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HOOFDSTUK 17 

Allochtone jongeren 

F. Lindo en M. de Vries 

Waarom aandacht voor allochtone jongeren? 

Een steeds groter deel van de autochtone bevolking krijgt door de jongeren met 

allochtonen te maken. Men kan hierbij denken aan leerkrachten, hulpverleners, scho

lieren, hun ouders en vele anderen. Daar waar het contact van autochtonen met de 

eerste generatie migranten vaak beperkt of zelfs afwezig was, komt het contact met 

allochtone jongeren op een veel vanzelfsprekender wijze tot stand: op straat, op 

school, bij het sporten en het uitgaan. 

Allochtone jongeren mogen zich in een grote belangstelling verheugen. Dit blijkt uit 

de vele televisie- en radioprogramma's die aan hen gewijd zijn, uit kranten- en 

tijdschriftartikelen, alsmede uit wetenschappelijke publicaties. De belangstelling lijkt 

daarbij vooral uit te gaan naar Turken en Marokkanen, ongetwijfeld vanwege het 

hoge 'probleemgehalte' waarmee deze groepen jongeren worden geassocieerd. 

Jongeren uit andere groepen komen ook wel in het nieuws, maar vaak ook alleen 

dán als er problemen te melden zijn. De problemen waar het meestal om draait, zijn 

de achterblijvende maatschappelijke positie van deze jongeren (achterblijvend ten 

opzichte van autochtoon-Nederlandse leeftijd- en seksegenoten), de beperkte vrij

heid van meisjes, uithuwelijking, drugsgebruik en de bovengemiddelde criminali

teit van jongens uit enkele groepen. En hoewel dit soort zaken inderdaad voorkomt, 

is hiermee noch een algemeen geldend, noch een volledig beeld van deze groepen 

gegeven. De teneur van de berichtgeving is nogal eens dat de gesignaleerde proble

men te maken hebben met de nog gebrekkige aanpassing aan Nederland, in het 

bijzonder aan de Nederlandse cultuur. De vraag is dan of deze problemen van voor

bijgaande aard zijn en zullen verdwijnen naarmate de groepen langer in Nederland 

verblijven. 

Er is nog een reden waarom er belangstelling bestaat voor allochtone jongeren. 

Men ziet in hen, en dan vooral in degenen die hier geboren zijn (de tweede genera

tie), vaak een symbool voor de toekomst van migrantengroepen. Met die tweede 

generatie lijkt een nieuw tijdperk aan te breken: dit is de eerste generatie die haar 

vorming geheel in Nederland en binnen het Nederlandse onderwijs ondergaat. Men 

veronderstelt dat deze generatie, door haar grotere gewenning in Nederland, min

der met problemen te kampen zal hebben. Of deze aanname klopt, is vooralsnog 

echter niet met zekerheid te zeggen, want het merendeel van de thans 15-25-jarige 

jongeren is niet in Nederland geboren maar in het herkomstland. Sommigen zijn 

daar op zeer jeugdige leeftijd vertrokken, anderen deden dit als schoolkind of ado

lescent. En inderdaad is het zo dat degenen die hier geboren zijn of al op zeer jeug

dige leeftijd zijn gearriveerd, in een aantal opzichten met minder problemen te kam

pen hebben dan degenen die hier als tiener kwamen. 
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17.1 Inleiding 

