applied and new rules can be invented 
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to serve a wide range of interests and values. The main purpose is to serve self-interest. 
Law is not outside daily life, but works together with daily experiences and wishes. It is 
about legitimate competition. To use the law successfully, the power of self and others 
is called upon. It is not general human nature to play this game; it is done at particular 
times and places. The game has pitfalls and naivety limits the opportunity to win. But 
it is a game that can be won, using the right means, such as a good lawyer. 

In the third story, up against the Uw, law is the product of unequal power. It is not 
objective or just, but arbitrary and unpredictable. People go against the law and use 
tricks to circumvent it. Lingering, mistakes, little deceptions and lies, humour and 
making scenes are all examples of resistance. These tricks are not so much a breach of 
law, as that they evade the law. They do not attack the power of law, but shock or 
entangle it. All the three stories are recognisable in the interviews with Dutch women. 
They tell the third, up against the latv-story most frequently, but always in combina
tion with the first story of before the law. 

Generally speaking, the women attach a large significance to immigration law in 
their lives. They find that the image they had before about the workings of Dutch 
institutions and rules, is not according to reality as they experienced it during the 
application procedure. This makes them critical about immigration law. However, 
their stories are contradictory. Some women describe the conflict of their personal 
interests of the mixed relationship and the state interests of restrictive policies as insol
uble. Nevertheless, women still believe in a different, more just immigration policy 
that would solve their problems. The contradictions in their stories make it possible to 
perceive their personal experiences in ways consonant with discourses of restrictive 
immigration law. Their suggestions for reform would nevertheless mean a fundamen
tal change of current immigration law: an independent residence status for the part
ners, equal treatment of third country nationals, and equal treatment of third country 
nationals and EU-citizens. In their solutions, the national borders are fumbled with. 

The second question of the chapter concerns the identity of Dutch women with a 
foreign spouse. The immigration procedure leads to a process of Othering'. The 
women have experienced things that separate them from other Dutch people. This 
process of Othering' continues after the immigration procedure is finished, because of 
further experiences with discrimination, negative discourses on mixed relationships, 
cultural differences between the spouses et cetera. Daily experiences with exclusion 
call into mind memories about the exclusion experienced during the immigration 
procedure and keeps these memories alive. As a consequence, women start defining 
their social position differently. This may lead to a transformed and redefined identity 
as a Dutch woman with a foreign partner. If and to what extent women go through 
this process of Othering' and redefine their identity, depends on the ethnic back
ground of the foreign partner. If the social environment views their foreign partner as 
an 'ethnic other', these women not only meet with the more restrictive parts of immi
gration policy, but also with discrimination and negative discourses on mixed rela
tionships. Their social environment tackles them on their gender position, assuming 
that their partner will curtail their rights as women. Most women have experienced 
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such a change in social position and identity; they no longer fit into the 'uncoloured' 
definition of whiteness. 

Hence, could their stories cross the borders between 'black' and 'white', between 
migrants and Dutch citizens? Their stories interfere with the dichotomy between 'us' 
who have to be protected against 'them', who should be kept out. For most women, 
the meaning of'us' and 'them' has changed. They don't place themselves in the old 
Dutch 'us' any longer; Dutch people in some respects have become 'them'. They ex
plicitly address dominant norms on migration and migrants. Some of the women 
were willing to have an interview, because they see this as a means to give publicity to 
the problems of immigration law and want to give a more positive picture of mixed 
relationships. Some see maintaining the relationship, and living through the immigra
tion procedure as a form of resistance. Furthermore, love is an important issue in their 
stories, and a motivation for their resistance. This raises questions about the public 
definitions of resistance. Does resistance have to be public and politically motivated or 
is love a political issue? 

Chapter 11 draws conclusions. Although immigration law is only one of the norma
tive relations that influence the daily life of Dutch citizens with a foreign partner, it was 
the power of immigration law I wanted to look into. The historical analysis of legisla
tion on mixed relationships shows that the concern and fear of abuse of privilege by 
mixed relationships refers especially to Dutch women with a foreign partner. This was 
the case in the 19th century Dutch East Indies, that is still the case in present day immi
gration law. Partly, this can be explained by diflFerences between Dutch women and 
Dutch men. Dutch women choose a spouse from the major migrant groups, who 
already lives in the Netherlands, but has no permanent residence permit. As, a result, 
they meet with the more restrictive parts of Dutch immigration policy. Second, their 
social-economic position is less than that of Dutch men. Because of these factors, rela
tionships of Dutch women, more than those of Dutch men, are connected to discourses 
of restrictive immigration policy. Hence, they draw the attention of executives. One 
could even speak of a certain preoccupation of policy makers and executives with rela
tionships of Dutch women. Dutch men stand a better chance of obtaining a residence 
permit for their partner, without drawing special attention of executives. Because of a 
lack of gender-specific statistics, it is not cenain whether this results in more rejections 
of applications of Dutch women with a foreign partner. Further research is needed here. 

