
Jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen blijken moderne
opvattingen te hebben over de combinatie van werk en de
zorg voor jonge, niet schoolgaande, kinderen. Zij zijn wat
dat betreft zelfs moderner dan autochtone vrouwen. Over
kostwinnerschap denken Turkse en Marokkaanse mannen
daarentegen traditioneler dan autochtone mannen. Ook
blijkt dat zowel mannen als vrouwen van Turkse of Marok-
kaanse herkomst vaker dan autochtonen van mening zijn
dat de vrouw geschikter is om de kinderen op te voeden
dan de man. Mede omdat Turken en Marokkanen meer
kinderen verwachten te krijgen dan autochtonen, zou dit
ertoe kunnen leiden dat Turkse en Marokkaanse vrouwen
in de toekomst vaker met een zware en/of dubbele taaklast
te maken krijgen dan autochtone vrouwen.

1. Inleiding

Een op de tien inwoners van Nederland is van niet-wester-
se herkomst. In grote steden als Amsterdam en Rotterdam
behoort ruim de helft van de kinderen tot een niet-westers
allochtone herkomstgroep. Binnen de niet-westerse bevol-
king vormen Turken en Marokkanen naar verhouding grote
groepen.
Onder Turken en Marokkanen is op dit moment een ruime
meerderheid van de ouders buiten Nederland geboren en
getogen (Distelbrink en Hooghiemstra, 2005). De tweede
generatie staat echter op de drempel van gezinsvorming.
De komende tien jaar zal het aandeel gezinnen met ten
minste één ouder van de tweede generatie snel toenemen.
Er is daarom alle reden om de opvattingen over gezin en
taakverdeling van de tweede generatie onder de loep te
nemen. Deze opvattingen geven inzicht in veranderingen
die zijn te verwachten met betrekking tot het gezinsleven in
deze groepen.
In dit artikel wordt nagegaan of jonge Turken en Marokka-
nen van de tweede generatie verschillen van autochtone
jongeren wat betreft hun opvattingen over gezin en taak-
verdeling. Uit onderzoek is bekend dat attituden ten aan-
zien van emancipatie sterk samenhangen met opleiding.
De tweede vraag die in dit artikel wordt beantwoord is dan
ook in hoeverre eventuele verschillen in opvattingen tus-
sen jonge Turken en Marokkanen enerzijds en jonge au-
tochtonen anderzijds worden verklaard door verschillen in
opleidingsniveau.

De onderzoeksgroep

De meeste gegevens in dit artikel zijn afkomstig uit het
Onderzoek Gezinsvorming Jonge Allochtonen (OGJA), dat
in 2004 is uitgevoerd door het CBS (zie kader Gegevens-
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Gegevensbronnen en opleidingsniveau

De bronnen voor de cijfers in dit artikel zijn het Onder-
zoek Gezinsvorming (OG) en het Onderzoek Gezinsvor-
ming Jonge Allochtonen (OGJA), beide uitgevoerd door
het CBS.
Het OG wordt sinds 1974 om de circa vijf jaar gehouden.
Doel van dit onderzoek is het verzamelen van informatie
over ontwikkelingen in relatie- en gezinsvorming en de
achtergronden daarvan. Het onderzoek vormt een aan-
vulling op demografische gegevens uit de Gemeentelijke
Basisadministratie persoonsgegevens. In de periode fe-
bruari tot en met juni 2003 is het meest recente OG uit-
gevoerd. Aan de enquête hebben 3,9 duizend mannen
en 4,2 duizend vrouwen van 18-62 jaar deelgenomen.
Omdat allochtonen in het OG slechts beperkt zijn verte-
genwoordigd, is het meest recente OG uitgebreid met
een specifiek onderzoek onder jonge Turken en Marok-
kanen, het OGJA.
Het OGJA is uitgevoerd in de periode januari tot en met
april 2004. Respondenten zijn Turkse en Marokkaanse
jongeren van 18-27 jaar, die in Nederland zijn geboren
of vóór hun zesde jaar naar Nederland zijn gekomen.
Deze categorie wordt in dit onderzoek aangeduid als de
tweede generatie (in ruime zin).
Om na te gaan in welke mate traditionele opvattingen
worden ondersteund door deze Turkse en Marokkaanse
jongeren, is een aantal stellingen aan hen voorgelegd.
Deze betreffen de rolverdeling van mannen en vrouwen
in het gezin, de positie van de vrouw in de maatschappij
en de oriëntatie op het gezin. Bij de meeste stellingen
kunnen de respondenten aangeven dat ze geen mening
hebben. Het aandeel respondenten dat geen mening
heeft, loopt per vraag uiteen van enkele procenten tot,
in incidentele gevallen, een kwart. In de staten is uitslui-
tend het aandeel dat het eens is met een bepaalde stel-
ling opgenomen. Hierbij is gepercenteerd op de totale
groep respondenten, waarin ook degenen die geen me-
ning hebben zijn meegenomen.