17.1.1 Uitgangspunten van dit hoofdstuk 
In dit hoofdstuk zullen we het hebben over allochtone jongeren in de 
leeftijd van 15 tot 25 jaar. De volgende groepen jongeren komen daarbij 
aan bod: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Molukkers en 
Zuid-Europeanen. Surinaamse jongeren zullen we, daar waar dat rele
vant is, onderscheiden naar creoolse en Hindoestaanse jongeren. Niet 
alle genoemde groepen zullen bij ieder thema dat aan de orde komt, 
worden behandeld. Van de Zuid-Europese jongeren zullen alleen de 
Portugese jongeren in paragraaf 17.2 als afzonderlijke groep worden 
behandeld in een vergelijking met hun Turkse leeftijdgenoten. 
Van al deze groepen zijn er niet in dezelfde mate gegevens beschikbaar. 
Zo weten we meer van Turkse dan van Marokkaanse jongeren, en van 
hen weer meer dan van Surinaamse jongeren. Het is dan ook onvermij
delijk dat niet alle groepen even uitgebreid aan de orde komen. 
Natuurlijk zijn er over al deze jongeren ook andere zaken te melden dan 
alleen maar problemen. Wij bekijken hen in dit hoofdstuk vooral in het 
perspectief van het vestigingsproces van migranten; we zien hen als het 
ware als een 'schakel in de keten der generaties'. We stellen ons daarbij 
vragen als: in hoeverre is hun positie in Nederland anders (beter) dan 
die van hun ouders? Zijn zij meer 'vernederlandst' dan hun ouders? En 
in hoeverre verschillen de diverse groepen allochtone jongeren van el
kaar? 
In zekere zin wordt het steeds moeilijker om in het algemeen uitspraken 
over hen te doen. Want wat deze jongeren vooral laten zien, vooral de
genen die allang in Nederland verblijven, is een proces van toenemende 
verscheidenheid. En dat betreft dan verscheidenheid op velerlei gebied: 
onderwijsniveau, arbeidsmarktparticipatie en soort werk dat zij verrich
ten, omgang met Nederlanders, vriendschap en partnerkeuze. Is de 
oudere generatie vaak betrekkelijk homogeen op veel van deze punten 
(dat geldt vooral voor Turken en Marokkanen, maar minder voor Suri
namers en Antillianen), bij haar kinderen zien we veelal grotere onder
linge verschillen. Dit proces van een geleidelijk groter wordende ver
scheidenheid binnen een groep wordt ook wel aangeduid met de term 
d~fferentiatie of diversificatie. Het is deze differentiatie die zo kenmerkend 
is voor veel allochtone jongeren en die daarom in dit hoofdstuk centraal 
zal staan. We maken daarbij onderscheid tussen differentiatie op het 
terrein van onderwijs en arbeid (maatschappelijke differentiatie) en dif
ferentiatie op diverse andere terreinen, zoals vriendschap, partnerkeuze 
en vrijetijdsbesteding. 

17.1.2 De verschillende generaties 
Allochtone jongeren verschillen van elkaar op vele punten. Een van die 
punten is, zoals we al zagen, hoe lang zij in Nederland verblijven. Som
migen zijn hier geboren, anderen zijn hier op zeer jeugdige leeftijd gear
riveerd en weer anderen zijn als tiener gekomen. Vanzelfsprekend is de 
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leeftijd van aankomst van grote invloed op tal van levensterreinen. Het 
maakt bijvoorbeeld veel uit of de jongeren in Nederland naar school 
zijn gegaan of op een leeftijd zijn gearriveerd dat de schoolloopbaan al 
beëindigd was in het land van herkomst Vaak meent men dat er van 
een soort keerpunt sprake is bij de 'tweede generatie' en daarmee be
doelt men dan diegenen die in Nederland geboren zijn. Dat is immers 
de eerste generatie die geheel in Nederland en binnen het Nederlandse 
onderwijs gevormd wordt. Dat leidt onder andere tot een beter~ beheer
sinD' van het Nederlands en vergroot de mogelijkheden tot soclale con
tacfen met Nederlanders. Mede daardoor kunnen er grote veranderin
gen binnen deze generatie plaatsvinden, bijvoorbeeld in opvattingen 
over huwelijk, gezin en de rol van man en vrouw. 

Er zijn verschillende termen in omloop om, op basis van ~ie leeftijd bij 
aankomst, onderscheid aan te brengen tussen allochtone Jongeren. DIe 
termen zijn niet altijd even scherp afgebakend. We zullen er hier even 
bij stilstaan. Allereerst de al enige malen gebezigde term tweede genera
tie. Meestal bedoelt men hiermee: diegenen die in Nederland geboren 
zijn uit migrantenouders (of uit één migrantenouder). ~nderen g~br,~i
ken de term in wat ruimere zin en verstaan eronder al diegenen dIe een 
of twee miarantenouders hebben en die hun hele schoolloopbaan in 
Nederland doorlopen hebben. Dat zijn dus zowel degenen die in l\Je
derland geboren zijn als degenen die in het herkomstland geboren ZIJn, 
jong in Nederland zijn aangekomen en vanaf het eerste jaar hier op school 
hebben gezeten. In het algemene spraakgebruik hanteert men de .term 
tweede generatie vaak in nóg ruimere zin en bedoelt men er alle kmde
ren van migranten mee, ongeacht waar dezen zijn geboren, op welke 
leeftijd ze in Nederland arriveerden en waar ze onderwijs ~ebben geno
ten. Wij zullen in dit hoofdstuk de term tweede generatie reserveren 
voor jongeren die in Nederland geboren zijn. 

