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NEDERLANDSE SAMENVATTING: Dissertatie VU Amsterdam 
 
Doreen Huschek 
 
Relatievorming en partnerkeuze van de tweede generatie Turken in Europa  
De invloed van derde partijen en de institutionele context 

 

Het doel van dit proefschrift is een beter inzicht te krijgen in relatievorming en partnerkeuze 

van tweede generatie jongvolwassenen van Turkse afkomst, geboren in Europa. Dit 

onderzoek omvat twee overkoepelende onderzoeksvragen: 

1) Welke patronen van relatievorming vinden we onder de Turkse tweede generatie? Op 

welke manier verschillen deze patronen van andere etnische groeperingen? Op welke 

manier verschillen deze patronen tussen de tweede generatie Turken in verschillende 

Europese landen? 

2) Hoe kunnen we de verschillende patronen van relatievorming tussen personen van de 

Turkse tweede generatie verklaren? In het bijzonder, welke rol spelen derde partijen 

(zoals ouders en vrienden) en de institutionele context? 

In dit proefschrift wordt onderzocht hoe verschillende aspecten van relatievorming onder 

tweede generatie Turken in zeven Europese landen worden beïnvloed door individuele 

karakteristieken, kenmerken van de ouders en het ouderlijk huis, en de bredere sociale 

netwerken binnen of buiten de eigen herkomstgroep. Daarnaast worden factoren op 

macroniveau zoals de omvang van migrantengroepen en het beleid met betrekking tot 

verzorgingsstaat en integratie bestudeerd. Meerder aspecten van relatievorming werden in de 

verschillende empirische delen van het proefschrift bestudeerd. De onderzochte aspecten van 

relatievorming zijn onder meer de timing van de eerste relatie en het eerste huwelijk, de 

etnische herkomst van de partner, de keuze tussen direct trouwen versus eerst ongehuwd 

samenwonen, en keuzes met betrekking tot de taakverdeling in een relatie.    

Terwijl relatievormingspatronen en determinanten daarvan onder autochtone groepen in 

Europa uitgebreid bestudeerd zijn, weten we relatief weinig over de factoren die een rol 

spelen bij de relatievorming (afgezien van interetnisch huwelijk) van migranten en hun 

kinderen. Een beter begrip van de factoren die van invloed zijn op keuzes van relatievorming 

van kinderen van migranten is belangrijk, omdat een groot deel van de jongeren in de diverse 

Europese landen bestaat uit kinderen van migranten. Veel van de belangrijke 

maatschappelijke vraagstukken en toekomstige bevolkingstrends zijn gerelateerd aan hoe juist 

deze tweede generatie zich in het familiedomein gedraagt. Het is waarschijnlijk dat er bij 

kinderen van migranten andere processen aan relatievorming ten grondslag liggen dan bij de 

autochtone bevolking. De tweede generatie manoeuvreert tussen verschillende normen en 

waarden met betrekking tot het partnerkeuze en gezinsvorming: de ideeën uit het land van 

herkomst van hun ouders en de ideeën van het land waarin zij zelf geboren en opgegroeid 

zijn. Dit geldt waarschijnlijk in het bijzonder voor kinderen van migranten uit meer 
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collectivistische culturen waar de gebruiken met betrekking tot gezinsvorming verschillen van 

de meer individualistische culturen in Europa. Hoe de ouders van de tweede generatie deze 

verschillende relatievormingskeuzes beïnvloeden is nog onduidelijk. Bovendien is nog weinig 

bekend over de rol die het bredere netwerk en vrienden van de jongeren in dit soort keuzes 

spelen. En hoewel we kunnen aannemen dat ook structurele restricties op landelijk (of 

stedelijk) niveau de keuzes met betrekking tot relatievorming beïnvloeden is ook op dit punt 

nog maar weinig bekend. 

Een van de redenen voor de beperkte kennis over dit onderwerp is de beperkte 

beschikbaarheid van gegevens over de tweede generatie. Met name vergelijkbare gegevens 

voor verschillende Europese landen zijn nog nauwelijks voor handen. Het gebruik van de 

nieuwe “The Integration of the European Second Generation” (TIES 2007-08) survey maakt 

nu vergelijkingen op drie niveaus mogelijk (binnen en tussen groepen en landen).  