Voor het onderwijsniveau wordt in dit artikel gebruik
gemaakt van de indeling in laagopgeleiden en middel-
baar/hoogopgeleiden. Een uitzondering hierop vormt
staat 2. Daarin is gebruik gemaakt van een driedeling
(laagopgeleiden, middelbaar opgeleiden en hoogopge-
leiden). Tot de laagopgeleiden behoren personen met
uitsluitend basisonderwijs of een vmbo-opleiding. Mid-
delbaar opgeleiden zijn personen met een havo/vwo- of
een mbo-opleiding. Tot de hoogopgeleiden behoren
personen met een hbo- of universitaire opleiding. Het
gaat in dit artikel zowel om personen die op het moment
van enquêteren een opleiding op het betreffende niveau
volgen als om personen die reeds een diploma op dat
niveau hebben behaald.



bronnen en onderwijsniveau). In het OGJA zijn ruim 950
Turkse en Marokkaanse tweede generatie jongvolwasse-
nen tussen de 18 en 27 jaar ondervraagd over hun gezins-
samenstelling, relaties en opvattingen over gezinsvorming,
huwelijk en emancipatie. Een referentiegroep van ruim
1200 autochtonen van dezelfde leeftijd is samengesteld uit
het Onderzoek Gezinsvorming 2003 (OG2003).

Uit onderzoek is bekend dat met name Turken doorgaans
op jongere leeftijd een gezin vormen dan autochtonen
(Distelbrink en De Graaf, 2005). Dit blijkt ook bij de tweede
generatie het geval te zijn.
Van de Turkse 20–24-jarigen woont 30 procent samen
(staat 1). Onder Marokkanen en autochtonen woont on-
geveer een vijfde samen. De meeste samenwonende
Turkse en Marokkaanse 20–24-jarigen zijn gehuwd, ter-
wijl een meerderheid van de autochtonen ongehuwd sa-
menwoont. Turkse jongvolwassenen hebben het vaakst
kinderen (13 procent). Onder Marokkanen en autochto-
nen ligt het aandeel met kinderen lager, op respectievelijk
7 en 4 procent. Voor alle drie groepen geldt dat vrouwen
vaker (al dan niet gehuwd) samenwonen dan mannen en
bovendien vaker een gezin hebben.

De laatste jaren verbeteren Turken en Marokkanen hun
onderwijspositie. Hun achterstand op autochtonen ver-
dwijnt echter niet geheel, omdat ook de laatstgenoemden
hun opleidingsniveau verbeteren (Herweijer, 2003; Traag,
2005). Van de Turkse en Marokkaanse jongvolwassenen
in het OGJA is ongeveer een derde respectievelijk een
kwart laagopgeleid, tegen 16 procent onder autochtonen
(staat 2). Een vijfde van de jonge Turken en Marokkanen
heeft een hbo- of universitaire opleiding afgerond of volgt
nog een opleiding op dat niveau, tegen bijna 40 procent
van de autochtonen.

