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Emancipatie van de tweede generatie
Keuzen en kansen in de levensloop van jonge moeders van Marokkaanse en Turkse afkomst

Vraagstelling
Dit onderzoek gaat over de emancipatie, toegespitst op autonomie en participatie, van twee-
de generatie vrouwen van Marokkaanse en Turkse herkomst. Het onderzoek is uitgevoerd door
het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van het WODC/Ministerie van Justitie. Het behan-
delt het levensplan van de vrouwen en hun feitelijke levensloop van de tienertijd tot de
komst van het eerste kind. Het doel is zicht te bieden op processen van emancipatie, op de
keuzen die vrouwen maken en de sociale, culturele en religieuze processen die daarop van
invloed zijn. Daarbij onderzoeken we of er verschillen zijn tussen de vrouwen naar etniciteit,
opleidingsniveau en vooral naar arbeidspositie, en met autochtoon-Nederlandse vrouwen die
uit vergelijkbare sociale milieus komen. De uitkomst van deze studie werpt licht op de sa-
menhang tussen de opvattingen en feitelijke keuzen van de vrouwen en de vigerende beleids-
opvattingen over emancipatie. Dat inzicht kan een aanknopingspunt zijn bij het verder vorm-
geven van het emancipatiebeleid.

Interviews
Het hart van het onderzoek vormen uitgebreide interviews met vijftig vrouwen van Marok-
kaanse en Turkse afkomst en met tien Nederlandse vrouwen. De onderzoeksgroep omvat een
specifieke selectie van vrouwen: jonge moeders van de tweede generatie in (hoofdzakelijk)
tweeoudergezinnen, gespreid naar opleidingsniveau en arbeidspositie. Van kwantitatieve
generaliseerbaarheid van de onderzoeksbevindingen kan daarom geen sprake kan zijn. Het
onderzoek richt zich op het zichtbaar maken van processen en de onderzoeksgroep is bewust
op het verkennen hiervan samengesteld.
De interviews hebben grotendeels een open opzet. Ze zijn afgenomen door getrainde inter-
viewsters die afkomstig zijn uit de doelgroepen. De werving van respondenten gebeurde via
de netwerken van de onderzoekers en interviewers en via de sneeuwbalmethode. Vrijwel
alle interviews zijn op band opgenomen en verbatim uitgewerkt. Het kwalitatieve materiaal
is verwerkt met het programma atlas/ti en langs inductieve weg geanalyseerd. Dat wil zeg-
gen dat nadere categorisering plaatsvond op grond van wat uit het materiaal sprak.

Emancipatieopvattingen
In dit onderzoek worden twee aspecten van emancipatie onderscheiden: autonomie (nader
uiteengelegd in keuzevrijheid en bewegingsvrijheid) en participatie (arbeidsparticipatie,
economische zelfstandigheid en maatschappelijke activiteiten in brede zin).
De opvattingen van de respondenten laten een duidelijke gerichtheid op emancipatie zien.
De tweede generatie vrouwen onderschrijven in principe het recht op keuze- en bewegings-
vrijheid. Een grote meerderheid vindt ook economische onafhankelijkheid van belang. Be-
zwaren hiertegen hangen samen met de dominantie van de zorgrol van de vrouw: de zorg
voor het gezin geldt als belangrijkste reden om van werk buitenshuis af te zien.
Daarnaast kan nog een obstakel in de weg staan tussen ideaal en werkelijkheid: een deel
van de vrouwen ontbreekt het aan ‘eigen kracht’, aan wilskracht, zelfvertrouwen en asser-
tiviteit, die nodig is om zich als autonoom persoon te manifesteren en om maatschappelijk
te participeren. Door de socialisatie van de zorg-identiteit en van inschikkelijkheid in hun
jonge jaren kunnen vrouwen zich zekerder voelen in de zorgrol en geneigd zijn tot confor-
miteit. Voorts waardeert de meerderheid van de respondenten economische onafhankelijk-
heid vooral om een ‘extraatje’ te verdienen en dit onafhankelijk van hun man te kunnen be-
steden. De exclusieve kostwinnersrol van de man blijft hiermee onverlet. Participatie in be-
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taald werk staat dus meer ten dienste van verhoging van het streven naar autonomie, ook
ten opzichte van de partner, dan van economische zelfredzaamheid van de vrouw.
Ondanks de discrepantie tussen de idealen omtrent autonomie en participatie en feitelijke
keuzen is de emancipatietrend onmiskenbaar. Deze vinden we weerspiegeld in de toekom-
stambities van de respondenten. Als de kinderen groter worden blijft het ‘rekening houden
met’ prominent in beeld, maar naast de rol van echtgenote en moeder krijgt die van auto-
nome werkende vrouw een meer nevenschikkende plaats. Nog belangrijker is dat de moe-
ders van vandaag, afgaande op hun uitspraken, in hun opvoeding de emancipatietrend wil-
lens en wetens ondersteunen, al duidt het onderzoek ook op opvoedingsonzekerheid. Auto-
nomie en participatie staan voor dochters hoog op de agenda, zij het dat er vrees bestaat
dat de ‘jeugd van tegenwoordig’ haar respect, empathie en fatsoen uit het oog zal verlie-
zen. Ook voor de generatie van dochters blijft het streven gericht op balans met ‘rekening
houden met’.