De tweede generatie van Turkse afkomst is om twee redenen interessant. Ten eerste, zijn 

Turkse migranten en hun nakomelingen de grootste niet-westerse groep in Europa en wonen 

ze verspreid over heel Noordwest-Europa. Ten tweede is een groot deel van de Turkse tweede 

generatie op dit moment in de leeftijd waarop relatie en gezinsvormingkeuzes gemaakt 

worden of recent genomen zijn (een aanzienlijk deel is tussen de 18 en 35 jaar). Het 

merendeel van de Turkse tweede generatie is nakomeling van de arbeidsmigranten naar 

Noordwest-Europa uit de jaren 60. Deze gedeelde achtergrond maakt vergelijkingen tussen 

vestigingslanden mogelijk.  

Dit proefschrift levert op verschillende manieren een bijdrage aan de literatuur. Ten eerste 

bestuderen we niet alleen interetnische huwelijken, maar diverse aspecten van relatievorming. 

Dit resulteert in een duidelijker beeld van de manier waarop de tweede generatie keuzes 

maakt in dit domein van hun levensloop. Ten tweede, maken we een Europese vergelijking 

waarbij we mogelijke structurele verschillen in acht nemen. Dit is tot nu toe nog nauwelijks 

gedaan. Ten derde onderzoeken we de verschillende invloedssferen waarin de tweede 

generatie jongvolwassenen zich bewegen. We bestuderen hoe mensen van de tweede 

generatie worden beïnvloed door leden van hun directe sociale netwerken: hun ouders en 

(niet-co-etnische) leeftijdsgenoten. De toevoeging van deze laatste groep is één van de meest 

innovatieve bijdragen van dit proefschrift. Er is erg weinig bekend over de rol die 

leeftijdsgenoten spelen bij de besluitvorming met betrekking tot relatievorming, terwijl 

adolescenten toch een groot deel van hun tijd met hun leeftijdsgenoten doorbrengen.  

 

Data 
De “The Integration of the European Second Generation” (TIES 2007-08) survey is 

uitzonderlijk in de zin dat in alle deelnemende landen een vergelijkbare onderzoeksopzet en 

vragenlijst werd gebruikt. Het onderzoek concentreert zich op tweede generatie migranten, 

kinderen van migranten uit Turkije, Marokko en voormalig Joegoslavie, van 18 tot 35 jaar 

woonachtig in 15 grote steden in 8 Europese landen: Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, 

Nederland, Spanje, Zweden en Zwitserland. Daarnast werd ook in elk stad een autochtone 

vergeleijkingsgroep geinterviewd. In total zijn er gevevens van 10,000 respondenten. Het 
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TIES-onderzoek behandelt onderwerpen met betreking voor integratie. Zowel in economische 

zin, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en arbeid, als ook in sociale zin, zoals op het 

terrein van religie, identiteit, sociale relaties, discriminatie, en partnerkeuze en gezinsvorming. 

 

Patronen in relatievorming en partnerkeuze onder de Turkse tweede generatie 
In het algemeen laten de resultaten zien dat de keuzes met betrekking tot relatievorming van 

de Turkse tweede generatie verschillen van die van de autochtone bevolking in de bestudeerde 

Europese landen. Tweede generatie Turken in alle zeven in deze studie geanalyseerde landen 

(en steden) laten vergelijkbare patronen zien: ongehuwd samenwonen vindt nog steeds relatief 

beperkt plaats en direct trouwen is het meest gebruikelijk. Relatievorming concentreet zich 

vooral rond het twintigste levensjaar en een groot deel van de tweede generatie trouwt nog 

steeds met een partner uit Turkije. Echter, de patronen in relatievorming van een deel van 

deze jonge en groeiende bevolkingsgroep in Europa lijken te veranderen. Deze jongeren 

stellen relatie en gezinsvorming uit, wonen vaker ongehuwd samen en hebben huwen ook 

buiten de eigen groep. Deze onderzoeksresultaten komen overeen met de resultaten van 

landspecifieke studies. De Europese opzet van dit onderzoek geeft de mogelijkheid om 

variaties niet alleen binnen de Turkse tweede generatie en binnen ethnische groepen te 

onderzoeken, maar ook tussen landen. 