2. Opvattingen over gezin en taakverdeling

Gezinsvorming

Uit het voorgaande is al naar voren gekomen dat vooral
Turken vaak op jonge leeftijd een gezin stichten. Aan de
respondenten die nog geen kinderen hebben, is de vraag

voorgelegd hoe vanzelfsprekend zij het krijgen van kinde-
ren vinden. Het antwoord op deze vraag kan inzicht geven
in de mate waarin het gezin de dominante leefvorm blijft
onder verschillende groepen. Op dit moment vormen Tur-
ken en Marokkanen vaker een gezin dan autochtonen.
Meer dan de helft van de Turkse en Marokkaanse huishou-
dens is een gezin, tegen een op de drie autochtone huis-
houdens (Distelbrink en Hooghiemstra, 2005).
Dat Turken en Marokkanen vaker een gezin vormen, komt
onder meer door de jonge leeftijdsopbouw van deze groe-
pen. Ook culturele verschillen spelen echter mee, zo blijkt
uit de antwoorden op de vraag naar de vanzelfsprekend-
heid van kinderen. Turkse en Marokkaanse jongvolwasse-
nen blijken het krijgen van kinderen veel vanzelfsprekender
te vinden dan autochtone leeftijdgenoten (grafiek 1). In alle
drie groepen stellen mannen het krijgen van kinderen ove-
rigens minder ter discussie dan vrouwen. Voor Turken en
Marokkanen blijkt dit laatste ook uit hoe mannen en vrou-
wen denken over de noodzaak van kinderen voor het geluk
van een vrouw en over de beste gezinsvorm (staat 3).
Deze laatste twee stellingen zijn alleen in het OGJA opge-
nomen en werden niet voorgelegd aan autochtone respon-
denten.
Ook de twijfel over de vraag of ze zélf kinderen zullen krij-
gen, is bij Turken en Marokkanen minder groot dan bij au-
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Staat 1
Personen van 20–24 jaar naar herkomstgroepering, geslacht, samenwonend met partner en kinderen, 1 januari 2004

Herkomstgroepering Samenwonend met Waaronder gehuwd Ooit kinderen Totaal
partner gekregen

% abs. = 100%

Turken, 2e generatie 10 138
mannen 21 16 7
vrouwen 39 34 19 9 429
totaal 30 25 13 19 567

Marokkanen, 2e generatie
mannen 11 4 2 7 362
vrouwen 28 20 13 7 351
totaal 19 12 7 14 713

Autochtonen
mannen 14 2 1 370 140
vrouwen 31 6 6 356 406
totaal 22 4 4 726 546

Bron: Huishoudensstatistiek.

Staat 2
Personen van 18–27 jaar naar herkomstgroepering, geslacht en
onderwijsniveau

Herkomstgroepering Laag Middelbaar Hoog Totaal

% abs. =
100%

Turken
mannen 34 48 18 260
vrouwen 30 53 17 224
totaal 32 50 18 484

Marokkanen
mannen 31 49 20 224
vrouwen 21 56 22 247
totaal 26 53 21 471

Autochtonen
mannen 19 46 35 627
vrouwen 13 45 42 611
totaal 16 46 38 1 238

Bron: OG 2003, OGJA 2004.

Jonge Turken en Marokkanen over gezin en taakverdeling



tochtonen (staat 4). Van de autochtone jonge mannen en
vrouwen weet bijna een vijfde nog niet zeker of hij of zij
kinderen wil. Bij Turkse en Marokkaanse mannen is een
tiende daar nog niet zeker van. Onder Marokkaanse vrou-
wen is de twijfel bijna even groot als onder autochtone
vrouwen.
Op dit moment groeien Turkse, en vooral Marokkaanse,
kinderen veel vaker dan autochtone kinderen op met min-
stens twee broers of zussen. Gezinnen in deze groepen

zijn gemiddeld groter dan onder autochtonen. Landelijke
cijfers over de vruchtbaarheid van vrouwen van de eerste
generatie laten zien dat het kindertal in de loop van de tijd
wel is afgenomen onder Turken en Marokkanen (Distel-
brink en Hooghiemstra, 2005). De gegevens over het ver-
wacht kindertal bij jongvolwassenen lijken er niettemin op
te duiden dat Marokkaanse en Turkse gezinnen ook in de
toekomst groter zullen blijven dan autochtone gezinnen.
Jonge Marokkaanse vrouwen verwachten de meeste kin-
deren te krijgen; 37 procent verwacht minstens drie kinde-
ren te krijgen. Onder Marokkaanse mannen is dat aandeel
met 35 procent vrijwel even groot. Onder Turken is het
aandeel dat minstens drie kinderen wenst iets kleiner, met
33 procent voor vrouwen en 29 procent voor mannen. Au-
tochtonen schatten hun toekomstige kindertal aanzienlijk
lager in. Van de vrouwen wenst 22 procent een gezin met
drie of meer kinderen. Onder de mannen heeft zo’n groot
gezin slechts bij 12 procent de voorkeur. Autochtone
vrouwen willen dus beduidend vaker een groot gezin dan
autochtone mannen.