Een volgend veel gebruikt begrip, evenmin duidelijk afgebakend, is 
tussengeneratie. Hiermee wordt de generatie bedoeld die als het ware 
'tussen' de eerste en tweede generatie in zit. Dus: dîe jongeren dIe gebo
ren zijn in het herkomstland, maar op min of ~eer jeugdige le.eftijd 
gemigreerd zijn. Zij zijn te onderscheiden naar Jongeren ~Ie oP.Jonge 
leeftijd migreerden, jongeren die als adolescent gekomen ZIJ~, enJonge
ren die al wat ouder waren, zo in de 20, ten tijde van hun mIgratie. Alle 
leden van de tussengeneratie hebben met de eerste generatie (hun 
ouders) aemeen dat ze geboren en voor langere of kortere tijd getogen 
zijn in h~ herkomstland. Met de tweede generatie ~hun kinderen ~f jon
gere broers en zusters) hebben ze gemeen dat ze kmderen van mIgran

ten zijn. 

Als men het heeft over de onderwijsprestaties van allochtone jongeren, 
brenat men wel onderscheid aan tussen onderinstromers en zij- of 
l1eve~nstromers. Dat onderscheid is zinvol als men iets zeggen wil over 
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dîe allochtone jong~ren die in Nederland onderwijs volgen of gevolgd 
hebben. Met onderrnstromers bedoelt men dan diegenen die hun hele 
schoolloop?a~ in Nederland doorlopen hebben. Dat zijn dus zowel 
~ege~en die ~ N~derland geboren zijn, als degenen die hier op zeer 
Jeugdlg~.leeftiJd zlJn aangekomen en vanaf het eerste jaar Nederlands 
onderwijS hebben gevolgd. Sommigen rekenen deze onderinstromers 
tot de rn:eede gener~~e, ook als zij niet in Nederland geboren zijn. Zij
of nevenrnstromers Zijn degenen die al in hun herkomstland naar school 
ginge.n, m~ar er hun. ~choolloopbaan hebben moeten afbreken vanwege 
de rrugratie. Vaak ZIJn de Turkse en Marokkaanse zi)'instromers enio-e 
• b 

Jaren van hun vader gescheiden geweest, die al eerder, als arbeids-
migrant, naar Nederland was gegaan. In Nederland zetten deze jonge
ren hun schoolloopbaan voort en zijn hier, zo goed of zo kwaad als dat 
ging, in ~~t onderwijs ingepast. Het is met name deze categorie die het 
het moeilijkst heeft gehad, zich in Nederland aan te passen. Zoals een 
!'1arokkaanse jongen het uitdrukte: 'Als je hier komt en je bent 12 of 15 
Jaar, dan krijg je problemen' (Buijs, 1993). 

Verder treffen we bij allochtone jongeren een categorie aan die wordt 
aangeduid met de term gezinsvormers. Dit zijn jongeren (meestal Turks 
?f Marokkaans) die hier niet, zoals alle vorige categorieën gemigreerde 
Jongeren, gekomen zijn in het kader van gezinshereniging, maar om te 
tr?UW~~ met een ~.Neder~and opgegroeide landgenoot of landgenote. 
Elge~Jk v?rmen ZIJ ~en rueuwe eerste generatie migranten. Zij onder
scheIden ZIch echter m een aantal opzichten van de 'oude' eerste gene
ratie arbeidsmigranten, waartoe onder meer hun schoonouders beho
ren. Bijvoorbeeld door een hoger opleidingsniveau; analfabetisme komt 
bij hen bijna niet voor. Ook zijn zij vaak, in tegenstelling tot de 'oude' 
~erste generatie, van begin af aan al ingesteld op een permanent verblijf 
m Nederland en bovendien worden ze hier opgevangen door een net
werk van (aan)verwanten die steeds meer op een toekomst in Neder
land georiënteerd zijn. 
Na~st de al g~noemde categorieën hebben we ook nog een derde genera
tie Jongeren: Jongeren dus met een of twee ouders die tot de tweede 
generatie behoren. Deze derde generatie jongeren treffen we nu alleen 
nog maar aan bij Molukkers. Over enige tijd echter zullen ook de an
d~re genoemde groepen een derde generatie jongeren kennen. Jonge 
kmderen van de derde generatie zien we bij andere groepen al wél. 