De feitelijke levensloop
In de tienertijd zagen sommige respondenten hun schoolkeuzen beperkt, omdat hun ouders
aan hun bescherming en de regels voor seksesegregatie de voorrang gaven. Ook door een
passieve houding droegen ouders soms de boodschap uit dat onderwijs er voor het meisje
minder op aankwam. Verder kregen de respondenten als tiener niet veel armslag om de we-
reld buiten school te verkennen. Enerzijds lijkt dit deels het schoolsucces van meisjes te
verklaren. Aan de andere kant kan de restrictieve opvoeding hebben geleid tot afhankelijk-
heid en onzekerheid, waarmee autonoom functioneren (in de maatschappij) is bemoeilijkt.
In de fase van gezinsvorming zijn de kaarten intussen deels geschud. Tijdens de voorafgaan-
de socialisatie is een duidelijk verwachtingspatroon ontstaan over het vervolg van de le-
vensloop. Huwelijk, gezinsvorming en de zorgrol zijn daarin vanzelfsprekend. Participatie in
arbeid is dat minder. Toch verhindert deze ‘macht van de vanzelfsprekendheid’ niet dat
keuzen van de partner, van het tijdstip van trouwen en de komst van kinderen - binnen
marges - autonoom verlopen. Voor het merendeel is de relatie met de ouders in deze fase
meer egalitair geworden, maar de vrouwen houden wel rekening met hun verwachtingen.
Het huwelijk vormt nauwelijks meer een beletsel om te werken. Dat geldt wel voor de
komst van het eerste kind, dat voor een deel van de respondenten aanleiding is (tijdelijk)
met werken te stoppen. In de landelijke populatie neemt de leeftijd waarop het eerste kind
komt toe en de neiging tot uitstel vinden we terug bij een deel van de onderzochten, als
een strategie om autonomie te realiseren en participatiekansen te vergroten. De taakver-
deling blijkt voor de meerderheid geen onderwerp van onderhandeling te vormen. De macht
van de vanzelfsprekendheid van de zorgrol doet zich hier opnieuw sterk gelden. De (intensi-
teit van) deelname aan activiteiten buitenshuis, zoals vrijwilliggerswerk, wordt vooral be-
paald door de zorgrol in het gezin. Veel vrouwen geven dan ook aan dat zij, ‘als de kinderen
groot zijn’, meer ruimte voorzien voor het realiseren van de eigen ambities.

Kansen en belemmeringen
Invloeden op het levensplan en de levensloop zijn te lokaliseren op het niveau van de per-
soon, interacties, instituties en symbolen.
Voor het niveau van de persoon geldt ten eerste het belang van de ‘eigen kracht’. Daarnaast
vormt, in tegenstelling tot wat de publieke beeldvorming wil, de religie vaker een kans dan
een belemmering op het levenspad. De allochtone vrouwen ontlenen er steun en kracht aan
en deels ook autonomie: zij zijn alleen aan God verantwoording voor hun daden schuldig en
niet aan mensen, zoals de partner. Belemmerend voor participatie kan religie zijn vanwege
zelfuitsluiting om contact met mannen te mijden, of indirect omdat het dragen van de
hoofddoek tot uitsluiting kan leiden.
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Wat het interactie niveau betreft zijn de ouders van directe invloed in de tienertijd, waarna
hun invloed van meer indirecte aard wordt omdat jonge vrouwen rekening blijven houden
met hun wensen. Aan de schoonouders wordt een meer remmende invloed toegeschreven:
zij laten de oren volgens de respondenten te veel naar ‘de gemeenschap’ hangen. De druk
vanuit de gemeenschap, of wellicht vooral de mate waarin de jongere generatie zich deze
aantrekt, neemt wel af. Leeftijdgenoten onder de familie en vriendenkring zijn van belang
als hulpbron omdat zij, meer dan de oudere garde, naast morele ook informatieve steun
kunnen bieden. De invloed van de partner is na het huwelijk relatief groot, maar over de
aard ervan lopen de meningen uiteen. De vrouwen ervaren deels zijn morele en praktische
steun bij het realiseren van hun wensen. In mindere mate is echter ook sprake van machts-
ongelijkheid tussen de seksen waarbij de man de autonomie van zijn vrouw beperkt. Deze
genderondelijkheid komt het vaakst voor bij lageropgeleide en niet-werkende responden-
ten. Nog vaker legt de vanzelfsprekendheid van zorg door de vrouw – en het gebrek aan van-
zelfsprekendheid van zorg door de man – hun vrijheid in de feitelijke praktijk aan banden.
De gegevens duiden er op dat buitenshuis werken minder op echtelijke bezwaren stuit dan
bewegingsvrijheid van de vrouw in meer algemene zin.
Factoren op het institutionele niveau kwamen minder ter sprake. De kansen die de samen-
leving biedt, bijvoorbeeld in de vorm van ouderschapsverlof of regelingen voor kinderop-
vang, lijken nog weinig bekend. De respondenten hebben wel institutionele belemmeringen
genoemd die veel impact kunnen hebben op de participatiekansen: de sfeer op het werk en
discriminatie in verband met ‘de hoofddoek’.
Op het symbolische niveau speelt negatieve beeldvorming in de samenleving, over allochto-
nen en/of de islam. De vrouwen zijn verwikkeld in een proces van ‘dubbele emancipatie’,
als lid van een minderheid én als vrouw. Het gevoel de eigen identiteit te moeten verdedi-
gen wordt ervaren als een handicap bij maatschappelijke integratie, hoewel sommige res-
pondenten er ook een aansporing in zien om zich extra te bewijzen.