Een belangrijke vraag is of verschillen die naar voren zijn
gekomen in opvattingen over het krijgen van kinderen ook
blijven gelden als het opleidingsniveau in alle groepen ge-
lijk zou zijn. Uit onderzoek is bekend dat opvattingen over
bijvoorbeeld emancipatie sterk kunnen variëren tussen
opleidingscategorieën: hoe meer opleiding, des te moder-
ner wordt vaak gedacht.
Om de invloed van opleiding na te gaan, zijn gegevens van
laag- en middelbaar/hoogopgeleiden voor de drie groepen
naast elkaar gezet. De vanzelfsprekendheid van het krij-
gen van kinderen blijkt in alle drie groepen onder laagop-
geleiden groter dan onder middelbaar/hoogopgeleiden
(grafiek 2a, 2b en 2c). De verschillen tussen de drie groe-
pen nemen niet af als alleen laagopgeleiden of middel-
baar/hoogopgeleiden met elkaar worden vergeleken. De
invloed van opleiding is in alle drie etnische groepen na-
melijk ongeveer even groot. Het enige dat opvalt is dat de
verschillen tussen mannen en vrouwen onder laagopgelei-
den over het algemeen iets kleiner zijn dan onder middel-
baar/hoogopgeleiden.

Taakverdeling in het gezin

In veel Turkse en Marokkaanse gezinnen heerst nog een
tamelijk traditionele rolverdeling. Vrouwen nemen het leeu-
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1. Aandeel kinderloze Turken, Marokkanen en autochtonen van 18–27
jaar dat het vanzelfsprekend vindt kinderen te willen naar geslacht5.

%

Bron: OG 2003, OGJA 2004.
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Staat 3
Opvattingen over gezinsvorming van kinderloze Turken en Marokkanen van
18–27 jaar naar geslacht

Turken Marokkanen
Stellingen

man vrouw man vrouw

% mee eens

Ook zonder kinderen kan een
vrouw gelukkig zijn 61 70 66 71
De beste gezinsvorm is nog
altijd twee getrouwde ouders
met kinderen 83 68 84 75

Bron: OGJA 2004.

Staat 4
Jongeren zonder kinderen van 18–27 jaar naar geslacht, herkomstgroepering en verwacht kindertal

Geen Weet niet wel/geen Minimaal één kind Minimaal twee Drie of meer Totaal aantal
kind kinderen kinderen respondenten