Het merendeel van de thans 15-25-jarige allochtone jongeren is niet in 
Nederland geboren en hoort tot de tussengeneratie. Dat wil zeggen: het 
merendeel van de vier grootste groepen, de Turkse, Marokkaanse 
Surinaamse en Antilliaanse jongeren. De huidige tweede generatie i~ 
v?or het merendeel jonger dan 15 jaar, en die leeftijdscategorie komt in 
dIt hoofdstuk niet aan bod. Enige cijfers ter toelichting: rond de 90% 
van de Turkse en Marokkaanse tweede generatie is jonger dan 15 jaar en 
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rond de 40% van hen is 0-5 jaar. Ook de Surinaamse en Antilliaanse 
tweede generatie is merendeels jonger dan 15 jaar (respectievelijk ruim 
75% en ruim 65%) (Martens, 1995: 34). De meeste leden van de tweede 
generatie Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen is dus nog 
zeer jong of op leerplichtige leeftijd. De meesten hebben daarom nog 
niet de arbeidsmarkt of de huwelijksmarkt betreden. De komende jaren 
zal dat wel in toenemende mate gaan gebeuren. Van de Zuid-Europese 
15-25-jarige jongeren is wél de meerderheid in Nederland geboren (ruim 
60%), terwijl alle Molukse jongeren hier geboren zijn. Molukse jongeren 
behoren ten dele tot de tweede en ten dele tot de derde generatie. 

We zullen nu nader kijken naar het geboorteland van de diverse catego
rieën allochtone jongeren (het herkomstland of Nederland) en naar de 
duur van het verblijf in Nederland, als ze in het herkomstland zijn gebo
ren. Voor Molukse jongeren is dat het eenvoudigst, want die zijn alle
maal in Nederland geboren. Voor gegevens over Turkse, Marokkaanse, 
Surinaamse en Antilliaanse jongeren baseren we ons op cijfers uit een 
grootschalige, landelijke survey, sPvA-94 (Sociale Positie en Voorzienin
gengebruik Allochtonen 1994). De gegevens van dit onderzoek kunnen 
als min of meer representatief beschouwd worden voor de totale popu
laties allochtonen. 

TABEL 17.1 

Leeftijd van de migratie van 15-25-jarige jongeren, per etnische groepe
ring; in percentages 

--~--._-- ~--... _-- ---_ ...... _--
Turken Marokkanen Surinamers Antillianen 

In Nederland geboren 32 20 43 30 
tot 6e jaar gemigreerd 20 20 29 8 
6-12e jaar gemigreerd 12 22 15 12 
12-25e jaar gemigreerd 36 38 14 50 

totaal 100 100 100 100 

onderinstromers* 52 40 72 38 
N= 502 537 315 233 

------- -----
In Nederland geboren en tot 6e jaar gemigreerd 

(Bron: SPVA.94, JSEO lEUR). 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat Surinaamse jongeren van de vier ge
noemde groepen het vaakst in Nederland geboren zijn: ruim 40%. Van 
de Turkse en Antilliaanse jongeren is circa 30% in Nederland geboren, 
en van de Marokkaanse ongeveer 20%. De percentages van de onder
instromers liggen bij alle categorieën uiteraard hoger. Opvallend is het 
verschil in verblijfsduur tussen Turken en Marokkanen. Turkse jonge
ren verblijven hier gemiddeld wat langer. Dat komt doordat de gezins
hereniging bij Turken iets eerder op gang is gekomen. Het verschil in 
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verblijfsduur tussen Surinaamse en Antilliaanse jongeren is echter nog 
groter. Zo was van de Antilliaanse jongeren de helft tussen de 12 en 25 
jaar ten tijde van de migratie, terwijl dit voor maar 14% van de 
S~rinaamse jongeren het geval was. Turken en Marokkanen nemen op 
dIt punt een tussenpositie in: ruim 35% van hen is tussen het 12e en 25e 
jaar gemigreerd. Een deel daarvan is gezinsvormer, maar hoe groot dat 
deel is valt op basis van de beschikbare statistieken niet precies te zeg
gen. 
Voor de gegevens over Zuid-Europese jongeren (in dit geval: Spaans, 
Portugees en voormalig Joegoslavisch) baseren we ons op onderzoek 
dat in 1989 werd verricht door Lindo en Pennings. We zagen al dat ruim 
60% van hen tot de tweede generatie behoort; Spanjaarden en voorma
lig Joegoslaven vaker dan Portugezen. De overgrote meerderheid (ruim 
80%) is 'onderinstromer', terwijl slechts een kleine minderheid (iets meer 
dan 5%) na het dertiende jaar is gemigreerd. 

17.1.3 Gemengd of homogeen ouderpaar 
Allochtone jongeren hebben soms een gemengd (allochtoon/ autochtoon) 
ouderpaar, en ook hierin verschillen de diverse allochtone categorieën 
van elkaar. Het komt het minst vaak voor bij Turkse en Marokkaanse 
jongeren: slechts bij 10% van de in Nederland geborenen. Bij de overige 
groepen zien we dit vaker. Van de Surinaamse tweede generatie jonge
ren bijvoorbeeld heeft circa een derde tot de helft één Nederlandse en 
één Surinaamse ouder. Opvallend is hoe de diverse groepen Zuid-Euro
pese jongeren op dit punt van elkaar verschillen. Italianen vertegen
woordigen daarbij het ene uiterste (de overgrote meerderheid heeft een 
gemengd ouderpaar) en Portugezen het andere uiterste (de overcrrote 
meerderheid heeft een etnisch homogeen ouderpaar, dus twee Por~gese 
ouders). 