The types of mixed relationships and partners in mixed relationships, described in 
Chapter 4, can also be discerned in immigration law, in new, transformed meanings. 
Most of the types are used unconsciously. This counts e.g. for the 'model family'. 
Some types however, like the 'big softy' and the 'bogus marriage' are named explicitly 
by executives. Stories buzzing around at the foreign police are connected to these 
types and legitimise screening practices of large groups of people. They are also used in 
the justification of restrictive immigration policies. 

In the implementation of immigration law, types of 'desired' and 'undesired' 
mixed relationships are produced. The desired mixed relationship is the 'model fam
ily'. The undesired mixed relationship is the 'bogus marriage'. The 'bogus marriage' 
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includes much more than just the question if the marriage is concluded with the pur
pose of obtaining a residence permit. The bogus marriage is a construct which holds a 
large variation of values, norms, and stereotypes about gender, ethnicity and class. It is 
ascribed to Dutch men of lower social-economic classes, but Dutch women of all 
social-economic backgrounds. The 'bogus marriage' is not only undesired because a 
residence permit is obtained, which would otherwise not be possible, but also unde
sired because the relationship does not meet Dutch norms of the 'model family', the 
'romantic ideal of a marriage' and the assumption of equality in gender relations. In 
this sense, the construction of the bogus marriage functions as a 'disciplining strategy' 
of immigration law: aimed at governing the individual, who is subjected to control 
and documentation (Smart 1989: 162). 

The undesired mixed relationship is ascribed in particular to mixed relationships 
with the 'ethnic other' and couples or partners of lower social-economic background. 
Executives construct these mixed relationships as deviant from normal social relation
ships, as in the structural functionalist approach as described in Chapter 4. Hence they 
are in need of an explanation. This explanation is sought in characteristics and motives 
of the partners, which to a large extent connects to the 'types' of partners as described 
in Chapter 4. The Dutch woman is perceived as a 'foolhardy woman. Trough her 
mixed relationship she changes from a liberated western woman, in a irrational, pow
erless one. She does not see through the foreign man, who uses her in order to obtain a 
residence permit and forces her to give up her western liberties. The foreign woman 
changes from a powerless woman into a woman, who is saved by the Dutch partner 
from sexual oppression as a prostitute or a live in a criminal milieu. The Dutch man as 
a 'bigsofiy is the older and socially weak man, who cannot find a woman of his 'own' 
group and who is tricked by the foreign woman, who uses him in order to obtain a res
idence permit. However, the 'bigsofiy might change into a 'white knight' if he saves 
the woman from a life as a prostitute or criminality. The 'type' of the foreign man is 
that of the 'abuser. This refers especially to men of Islamic background. This ethnic 
and gender-specific construction of the foreign man lead to a disadvantage for the 
Dutch woman. It is one of the reasons why the application of a Dutch woman is per
ceived as more problematic than the application of a Dutch man. But a more positive 
'type' of the foreign man exists also: the foreign man cuts himself loose from his cul
tural background and adjusts to Dutch values of democracy and equality. 

In the last part of the conclusions, I propose an alternative approach towards 
mixed relationships in immigration law. Starting from a pluralistic approach of mixed 
relationships, as described in Chapter 4, mixed relationships should be viewed not as 
inherently problematic, but as logical consequence of the internationalisation of soci
ety. People choose their partners on a international marriage market. This cannot and 
should not be prevented. Transnational bonds and multiple ethnic and cultural iden
tities of mixed relationships should be acknowledged. This has already happened in 
nationality law, which allows mixed couples and their children the possession of dual 
nationalities. The existence of transnational bonds, multiple identities and mixed 
relationships demands a new immigration law. 
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Stellingen behorende bij het proefschrift van Betty de Hart 
Onbezonnen Vrouwen Gemengde relaties in het nationahteitsrecht en 
vreemdelingenrecht 

1 De naüonaüteitsrechtehjke onderworpenheid van de gehuwde vrouw was met 
alleen het uitvloeisel van het patriarchale rechtssysteem, maar vooral van de 
wens de natiestaat af te sluiten voor mannelijke vreemdelingen 