% absoluut = 100%

Turken
man 3 8 20 40 29 224
vrouw 3 11 14 39 33 176

Marokkanen
man 8 9 25 24 35 216
vrouw 5 15 9 35 37 205

Autochtonen
man 3 19 18 47 12 404
vrouw 3 17 9 50 22 574

Bron: OG 2003, OGJA 2004.
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wendeel van de zorg voor de kinderen en het huishouden
voor hun rekening, en mannen verdienen meestal het geld.
Slechts een minderheid van de vrouwen werkt buitenshuis
en veel eerste generatie ouders zien weinig in de combina-
tie van zorg en werk door de moeder (Distelbrink en Hoog-
hiemstra, 2005). De gegevens over jongvolwassenen
maken duidelijk dat in Nederland opgegroeide Turkse en
Marokkaanse jongvolwassenen een heel andere taakver-
deling voorstaan dan de ouders van de eerste generatie,
die nu het beeld bepalen. Buitenshuis werken door moe-
ders en het verdienen van een eigen inkomen blijkt door
een meerderheid van de jonge Turkse en Marokkaanse
mannen en vrouwen te worden geaccepteerd (staat 5).
Turkse en Marokkaanse jonge vrouwen blijken het buitens-
huis werken van jonge moeders zelfs iets vaker te accep-
teren dan autochtone vrouwen. Maar liefst 90 procent van
de Turkse en Marokkaanse vrouwen onderschrijft het be-
lang van een eigen inkomen voor moeders met jonge kin-
deren, tegen driekwart van de autochtone vrouwen. Turkse
en Marokkaanse mannen verschillen gemiddeld weinig van
autochtone mannen als het gaat om het medekostwinner-
schap van moeders, behalve bij de stelling dat vaders het
best de kost kunnen verdienen en moeders het huishou-
den en de kinderen voor hun rekening moeten nemen. Met
name Turkse mannen zijn het hier vaker mee eens dan
hun autochtone seksegenoten. In dit opzicht zijn zij dus
minder modern.
Het enige punt waarop Turkse en Marokkaanse jongvol-
wassenen beduidend traditioneler zijn dan hun autochtone
leeftijdgenoten, is hun grotere instemming met de stelling
dat vrouwen geschikter zijn om kleine kinderen op te voe-
den dan mannen. Dit geldt voor Turken nog sterker dan
voor Marokkanen.

Voor alle groepen geldt dat jonge mannen minder gemak-
kelijk denken over de combinatie moederschap en buitens-
huis werken dan jonge vrouwen. Opvallend is dat zich
onder Marokkanen, en in iets mindere mate onder Turken,
grote verschillen voordoen tussen de seksen, mede door
de zeer moderne opvattingen van de vrouwen in deze
groepen. Dat blijkt ook uit de antwoorden op de stellingen
die alleen aan Turken en Marokkanen zijn voorgelegd. Van
de Turkse en Marokkaanse vrouwen vindt slechts ongeveer
een vijfde dat het voor jongens belangrijker is om later een
eigen inkomen te verdienen dan voor meisjes. Turkse en
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Staat 5
Opvattingen over emancipatie van Turken, Marokkanen en autochtonen van 18–27 jaar naar geslacht

Turken Marokkanen Autochtonen
Stellingen

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

% mee eens

Moeders kunnen buitenshuis werken als er goede opvang is 70 79 65 80 65 75
Ook als een vrouw jonge kinderen heeft, is het goed als ze
een eigen inkomen verdient 69 87 68 91 70 73
In een gezin moet de man de kostwinner zijn en de vrouw
voor huishouden en kinderen zorgen 27 15 23 6 18 11
Een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te voeden
dan een man 68 49 58 39 46 24
Een vrouw moet stoppen met werk als ze een kind krijgt 1) 32 12 28 8 . .
Het is voor jongens belangrijker dan voor meisjes dat zij
later hun eigen inkomen verdienen 1) 41 22 39 16 . .

1) Deze stellingen zijn alleen voorgelegd aan Turken en Marokkanen.

Bron: OG 2003, OGJA 2004.

2. Aandeel jongeren van 18–27 jaar dat het vanzelfsprekend vindt
kinderen te willen naar geslacht en onderwijsniveau5.

%

Bron: OG 2003, OGJA 2004.
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Marokkaanse mannen zijn het hier twee keer zo vaak mee
eens. De verschillen zijn bij autochtonen over het alge-
meen iets kleiner. Als het gaat om de grotere geschiktheid
van vrouwen om voor kinderen te zorgen, zijn de verschil-
len tussen de seksen in alle drie groepen groot.