Uit de interviews zijn diverse emancipatiestrategieën naar voren gekomen die de vrouwen
toepassen teneinde hun eigen doelen te bereiken en belemmeringen te overwinnen. Zoals
reeds gezegd kunnen vrouwen autonomie verwerven met een beroep op de religie. Onderhan-
deling en rebellie zijn opties voor sommige vrouwen, maar rekening houden met anderen,
zich conformeren en conflicten vermijden liggen vaak als reactie meer voor de hand. De
‘twee-wereldenstrategie’ past hierbij, dat wil zeggen dat vrouwen voor ‘binnen’ en ‘buiten’
een verschillend handelingsrepertoire hanteren. Deze strategie kan bijdragen aan de ontwik-
keling van ‘bi-culturele competentie’, de vaardigheid om te laveren in verschillende contex-
ten. De strategie van geduld en acceptatie wordt ook vaak toegepast, bijvoorbeeld bij de
taakverdeling. Deze reactie kan de status quo bevestigen, maar ook benut worden om meer
ruimte voor zichzelf te creëren, langs de weg van de geleidelijkheid. Naast deze interactie-
strategieën vormen trouwen, uitstel van het moederschap en werken manieren om meer au-
tonomie te verwerven.

Verschillen binnen en tussen groepen
Hoewel de overeenkomsten groot zijn, vertonen de respondenten van Marokkaanse en Turk-
se herkomst ook verschillen. De Marokkaanse vrouwen komen wat participatie betreft ‘van
verder weg’. De opwaartse mobiliteit is bij hen, vergeleken bij die van de vorige generatie,
relatief groot. Daarnaast lijken zij wat sterker te hangen aan de zorgrol. De vrouwen van
Turkse herkomst hebben tot in de volwassenheid meer te maken met gebondenheid vanuit
het ouderlijk gezin en collectief van landgenoten dan de Marokkaanse respondenten. Ook
landelijk is onder de laatsten een sterkere individualiseringstrend waarneembaar. Een laats-
te verschil is dat de Marokkaanse vrouwen meer dan de Turkse gebukt gaan onder discrimi-
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natie en negatieve beeldvorming, hetgeen vermoedelijk te maken heeft met het feit dat
stigmatisering Marokkanen als groep meer treft dan Turken.
Naar opleidingsniveau en werkstatus is het beeld in grote lijnen tamelijk consistent. Voor
zover er verschillen zijn naar deze factoren wijzen deze alle in de richting van, kortweg,
meer ruimte voor autonomie en participatie bij vrouwen die hoger zijn opgeleid en momen-
teel werken. De ouders van hoogopgeleiden waren nauwer betrokken op hun dochter in
schoolzaken, maar bewaakten haar ook meer eensgezind in haar gangen buitenshuis dan de
ouders van de lager opgeleiden. Werkenden noemen vaker beide ouders als hulpbron bij
schoolzaken dan niet-werkenden en de laatsten noemen vaker de eigen persoon(lijkheid) als
belemmerende factor bij keuzen in de tienertijd. Bij de hoogopgeleiden komt het minder
voor dat zij nauwelijks of geen invloed hadden op de keuze van de partner. Uitstel van het
moederschap komt vaker voor bij hoger opgeleide vrouwen met een baan. De vrouwen die
gestopt zijn met werken tijdens de zwangerschap van het eerste kind zijn lageropgeleid.
Het ‘rekening houden met’, ofwel de zorgidentiteit, neemt een centralere plaats in bij lager
opgeleiden en niet-werkenden, die het gezin vaker als belemmering zien om buitenshuis te
werken. De laatsten zijn ook minder strijdbaar en meer geneigd tot acceptatie van de gren-
zen aan hun bewegingsvrijheid, en zij zijn minder geneigd buitenshuis werken in het licht te
zien van (het delen van) het kostwinnerschap. Kortom, vrouwen die in termen van participa-
tie als succesvol zijn aan te merken verbinden aan hun emancipatoire opvattingen meer be-
reidheid tot autonoom handelen en tot verantwoordelijkheid voor de kostwinning dan hun
minder succesvolle seksegenoten.
De autochtoon-Nederlandse respondenten laten dezelfde emancipatoire veranderingen zien
over generaties heen, maar de sprongen zijn bij hen niet zo groot. De ambities op het ge-
bied van werk voor zichzelf en de generatie van hun dochters zijn gematigder. In het le-
vensplan overheerst het ‘balansmodel’, waarin werk zich evenwichtig verhoudt tot het ge-
zinsbelang. Als jongvolwassene hebben de Nederlandse vrouwen minder druk ervaren vanuit
de ouders bij partnerkeuze, het tijdstip van hun huwelijk en de komst van kinderen. ‘Reke-
ning houden met’, ofwel de relationele opvatting van autonomie, is in deze groep niet min-
der zeldzaam. Hier is dat echter minder verweven met conformiteit. Opmerkelijk is de gro-
tere onzekerheid over de kinderwens bij de partner en over de eigen zorgrol, die mede tot
uitstel – dat veel langer is dan bij de allochtone vrouwen - van het moederschap aanleiding
geven. Regelingen die ouders faciliteren zijn onder de autochtone vrouwen bekender en van
sociale controle vanuit het informele netwerk en van negatieve beeldvorming hebben zij
minder te lijden dan hun allochtone seksegenoten.