In het eerste empirische deel van de studie richten we ons op Nederland (hoofdstuk 2) en 

vergelijken de relatievorming van de Turkse tweede generatie met die van de Marokkaanse 

tweede generatie en de autochtoon Nederlandse jongvolwassenen. De 

relatievormingspatronen van de tweede generatie Turken zijn meer traditioneel dan die van de 

twee andere groepen. Nederlandse autochtone jongvolwassenen worden meer gekenmerkt 

door individualisme en diversificatie in hun keuzes met betrekking to relatievorming dan de 

tweede generatie Turken. De meerderheid van de Nederlandse  jongvolwassenen in een relatie 

heeft samengewoond met een partner. Bovendien is slechts 20 procent van de Nederlandse 

jongvolwassenen getrouwd wanneer zij 30 jaar zijn. Onder de Turkse tweede generatie is dit 

daarentegen 70 procent. De Marokkaanse tweede generatie bevindt zich in een tussenpositie: 

zij beginnen later aan hun eerste relatie en hun eerste huwelijk dan de Turkse tweede 

generatie, maar eerder dan de autochtone jongeren. Evenals de Turkse tweede generatie heeft 

de meerderheid van de Marokkaanse tweede generatie een partner uit het land van herkomst 

van hun ouders, echter de percentages zijn lager dan die van de Turkse groep (54 versus 63 

percent). Onder beide tweede generatie groepen komt direct trouwen veel voor, 

respectievelijk 70 tot 75 percent van de Turkse en Marokkaanse tweede generatie doet dit. 

Tweede generatie Turken en Marokkanen die ongehuwd samenwonen doen dit gemiddeld niet 

langer dan 3 tot 4 maanden voordat ze trouwen. De percentages liggen hoger voor mannen 

dan voor vrouwen, omdat mannen vaker een autochtone partner hebben.  

In de volgende empirische hoofdstukken (3 tot 5) wordt de Turkse tweede generatie in 

enkele West-Europese landen vergeleken. Hoofdstuk 3 laat zien dat de start van de eerste 

relatie verschilt tussen Europese landen. In Duitsland, Zwitserland en Frankrijk beginnen 

Turkse jongvolwassenen relatief laat aan een eerste relatie en in Oostenrijk, België, Nederland 
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en Zweden relatief vroeg. In hoofdstuk 4 richten we ons op de herkomst van de partner Het 

blijk dat een eerste generatie partner uit Turkije de meest voorkomende keuze is. Echter, in 

Zweden en Duitsland zijn er meer Turkse jongeren van de tweede generatie die hiervoor niet 

opteren dan wel. Hun partners zijn tweede generatie van Turkse of andere herkomst of 

autochtoon. Hetzelfde geldt voor tweede generatie mannen van Turkse herkomst in Frankrijk 

en Zwitserland voor wie het hebben van een partner die niet behoort tot de eerste generatie uit 

Turkije vaker voorkomt. Het feit dat het in Duitsland gebruikelijker is te kiezen voor een 

tweede generatie partner van Turkse afkomst dan voor een partner van de eerste generatie uit 

Turkije zou kunnen komen doordat de groep tweede generatie Turken in Duitsland veel groter 

is dan in de andere onderzochte landen. In hoofdstuk 5 wordt de taakverdeling binnen 

partnerrelaties van tweede generatie Turken bestudeerd. In eerder onderzoek werd al 

aangetoond dat de Turkse groep er in vergelijking met autochtonen vaker relatief traditionele 

ideeën over sekserolpatronen op nahoudt. Echter, wanneer de tweede generatie over de 

verschillende landen vergeleken wordt, dan blijkt dat hun patronen met betrekking tot zorg 

voor de kinderen en routinematige huishoudelijke taken vergelijkbaar zijn met die van de 

autochtone groep. De resultaten van dit onderzoek laten verder zien dat taakverdeling 

grotendeels wordt beïnvloed door de context van het land waarin de Turkse tweede generatie 

woont. Dit houdt in dat bijvoorbeeld in Duitsland, waar de autochtone bevolking er 

vergeleken met andere West-Europese landen traditionelere sekserolpatroon op nahoudt, de 

Turkse tweede generatie ook de meest traditionele waarden heeft. Dit in tegenstelling tot de 

Turkse tweede generatie in Zweden die evenals de autochtone Zweedse bevolking het meest 

egalitaire gedrag vertoont. Daarnaast is het onder de Turkse tweede generatie in Zweden het 

meest waarschijnlijk dat zowel de man als de vrouw een bijdrage leveren aan het 

huishoudinkomen. 