Uit veel onderzoek komt naar voren dat hoogopgeleiden
modernere opvattingen hebben over de rolverdeling tussen
man en vrouw. Het is daarom verrassend dat Turkse en
Marokkaanse vrouwen, die gemiddeld lager zijn opgeleid
dan autochtone vrouwen, modernere opvattingen hebben
dan de laatstgenoemden. Welke invloed opleiding heeft op
de opvattingen, is nagegaan voor de stellingen die aan alle
drie groepen zijn voorgelegd. Als het gaat om buitenshuis
werken door moeders, het verdienen van een eigen inko-
men en het doorbreken van een traditionele taakverdeling,
valt op dat vooral autochtone, en in mindere mate Turkse,
vrouwen meer traditionele opvattingen hebben als zij laag-
opgeleid zijn (staat 6). Bij Marokkaanse vrouwen is de in-
vloed van het opleidingsniveau minder duidelijk te zien.
Laagopgeleide Marokkaanse vrouwen denken vaak even
modern als hun hoger opgeleide seksegenoten. Vooral
deze laagopgeleide Marokkaanse vrouwen zijn dan ook
veel moderner in hun opvattingen dan de naar verhouding
traditioneel ingestelde laagopgeleide autochtone vrouwen.
Bij middelbaar/hoogopgeleide vrouwen zijn de verschillen
tussen de etnische groepen minder groot.
Bij mannen wisselt de invloed van opleiding per stelling,
maar opnieuw valt de naar verhouding geringe invloed
daarvan bij Turken en Marokkanen op. Verschillen tussen
etnische groepen zijn voor laagopgeleide mannen niet we-
zenlijk anders dan voor middelbaar/hoogopgeleide man-
nen. Als er verschillen zijn, verschilt de richting ervan per
stelling.
Verschillen tussen de seksen binnen de groepen variëren
niet sterk naar opleidingsniveau, althans bij Turken en Ma-
rokkanen. Bij Turkse vrouwen valt op dat de middel-
baar/hoogopgeleiden onder hen een flinke voorsprong
hebben op mannen wat betreft het onderschrijven van het
belang van een eigen inkomen voor de moeder. De on-
enigheid hierover tussen de seksen is even groot als in de
Marokkaanse groep. Onder autochtonen is opvallend dat

laagopgeleide vrouwen mínder modern denken dan laag-
opgeleide mannen waar het gaat om het verdienen van
een eigen inkomen door vrouwen met jonge kinderen.
De opvattingen van jongvolwassenen over de grotere ge-
schiktheid van vrouwen om voor de kinderen te zorgen,
blijken bij beide seksen nauwelijks met opleiding samen te
hangen. Laagopgeleiden denken hierover hetzelfde als
jongeren met een hogere opleiding. De enige categorie
laagopgeleiden die opvalt door een onverwacht minder
grote instemming met de stelling, is die van de Marokkaan-
se jonge vrouwen.

Invloed van opleiding samengevat

Als allochtone jongeren hun positie in het onderwijs verder
verbeteren, zal dit weinig consequenties hebben voor de
gevonden verschillen tussen etnische groepen wat betreft
hun opvattingen. Als de opleiding toeneemt, wordt het krij-
gen van kinderen minder vanzelfsprekend gevonden. Dit
geldt echter voor alle groepen. Als de opleidingsachterstand
op autochtonen wordt ingelopen, zullen verschillen tussen
Marokkaanse en autochtone mannen in opvattingen over
arbeidsdeelname van moeders naar verwachting iets afne-
men. Bij vrouwen worden de verschillen kleiner doordat juist
autochtone vrouwen hun opvattingen sterk bijstellen als ze
hoger opgeleid zijn. Laagopgeleide autochtone vrouwen zijn
in vergelijking met Turkse en Marokkaanse vrouwen aan-
zienlijk traditioneler. Verschillen tussen de seksen binnen
groepen nemen bij Turken toe met het opleidingsniveau.

3. Conclusies

Op dit moment vormt de tweede generatie al een meerder-
heid binnen de totale groep Turken en Marokkanen van
15–29 jaar. Voor de komende jaren wordt verwacht dat de
tweede generatie sterk zal groeien en de eerste generatie
zal afnemen. De tweede generatie Turken en Marokkanen
zal dus steeds meer het beeld gaan bepalen. In dit artikel
zijn recente gegevens gepresenteerd over attituden van
jongvolwassen Turken en Marokkanen van de tweede ge-
neratie.
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Staat 6
Opvattingen over emancipatie van Turken, Marokkanen en autochtonen van 18–27 jaar naar geslacht en opleidingsniveau

Turken Marokkanen Autochtonen
Stellingen

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

% mee eens

Moeders kunnen buitenshuis werken als er goede opvang is
laagopgeleiden 65 71 66 81 59 64
middelbaar en hoogopgeleiden 74 82 66 80 67 77