17.1.4 Nederlandse of andere nationaliteit 
Ook op het punt van de nationaliteit verschillen de diverse groepen van 
elkaar. Alle Antilliaanse jongeren en het overgrote deel van de Suri
naamse en Molukse jongeren hebben de Nederlandse nationaliteit. Dat 
ligt beduidend anders bij hun Turkse en Marokkaanse leeftijdgenoten, 
van wie meer dan driekwart de nationaliteit van het land van herkomst 
heeft. Ook Zuid-Europese jongeren hebben in meerderheid (bijna drie
kwart) de nationaliteit van het land van herkomst, maar dat varieert per 
groep. Zo hebben Portugese jongeren vaker de nationaliteit van het land 
van herkomst dan de voormalige Joegoslaven. Jongeren met de Neder
landse nationaliteit hebben die meestal verworven bij geboorte, of door
dat zij automatisch met (een van) hun ouders zijn meegenaturaliseerd, 
of door de zogenoemde optie. Deze laatste mogelijkheid is tot nu toe 
voorbehouden aan in Nederland geboren jongeren die hier tot hun 18e 
hebben gewoond. Tussen hun 18e en hun 23e kunnen zij, door middel 
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van het afleggen van een simpele verklaring, 'opteren' voor ~e Ne.de.r
landse nationaliteit. Velen hebben hierdoor een dubbele nahonahtelt, 
omdat zij de nationaliteit van het land van herkomst behouden. 

17.2 Maatschappelijke differentiatie 

In deze parao-raaf zal de maatschappelijke loopbaan van allochtone jon
geren word~n besproken. Achtereenvolgens komt hun positie in het 
onderwijs en op de arbeidsmarkt aan bod. Het is algemeen bekend dat 
hun onderwijs- en arbeidsmarktcarrière achterblijft bij die van hun au
tochtone leef tijd- en seksegenoten. Maar dat geldt niet voor alle groe
pen allochtone jongeren in dezelfde mate. Hier zullen we vooral nagaan 
in hoeverre de loopbaan van jongeren afwijkt van die van hun ouders, 
en welke verschillen er in dit opzicht bestaan hlssen de diverse groepen 
allochtone jongeren. Vervolgens stellen wij het onderwerp delinquentie 
aan de orde. De vormen van delinquentie die zullen worden besproken, 
zijn sterk verbonden met de jeugdfase. Bovendien zijn zij seksespec~fiek: 
het zijn vooral jongens en jonge mannen die zich eraan bezondIgen. 
Delinquente allochtone jongens hebben in verreweg de meeste gevallen 
een mislukte onderwijsloopbaan achter de rug, en hun kansen op een 
behoorlijke reguliere baan zijn daardoor klein. Hun crimin.ele gedrag 
hancrt sterk samen met hun sociale positie en hun verwachtmgen voor 

'" de toekomst die zij daaraan ontlenen. 

Ook stellen we ons de vraaa hoe het komt dat de ene groep allochtone 
jongeren het maatschappelijk gesproken beter doet dan de andere. Dit 
doen we aan de hand van een aantal vergelijkingen tussen groepen jon
geren. Niet alle groepen zullen daarbij even uitgebreid worde:: beh~r:
deld. We verwijzen voor een volledig overzicht van de onderWljSposltle 
naar hoofdstuk 12 en met betrekking tot criminaliteit naar hoofdstuk 
14. Ofschoon Antilliaanse en Surinaamse jongeren ook af en toe ter sprake 
zullen komen, zal de nadruk liggen op kinderen van arbeidsmigranten 
uit de mediterrane landen. 

17.2.1 Verschillen in onderwijsloopbaan 
Uit een survey dat in 1989 werd gehouden onder kinderen van Zuid
Europese arbeidsmigranten bleek dat deze allochtone jongeren g.oed 
presteren in het Nederlandse onderwijs. In tabel 17.2 wordt het emd
niveau van de ex-scholieren uit dat survey vergeleken met dat van 
Marokkaanse, Turkse en Nederlandse ex-scholieren in dezelfde leeftijds
klasse. De gegevens van deze laatste groepen zijn afkomstig uit de eer
ste SPvA-survey, dat ongeveer in dezelfde tijd werd gehouden. 
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TABEL 17.2 

~erea~seerd onderwijsniveau van Turkse en Portugese jongeren (15-25 
Jaar) dIe geen dagonderwijs meer volgen (procenten) 