Enkele onderzoeksuitkomsten variëren per stad binnen de landen. Bijvoorbeeld in Parijs 

hebben mannen vaker een partner van een andere migrantenherkomst dan in Straatsburg. In 

Parijs en Zürich vindt relatievorming later plaats dan in Straatsburg en Basel. Waarschijnlijk 

wordt dit veroorzaakt door de samenstelling van de Turkse groep in de verschillende steden. 

Echter, de meeste Turken van de tweede generatie woonachtig in verschillende steden in een 

bepaald land, vertonen overeenkomstige gedragspatronen. 

 

De rol van derden 
Relatievorming varieert niet alleen tussen groepen of landen maar ook binnen de groep 

tweede generatie Turken. Om deze verschillen te kunnen verklaren kijken we naar hoe de 

verschillende invloedssferen, ouders en niet-co-etnische vrienden - elk met hun eigen 

hulpbronnen - de relatievormingskeuzes beïnvloeden. 

 

De rol van ouders. Ouders hebben een grote invloed op de keuzes van hun kinderen met 

betrekking tot de levensloop, alhoewel hun invloed tijdens de adolescentie, als 

jongvolwassenen meer banden buiten de familie vormen, kleiner wordt. Ouders kunnen 

bepaald gedrag zowel aan- als ontmoedigen. Zeker binnen meer collectivistisch georiënteerde 
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culturen zoals de Turkse is dit van belang: Turkse ouders spelen nog vaak een actieve rol in 

de keuzes met betrekking tot relatievorming van hun kinderen. 

De onderzoeksresultaten wijzen erop dat ouders van invloed zijn op de relatievormings 

keuzes van hun tweede generatie kinderen. Bijvoorbeeld, het is waarschijnlijker dat Turkse 

tweede generatie jongvolwassenen relatievorming uitstellen (hoofdstuk 3) en een autochtone 

of “andere migrant” partner hebben (hoofdstuk 4) wanneer hun ouders een hoger 

opleidingsniveau hebben, hun ouders betere talenkennis van het vestigingsland hebben, hun 

moeder werkte tijdens de adolescentie van het kind, ze minder broers en zussen hebben, en 

hun ouders niet uit een landelijk gebied of uit landelijk Anatolië komen. Deze kenmerken van 

de ouders kunnen allemaal beschouwd worden als indicatoren van moderne familie normen. 

Als ouders juist de tegenovergestelde kenmerken hebben, dan hebben ze waarschijnlijk 

traditionelere familienormen die verbonden zijn met een door de familie geïnitieerd huwelijk. 

Traditionele familiewaarden en –normen vergroten de kans op relatievorming op jongere 

leeftijd en de keuze voor een huwelijkspartner uit Turkije. Over het algemeen laten de 

uitkomsten van het onderzoek zien dat ook bij de tweede generatie de kenmerken van de 

ouders belangrijk blijven bij het voorspellen van partnerkeuze en relatievorming. Dit wijst 

erop dat ouders hun kinderen opvoeden met de waarden en normen waarmee zij zelf zijn 

opgegroeid. Voor sommige, vooral degenen met een lagere sociale status, worden deze 

waarden zelfs belangrijker doordat zij geëmigreerd zijn. Echter, voor de timing van de 

relatievorming (hoofdstuk 3) vinden we dat het opleidingsniveau van de kinderen belangrijker 

wordt dan het menselijk kapitaal van de ouders. Dus, terwijl de overdracht van ouders naar 

kinderen sterk blijft, lijkt het wat te verzwakken voor aspecten van relatievorming die minder 

worden verbonden met de belangrijkste familiewaarden van de generatie van de ouders. 