Ook als een vrouw jonge kinderen heeft, is het goed als ze
een eigen inkomen verdient

laagopgeleiden 69 79 70 94 73 62
middelbaar en hoogopgeleiden 70 90 68 91 69 75

In een gezin moet de man de kostwinner zijn en de vrouw
voor huishouden en kinderen zorgen

laagopgeleiden 29 19 31 13 25 36
middelbaar en hoogopgeleiden 25 11 19 4 16 8

Een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te voeden
dan een man

laagopgeleiden 68 49 59 32 44 26
middelbaar en hoogopgeleiden 67 49 56 41 46 24

Bron: OG 2003, OGJA 2004.
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Een gezin blijft voor jonge Turken en Marokkanen als ge-
wenste leefvorm vanzelfsprekender dan voor autochtonen.
Allochtonen twijfelen minder over kinderen dan autochto-
nen, en het ligt daarom in de verwachting dat ook hun kin-
dertal hoger zal blijven. Jonge Turkse en Marokkaanse
vrouwen blijken zeer moderne opvattingen te hebben over
de combinatie van werk en de zorg voor jonge, niet school-
gaande, kinderen. Zij zijn wat dat betreft zelfs moderner
dan autochtone vrouwen van dezelfde leeftijd. In potentie
zou de arbeidsdeelname van Turkse en Marokkaanse
moeders in de toekomst daarmee zelfs boven die van au-
tochtone vrouwen kunnen komen te liggen. Er zijn echter
enkele aspecten die dit minder waarschijnlijk maken. Aller-
eerst zijn zowel mannen als vrouwen van de tweede gene-
ratie Turken en Marokkanen beduidend vaker dan hun
autochtone leeftijdgenoten van mening dat de vrouw ge-
schikter is om voor de kinderen te zorgen dan de man. Het
is dan ook waarschijnlijk dat Turkse en Marokkaanse vrou-
wen, als ze buitenshuis gaan werken, meer te maken krij-
gen met een dubbele taaklast dan autochtone vrouwen.
Daar komt bij dat de last van de combinatie van werk en
zorg voor hen ook al groter zal zijn doordat zij naar eigen
verwachting gemiddeld grotere gezinnen zullen hebben.
Een derde factor die de arbeidsparticipatie van Turkse en
Marokkaanse moeders kan belemmeren, is dat Turkse en
Marokkaanse mannen minder vaak voorstander zijn van
het verdelen van het kostwinnerschap als er kinderen ko-
men. Juist door de moderne opvattingen van de vrouwen
zijn de verschillen in opvattingen tussen de seksen binnen
de Turkse, en vooral binnen de Marokkaanse, groepering
groot. Dit geldt voor laagopgeleide en middelbaar/hoogop-
geleide jongeren in ongeveer dezelfde mate. Op dit mo-
ment blijken verschillen in opvattingen over emancipatie
tussen de seksen mee te spelen in de keuze die veel Turk-
se en Marokkaanse jongeren maken voor een partner uit
het herkomstland. Meisjes zoeken hun partner over de
grens omdat ze jongens hier te traditioneel vinden, terwijl
jongens de meisjes in Nederland juist te modern vinden
(Hooghiemstra, 2003). Dit feit doet zich voor terwijl de keu-

ze voor een partner uit het herkomstland eigenlijk niet de
voorkeur heeft. Slechts een kleine minderheid van de Turk-
se en Marokkaanse 18-27-jarigen vindt het belangrijk dat
hun toekomstige partner in het herkomstland is opgegroeid
(Distelbrink en De Graaf, 2005). Om te zorgen dat Turkse
en Marokkaanse jongeren er vertrouwen in krijgen dat zij
een geschikte partner in Nederland kunnen vinden, met
wie zij goede afspraken kunnen maken over de verdeling
van zorg en werk, is een dialoog tussen de seksen van
groot belang. Wat dat betreft staat de Turkse en
Marokkaanse jonge vrouwen en mannen in Nederland
waarschijnlijk hetzelfde proces te wachten als dat wat zich
de afgelopen decennia onder Nederlandse jongvolwasse-
nen heeft afgespeeld.
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