Marokkaansa 
~~--- ~_ ... ~._~ 

Turkse Zuid-Europese Nederlandse 
jongeren' jongeren' jongeren** jongeren * 

m v m v m v m v 

geen/LO 83 89 51 66 20 18 14 19 LBO/MAVO 14 7 36 25 49 31 40 34 HAVO/vwO/M BO 2 2 12 9 28 38 40 38 HBO/WO 0 0 0 3 12 7 10 

tolaal 140 125 236 255 32 27 78 90 

SPVA'88 

Survey '89 

Bron: SPVA 1988; Survey Zuid-Europese jongeren 1989 (Lindo en Pennings 1992). 

~et niveau van de Zuid-Europese jongeren in het onderwijs steekt ver 
UI~ boven dat van .~m: Turkse en Marokkaanse leeftijdgenoten. Het ge
rru~~elde onderwlJsmveau van Zuid-Europese jongeren verschilt maar 
werrug van dat :-an hun autochtone leeftijdgenoten. Dat van de meisjes 
onder hen zelfs m het geheel niet. Dit is des te opmerkelijker omdat de 
ouders van de jongeren voortkomen uit de laaere sociaal-economische 
milieus in hun land van herkomst, en in Nede~land kwamen te werken 
in betrekkingen met de laagste status en het laagste functieniveau. In 
grot~ lijn~n verschil~ de sociaal-economische status van Zuid-Europese 
arbeldsmlgr~nter: met sterk van die van de andere grote groepen medi
terrane arbeldsrrugranten van de eerste generatie. Hoe komt het dan 
dat het tempo waarin de maatschappelijke differentiatie tussen de ae-
neraties zich voltrekt, tussen de groepen zo verschilt? Cl 

De me~ste mens~n reageren ~et echt verbaasd op de goede onderwijs
prestaties van ZUId-Europese Jongeren. Het komt overeen met het beeld 
dat zij van deze groep migrantenjongeren hebben: een groep die inmid
dels geïntegreerd is in alle ~ectoren van de Nederlandse samenleving. 
Terecht gaat men ervan UIt dat, in vergelijking met hun Turkse en 
Marokkaanse leeftijdgenoten, een groter deel van hen in Nederland is 
geboren. en een Nederlandse moeder heeft. Echter, verblijfsduur en af
komst UIt ee~ 'gemengd' gezin kunnen het verschil in onderwijspresta ties 
tussen de kinderen van Zuid-Europese arbeidsmürranten en die van 
arbeidsmigranten uit andere mediterrane landen nief verklaren. Om met 
het laatste te beginn~n: ui~ de hierboven genoemde survey blijkt dat 
~paanse en ~oegosiavische Jongeren afkomstig uit een gemengd huwe
lIJk het preCIes even goed doen in het onderwijs als jongeren waarvan 
zowel de vader als de moeder uit Spanje of het voormalige Joegoslavië 
komen. Portu~ese jongeren: vrijwel allemaal afkomstig uit 'homogeen'
Portugese gezmnen, doen m geen enkel opzicht onder voor hun leef
tijdgenoten uit andere Zuid-Europese landen, ook niet voor Italiaanse 
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jongeren, die in tachtig procent van de gevallen een Nederlandse moe
der hebben. Natuurlijk maakt het wel uit of jongeren in Nederland zijn 
geboren of dat zij in het herkomstland hun opleiding hebben moeten 
afbreken om in Nederland de draad weer op te pakken. Onkundigheid 
van onze taal en gebrek aan kennis van de wijze waarop het op Neder
landse scholen toegaat, zetten neveninstromers op een achterstand, ver
geleken met hen die van kleins af aan in Nederland wonen. Niettemin 
blijkt dat Turkse en Marokkaanse onderinstromers nog steeds veel slech
ter presteren in het onderwijs dan hun Zuid-Europese leeftijdgenoten, 
ongeacht of deze laatsten nu vanaf het begin aan het Nederlandse on
derwijs deelnemen of neveninstromer zijn (Lindo, 1996). 

17.2.2 Turkse en Portugese jongeren vergeleken 
Behalve de sociaal-econOlnische positie van de gezinnen waaruit de jon
geren afkomstig zijn, lijken dus ook andere factoren het verschillende 
tempo van differentiatie tussen de groepen te bepalen. We onderzoeken 
deze kwestie aan de hand van een vergelijking van twee groepen: Turkse 
en Portugese migrantenjongeren. Portugese jongens en meisjes zijn, zo
als gezegd, gemiddeld succesvol in het onderwijs (en - waarschijnlijk 
daarom - ook in het vinden van een baan), terwijl de schoolresultaten 
van Turkse jongeren nog steeds veel te wensen overlaten. Mede hierom 
hebben deze laatsten de grootste moeite bij het vinden van werk (Lindo 
en Pennings, 1992). 