 

De rol van leeftijdsgenoten. Ondanks het feit dat de rol van vrienden op relatievorming van 

tweede generatie Turken relatief weinig is bestudeerd, kan er een duidelijke invloed van 

vrienden en bredere netwerk van leeftijdsgenoten worden verwacht Voor tweede generatie 

Turken vormen leeftijdsgenoten vaak hun belangrijkste contact met de autochtone bevolking. 

Deze leeftijdsgenoten van buiten de eigen etnische groep hebben mogelijkerwijs andere 

ideeën en gedrag met betrekking tot relatievorming. Door het contact met deze andere ideeën 

en gedragingen kunnen veranderingen ontstaan in het gedrag van de Turkse tweede generatie.  

Het belang van personen van buiten de familie komt naar voren in alle empirische 

hoofdstukken. De invloed van niet-co-etnische vrienden is sterk en consistent. We vinden 

significante effecten voor alle bestudeerde aspecten: de timing van de eerste relatie en 

huwelijk (hoofdstuk 2 en 3), de herkomst van de partner (hoofdstuk 4) en relatie type 

(hoofdstuk 2). Meer contact met niet-co-etnische netwerken resulteert in een grotere kans op 

uitstel van relatievorming, op het hebben van een autochtone of “andere migrant”partner en 

op de keuze voor samenwonen. Echter, de effecten zijn niet voor elk aspect van 

relatievorming even sterk. In het algemeen zijn vrienden belangrijk, maar hun invloed lijkt 

sterker voor aspecten van relatievorming die gelieerd zijn aan praktische aspecten en zwakker 

voor aspecten die centraal staan voor de eigen groepsidentiteit. Terwijl er duidelijke effecten 
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voor zowel goede vrienden als kennissen zijn op timing van de eerste relatie, blijft de rol van 

verderaf staande kennissen beperkt, of ontbreekt zelfs helemaal, bij de keuze van de partner 

en het type relatie. Niettemin benadrukken deze bevindingen het belang van vrienden, zeker 

gezien de bevinding dat ouderlijke normen overdracht onder de Turkse tweede generatie sterk 

is. De effecten van vrienden blijven bestaan, zelfs wanneer gecontroleerd wordt voor 

ouderlijke kenmerken. 

We vinden ook dat vrienden en verderafstaande kennissen verschillende rollen vervullen. 

Goede vrienden zijn duidelijk het meest belangrijk in relatievorming en partnerkeuze. Zij 

bieden zowel support als druk, bijvoorbeeld door processen van ‘social learning’ en ‘social 

influence’. Hun invloed is vergelijkbaar met de invloed van de ouders. De effecten van 

verderaf staande netwerken van leeftijdsgenoten zijn meer gerelateerd aan de verspreiding van 

nieuwe ideeën en de invloed van deze netwerken op relatievorming is zwakker. In ons 

onderzoek vinden we dat de etnische samenstelling van de middelbare school, een proxy voor 

verderaf staande netwerken, een U-vormige effect heeft voor timing van het eerste huwelijk 

en de eerste relatie (hoofdstuk 2, 3) en voor de keuze van een huwelijkspartner uit Turkije 

(vrouwen) en een andere migrant partner (mannen) (hoofdstuk 4). Uitstel van relatievorming 

en minder kans voor de boven vermeldde partnerkeuzes gebeurt vaker als de tweede generatie 

jongere een school bezocht waar autochtone leerlingen noch de meerderheid noch de 

minderheid vormden. Dit blijkt een mogelijke effect van verschillende meerderheid-

minderheid situaties te zijn. In het geval als er weinig allochtone scholieren zijn construeren 

de scholieren van de tweede generatie meer nauwe co-etnische netwerken en beïnvloeden 

elkaar op een sterke manier. In het geval dat deze allochtone scholieren de meerderheid in 

school representeren zijn ze dominant and daardoor onwaarschijnlijk te beïnvloeden door de 

autochtone groep. In de tussen situatie als de groepen dezelfde grote hebben is het 

leeftijdgenoten effect maximaal. Dit resultaat suggereert dat sociale integratie en de 

verspreiding van nieuw gedraag het grootst is in een gemengde school context. 