2 De formele gelijkheid van man en vrouw in het naüonaliteitsrecht heeft geleid 
lot devaluatie in het vreemdelingenrecht van het aan de nationaliteit verbonden 
recht van de Nederlandse partner in een bi-nalionale relatie om met de 
buitenlandse partner in Nederland te wonen (domiciliekeuze) 

3 De gedachte dal restnclieve maatregelen in het vreemdelingenrecht de 
gezinsvorming of gezinshereniging met buitenlandse partners zullen verhinderen 
of beperken, getuigt van een volstrekt gebrek aan inzicht in processen van 
partnerkeuze en relatievorming 

4 'The mixed mamage, which seems an ideal place of synthesis and harmony, of 
reciprocal opening and generosity, most often turns out to be a dangerous cross
roads, open to all winds and favourable to all collisions The mixed couple, 
instead of being a model oasis, a neutral zone between countries that tear each 
other apart, often transforms itself into a jousting court where the whole world 
charges in' (Albert Memmi, geciteerd in Knop 2001 115) 

5 De Wet Voorkoming Schijnhuwelijken heeft vooral symbolische betekenis 

6 De instrumentele functie van het recht is niet te onderzoeken zonder daarbij 
tevens de normatieve functie van het recht te betrekken 

7 De scheiding tussen rechtssociologie en rechtsantropologie dient onmiddellijk te 
worden opgeheven 

8 Hel spreekwoord 'Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen' 
gaat er ten onrechte vanuit dat echtelieden één hoofdkussen delen 

9 'Je kenne beter 'n hollend peerd teugenhouwe as 'n jong stel dat wul trouwe' 
(West Fnese Spreukenkalender 2003) 







Recente discussies in de politiek en media over het vreemdelingenbeleid 
richten zich voornamelijk op asielzoekers, arbeidsmigratie of gezinsvorming 
door migranten en vanaf de jaren negentig staat in het vreemdelingenbeleid 
de beperking van migratie, controle op toegelaten vreemdelingen en het 
tegengaan van illegale migratie voorop. Steeds vaker wordt het beeld 
geschetst dat de Nederlandse samenleving, de welvaartsstaat, openbare orde 
en bevolking beschermd moeten worden tegen migratie. Daarbij worden 
Nederlanders vooral geconstrueerd als een groep die belang heeft bij een 
restrictief vreemdelingenbeleid en bij wie steeds minder draagvlak te vinden 
zou zijn voor toelating van migranten in Nederland. 
Toch is er een niet onaanzienlijke groep Nederlanders die om diverse 
redenen met het vreemdelingenrecht in aanraking komt, bijvoorbeeld 
werkgevers die een buitenlandse werknemer in dienst willen nemen, ouders 
van een buitenlandse adoptiekind, gastgezinnen van een buitenlandse au 
pair of, zoals in dit onderzoek, Nederlandse mannen en vrouwen met een 
buitenlandse geliefde. 

Het thema van deze studie is het nationaliteitsrecht en het 
vreemdelingenrecht en de manier waarop deze het gezinsleven, en de wijze 
waarop dit gezinsleven door individuen kan worden vormgegeven, bepalen: 
het normatieve karakter van het vreemdelingenrecht. Het gaat om een voor 
het vreemdelingenrecht onverwachte groep, namelijk Nederlanders. 
De Hart gaat in deze studie op zoek naar de inhoud van categoriseringen en 
de rol die gender, etniciteit en sociaal-economische positie in die 
categoriseringen spelen en welke gevolgen deze categoriseringen hebben 
voor aanvragers en hoe zij hiermee omgaan. Daarbij is het van belang of en 
hoe processen van uitsluiting als gevolg van het vreemdelingenrecht en de 
invloed van het vreemdelingenrecht in het dagelijks leven de 
identiteitsbeleving van de witte Nederlandse partner beïnvloeden. De Hart 
heeft voor de beantwoording gebruikt gemaakt van de relevante literatuur, 
parlementaire stukken, de jurisprudentie, dossiers van 
vreemdelingendiensten, een observatieonderzoek bij 'toelatingsgesprekken' 
bij vreemdelingendiensten en interviews met aanvragers. 

Al bij al geeft deze grondig gedocumenteerde en rijk gestoffeerde studie de 
lezer een idee hoe het kan dat mensen zonder zich te verplaatsen, zonder 
migranten te zijn die hun thuis hebben verlaten tot de ontdekking komen 
dat ze zich op een nieuwe, onbekende plek bevinden, dat ze zich vreemd 
voelen in eigen huis en moeite hebben de wereld om hen heen te begrijpen. 

Betty de Hart is juriste en verbonden aan het Instituut voor 
Rechtssociologie van de Katholieke Universiteit van Nijmegen. ι -. 
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