Dit verschil in maatschappelijke differentiatie is opvallend, want meer 
nog dan in de ruimere vergelijking die in paragraaf 17.2.1 werd gemaakt, 
hebben Portugese en Turkse jongeren 'achtergrondkenmerken' gemeen. 
Niet alleen komt het onderwijs- en functieniveau van de vaders over
een; ook gemengde huwelijken komen nauwelijks voor, noch onder 
Portugezen, noch onder Turken in Nederland. Ook in meer algemene 
zin vertonen zowel Turken als Portugezen de neiging, vooral met men
sen uit de eigen groep om te gaan. Dit geldt voor de ouders én de kinde
ren. Portugezen onderscheiden zich hierin van andere Zuid-Europea
nen in Nederland. 

Al deze groepskenmerken, meestal gesignaleerd in cijfermatig onder
zoek, werpen geen licht op de kloof die er bestaat tussen de onderwijs
prestaties van Portugese en Turkse jongeren. We laten deze kenmerken 
nu even voor wat ze zijn, en richten ons op de uitkomsten van kwalita
tief onderzoek. In dit soort onderzoek vindt de analyse plaats op het 
niveau van de directe sociale omgeving van individuen. Lindo (1996) 
maakt onderscheid tussen de relaties die allochtone jongeren hebben 
binnen het gezin, en hun relaties met 'betekenisvolle anderen' daarbui
ten. In het geval van Turkse en Portugese jongeren zijn dat dus vaak 
andere Turken en Portugezen, ofschoon dit niet per se zo hoeft te zijn. 
We zullen hier achtereenvolgens relaties binnen het gezin en relaties 
binnen de etnische groep behandelen. 
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Het gezin 
Ook hier beginnen wij met de overeenkomsten tussen beide groepen, 
om daarna in te gaan op de onderlinge verschillen. 
Turkse én Portugese ouders leggen, zoals alle mediterrane arbeids
migr.~nten van de eerste generatie, een zekere ambivalentie aan de dag 
als ZIJ het hebben over het onderwijs aan hun kinderen. Enerzijds zea-
gen zij onderwijs voor hun kinderen belangrijk te vinden, anderzijds 
erkennen zij dat zij niet zo goed in staat zijn hun kinderen met school te 
helpen. De ouders spreken geen of onvoldoende Nederlands, en heb
ben nauwelijks kennis van het Nederlandse schoolsysteem en het doen 
en laten op Nederlandse scholen. Ook in algemene zin ontbreekt een 
gunstig cultureel-pedagogisch leefklimaat. Men ziel: de betekenis van 
het 'informele leren' in het gezin voor later schoolsucces niet in (zie hoofd
stuk 20). Ook de jongeren benadrukken de goede wil én de onwetend
heid van hun ouders ten aanzien van onderwijs. Ouders beseffen daar
bij dat hun kinderen al vroeg op zichzelf zijn aangewezen voor het ma
ken van keuzen over wat zij 'in de maatschappij' willen gaan doen. Op 
deze punten vertonen Portugese en Turkse gezinnen dus overeenkom
sten. 

Toch zijn de verschillen in onderwijsprestaties tussen de twee groepen 
jongeren wel degelijk terug te voeren op verschillen in gedrag binnen 
de gezinnen. Deze verschillen betreffen in de eerste plaats de verhou
ding tussen de generaties, en de rol die moeders daarbij spelen. Mede 
daarmee samenhangend zijn er verschillen in verwachtingen, van met 
name de eerste generatie, over de huishoudenscyc1us. Ouders in Turkse 
gezinnen oefenen druk uit op hun kinderen om nog tijdens de adoles
centie te trouwen, terwijl hiervan in Portugese gezinnen geen sprake is. 
Daarnaast koesteren veel Turkse ouders het ideaal van het uitgebreide
familiehuishouden, terwijl het referentiekader van Portugese mioTan
ten het 'kerngezin' is. De invloed van deze gedrags- en verwachtings
patronen op de schoolloopbaan van jongeren valt alleen te begrijpen in 
de context van de etnische gemeenschap waarin de gezinnen functione
ren. In de volgende subparagraaf zal daarop verder worden ingegaan. 