Hoewel we voornamelijk aandacht hebben voor de betekenis van niet-co-etnische vrienden 

voor relatievorming, kijken we in hoofdstuk 4 is naar de rol van etnische leeftijdgenoten voor 

relatievorming. Enerzijds is het hebben van niet-co-etnische vrienden een indicator voor 

weinig contact met de autochtone bevolking welke gerelateerd wordt aan een grotere 

waarschijnlijkheid voor een huwelijkspartner uit Turkije. Anderzijds verhoogt het hebben van 

veel co-etnische vrienden ook de kans op het vinden van een tweede generatie partner van 

Turkse herkomst. Veel jongvolwassenen met een tweede generatie partner van Turkse 

afkomst ontmoeten hun partner echter via vrienden, en volgen daarmee eerder het door 

“liefde” bepaalde huwelijksregime welke dominant is in Europa. Dit in tegenstelling tot 

diegenen die een, vaak gearrangeerde, huwelijkspartner uit Turkije hebben. Omdat het aantal 

jongvolwassenen van de tweede generatie met eenzelfde afkomst toeneemt, is het te 

verwachten dat de Turkse tweede- en latere generatie meer geschikte partners via hun 

vrienden zullen ontmoeten. Het is daarom waarschijnlijk dat in de toekomst gearrangeerde 

huwelijken minder vaak zullen voorkomen.  
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De rol van de institutionele context  
Voor de studie naar de invloed van de nationale context op het gedrag van individuen, 

onafhankelijk van individuele kenmerken, is het maken van cross nationale vergelijkingen 

belangrijk. Overheidsbeleid, specifiek gericht op migranten in het bijzonder alsook 

verzorgingsstaat voorzieningen in het algemeen, kunnen de omstandigheden van de keuzes 

met betrekking tot relatievorming vergemakkelijken of juist hinderen. Migratie- en 

integratiebeleid vormt in belangrijke mate het leven van migranten en hun kinderen, 

bijvoorbeeld beleid welke voorwaarden voor gezinshereniging zoals een minimumleeftijd of 

inkomensverplichtingen vastlegt kan een migratiehuwelijk bemoeilijken. Landen met beleid 

ter bevordering van multiculturele integratie geven migranten meer mogelijkheden hun 

culturele waarden en tradities in acht te nemen dan landen met een meer restrictief 

integratiebeleid welke uitgaat van volledige assimilatie. Ook de verzorgingsstaat beïnvloedt 

het leven van migranten en hun kinderen. De voorzieningen van de verzorgingsstaat en de 

toegang daartoe verschillen echter tussen landen. Beide beleidscontexten verschillen per land 

waarmee de woonplaats een belangrijke factor in de analyse van relatievorming onder de 

Turkse tweede generatie vormt. 

Hoewel wij niet direct de effecten van overheidsbeleid kunnen testen, suggereren de 

resultaten dat dergelijke structurele factoren belangrijk zijn. In de diverse empirische 

hoofdstukken komen meerdere aspecten aan de orde: de omvang van de groep van tweede 

generatie jongvolwassenen van Turkse afkomst in de verschillende steden en de invloed van 

migratie en integratiebeleid op partnerkeuze (hoofdstuk 4), de rol van migratie- en 

integratiebeleid versus meer algemene verzorgingsstaatvoorzieningen gericht op 

jongvolwassenen voor timing van relatievorming (hoofdstuk 3), en de rol van de 

verzorgingsstaat op het ondersteunen van verschillende sekserollen en familiemodellen 

(hoofdstuk 5). 

In hoofdstuk 3, testen we of tweede generatie Turksen jongeren die wonen in een land met 

een meer multicultureel beleid op jongere leeftijd huwen en de ouders een grotere invloed 

hebben op de relatievorming. Wij vinden slechts een gedeeltelijke ondersteuning voor deze 

hypothese. De Turkse tweede generatie in België, Nederland en Zweden, landen met een min 

of meer multicultureel integratiebeleid, maar ook in Oostenrijk, een land met een restrictiever 

integratiebeleid, vormen hun relaties op jongere leeftijd dan de Turkse tweede generatie in 