Aanknopingspunten voor beleid
De studie concludeert dat emancipatie van de vrouw en zorg in het gezin niet los van elkaar
gedacht kunnen worden. Het emancipatiebeleid en gezinsbeleid zouden daarom meer aan
elkaar gerelateerd moeten zijn.
Wat de vrouwen zelf betreft blijkt het opleidingsniveau een krachtige factor als het om au-
tonomie en participatie gaat. Investering in het onderwijs via voor- en vroegschoolse pro-
gramma’s, inburgering en bijscholing is dan ook van blijvend belang. Omdat allochtone
vrouwen relatief veel ‘stapelen’ en positief staan tegenover ‘levenslang leren’ dienen hen
hiertoe zoveel mogelijk kansen te worden geboden.
De opvoeding in het gezin draagt bij aan de onderwijskansen, ontwikkeling van de zorghabitus
en geneigdheid tot conformiteit van vrouwen. Ouders van nu blijken veranderingsgezind maar
hebben veel vragen over hoe zij te werk moeten gaan. Opvoedingsondersteuning die aansluit
bij deze vragen is van groot belang. Programma’s voor (opvoedings-) ondersteuning zouden
ook aandacht moeten besteden aan ontwikkeling van de competenties, bij moeders en hun
dochters, die voor autonoom functioneren en maatschappelijk participeren noodzakelijk zijn.
Ook bij het stimuleren van maatschappelijke participatie van vrouwen die (nog) niet aan be-
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taald werk kunnen of willen deelnemen zou empowerment, het vergroten van de eigen kracht
en competenties, een expliciet uitgangspunt moeten vormen.
Vrouwen die (bijna) niet buitenshuis werken zouden langs verschillende wegen tot participa-
tie kunnen worden gestimuleerd: van ondersteuning om in vrijwillige activiteiten te partici-
peren, in stand houden van de band met de arbeidsmarkt en op peil houden van hun vak-
kennis, tot faciliteren van hun herintreding.
Allochtone vrouwen die buitenshuis werken zijn vaak pioniers als het gaat om de combinatie
van zorg en werk. Zij zijn relatief onbekend met de (ondersteunings-) mogelijkheden bij het
combineren van deze taken. Hierover zou al voor de fase van gezinsvorming voorlichting en
uitwisseling moeten zijn, bijvoorbeeld met hulp van rolmodellen en mentoren onder hun
generatiegenoten. Ook kan men de partners betrekken bij dergelijke voorlichting, mede in
het kader van een meer gelijke taakverdeling. Om een mentaliteitsverandering bij mannen
te bewerkstelligen zou kunnen worden ingespeeld op het feit dat mee-opvoeden voor al-
lochtone vaders acceptabeler is dan meedoen in het huishouden.
Ten slotte is het proces van dubbele emancipatie van allochtone vrouwen gediend met nu-
ancering van de beeldvorming over allochtonen en moslims en het tegengaan van hun dis-
criminatie op de arbeidsmarkt.