Frankrijk, Zwitserland, en Duitsland, landen met een restrictiever integratiebeleid. Echter, 

onze hypothese dat ouders en leeftijdgenoten verschillen in hun invloed in de verschillende 

integratie contexten blijkt niet houdbaar. In tegenstelling tot onze verwachtingen hebben 

ouders een grotere invloed in landen met restrictief integratiebeleid en hangt de invloed van 

leeftijdsgenoten helemaal niet met samen specifiek integratiebeleid. In hoofdstuk 4, 

bestuderen we eveneens de rol van het integratiebeleid en vertrekken vanuit de hypothese dat 

partnerkeuze samenhangt met het integratiebeleid omdat daarin gezinshereniging in 

verschillende mate wordt toegestaan. In dit geval vinden we inderdaad het verwachtte effect: 

in landen met minder strikte maatregelen voor integratie en gezinshereniging heeft de Turkse 
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tweede generatie meer kans een huwelijkspartner uit Turkije te vinden en minder kans op een 

tweede generatie partner uit hun Turkse gemeente.  

We onderzoeken de relevantie van meer algemene verzorgingsstaat voorzieningen in 

hoofdstuk 3 en 5. In hoofdstuk 3 vonden we dat integratiebeleid de verschillen in timing niet 

kan verklaren. We betogen daarom dat de patronen van vroege relatievorming mogelijk 

gerelateerd zijn aan verzorgingsstaatbeleid dat jonge volwassenen meer mogelijkheden biedt 

om een eigen huishouding te stichten. Zoals gezegd vinden we in hoofdstuk 5 dat de 

beleidsmaatregelen die bepaalde familiestructuren ondersteunen leiden tot vergelijkbare 

landspecifieke patronen van sekserollen onder de Turkse tweede generatie en de autochtone 

bevolking. 

Deze bevindingen leiden tot de vraag welke vorm van beleid belangrijker is in het 

beïnvloeden van relatievorming onder de Turkse tweede generatie: specifiek beleid gericht op 

migranten of verzorgingsstaatarrangementen gericht op de gehele bevolking. Helaas kan het 

proefschrift op dit punt geen eenduidig en finaal antwoord geven. De voorzieningen van de 

verzorgingsstaat lijken relevant te zijn voor de verklaring van relatievorming. Het beïnvloed 

de mogelijkheden van jongvolwassenen om onafhankelijk te zijn en een relatie te vormen. 

Tevens is het van invloed op de kansen voor vrouwen om betaalde arbeid te verrichten. Deze 

effecten zijn zeker ook relevant voor de Turkse tweede generatie zo doen onze resultaten 

geloven. Voor migratie- en integratiebeleid zijn onze bevindingen minder eenduidig. Het 

migratiebeleid lijkt de relatievorming van de tweede generatie Turken te beïnvloeden, met 

name die met betrekking tot gezinshereniging, en is daarom van belang voor (transnationale) 

partnerkeuze. Echter, het effect van integratiebeleid lijkt verder betrekkelijk minimaal. Dit 

kan worden veroorzaakt door het feit dat bijvoorbeeld in landen als Zweden de nadruk op 

multicultureel beleid wordt gecompenseerd door de nadruk op individuele besluitvorming 

zoals dat prominent aanwezig is in het algemene verzorgingsstaatbeleid. We moeten dus in 

het algemeen concluderen dat de exacte mechanismen van de invloed van overheidsbeleid 

onduidelijk blijven, en hoewel in sommige gevallen het beleid duidelijke resultaten lijkt te 

hebben opgeleverd, is het mogelijk dat ogenschijnlijk ineffectief beleid wel degelijk effect 

heeft maar door andere factoren teniet gedaan wordt. Tot slot, het integratiebeleid kan wel 

degelijk een indirect effect hebben: als gevolg van de publieke opinie en het algemeen klimaat 

met betrekking tot de acceptatie van de allochtone bevolking. Dit kan een invloed hebben op 

de relatievorming van de tweede generatie Turken. Als de Turkse tweede generatie 

bijvoorbeeld een lage sociale status heeft, en niet gemakkelijk geaccepteerd wordt, dan kan dit 

de kans op bijvoorbeeld huwelijken met autochtonen verminderen.  

 