Zowel Turkse als Portugese migrantengezinnen kunnen in termen van 
de Nederlandse gezinssociologie gekenschetst worden als 'bevelshuis
houdens'. De vaders zijn autoritaire figuren tot wie de kinderen aewoon
lijk enige afstand bewaren, en bij wie ze niet gemakkelijk aankloppen 
met hun dagelijkse besognes. In dit type huishouden staat de moeder 
veel. dichter bij haar kinderen en vervult zij een belangrijke rol als 
bemIddelaarster. Op dit punt is er echter een verschil tussen Turkse en 
Portugese gezinnen. Portugese moeders zijn beter dan Turkse moeders 
in staat om hun betrokkenheid bij de kinderen en hun bemiddelende rol 
om te zetten in daadwerkelijke steun, ook waar het de verrichtingen op 
school betreft. Dit is geen doelgerichte strategie, en ook is deze betrok
kenheid niet het gevolg van een in de herkomstcultuur gewortelde on-
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derwijsoriëntatie. Portugese moeders voelen zich bij alle weder
waardigheden van hun kinderen in Nederland betrokken, dus ook bij 
hun wedervaren op school. Zij nemen geen koersbepalende initiatie
ven, maar ondersteunen initiatieven van hun, vaak nog jonge, kinde
ren. Net zo goed als bij de Turkse moeders van de eerste generatie ont
breekt het hun aan kennis en pedagogische verworvenheden die tegen
woordig in Nederland geacht worden onontbeerlijk te zijn voor school
succes. Het verschil is echter dat Portugese moeders in het gezin meer 
speelruimte hebben dan Turkse moeders. In Portugese migranten
gezinnen hebben moeders een veel strategischer positie in de verhou
ding met hun man, en zijn daardoor voor hun kinderen effectievere tus
senpersonen. Beter dan Turkse moeders zijn zij in staat om het gezins
hoofd te overtuigen om, bijvoorbeeld, extra uitgaven te doen in ver
band met de opleiding van zijn kinderen: boekengeld, schoolreisjes, com
puters, en ook kleren waar men een niet al te gek figuur mee slaat op 
school. 

Traditioneel bestieren Portugese moeders veelal de gezinsfinanciën, en 
zij worden door hun man meestal bij belangrijke beslissingen betrok
ken. Daarbij komt dat, in tegenstelling tot Turkse moeders, het over
grote deel van de Portugese moeders werkt of heeft gewerkt. Zij hebben 
niet minder contacten met Nederlanders en Nederlandse instituties dan 
hun man. Van die contacten moet men zich nu ook weer niet te veel 
voorstellen. Hun gebrekkige beheersing van de Nederlandese taal staat 
intensieve relaties met Nederlanders in de weg. Toch is hun Nederlands 
beter dan dat van Turkse moeders, die vaak in het geheel geen Neder
land spreken. 

De interesse die Portugese moeders hebben voor de schoolloopbaan van 
hun kinderen, komt niet voort uit een culturele gefixeerdheid op onder
wijs. Als Portugese jongeren terugkijken op hun onderwijsloopbaan, 
blijkt dat in het merendeel van de gevallen de interesse van hun moe
ders pas is ontstaan nadat is gebleken dat hij of zij het goed doet op 
school. Dán stimuleren zij hun kinderen soms om bij keuzemomenten 
op school 'hoog' in te zetten, en dus niet bijvoorbeeld zonder meer een 
schooladvies te volgen. Veel moeders tonen zich trots op de verrichtin
gen van hun kinderen op school; vaders zijn wat dit betreft meer afstan
delijk en beoordelen de verrichtingen van hun kinderen vanuit een meer 
zakelijk perspectief. Dit betekent dat zij vaak positief reageren op goede 
resultaten, maar de voordelen van onderwijs in twijfel kunnen trekken 
wanneer het iets minder goed gaat, denkend aan de negatieve effecten 
van lange schoolcarrières. 

Deze praktische, afwegende instelling is vooral ook bij Turkse vaders te 
bespeuren. Deze afwegingen hebben te maken met hun verwachtingen 
ten aanzien van de huishoudenscyclus, en de invloed van de gemeen
schap. Dit komt straks nog aan de orde. Het punt hier is dat Turkse 
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moeders in mindere mate in de positie verkeren om dergelijke 
afwegingen ten gunste van de schoolcarrière van hun kinderen te beïn
vloeden. Dit hangt onder meer samen met hun gebrek aan contacten 
met en kennis van de Nederlandse samenleving. Binnen Turkse gezin
nen van de eerste generatie lijken de traditionele opvattingen over het 
kostwinnerschap van de man en de sociale rollen die daarmee verbon
den zijn, niet te veranderen, ook al brengt de vrouw inkomen in door 
arbeid buitenshuis (Böcker, 1994a: 136). De grotere afscherming van de 
Nederlandse samenleving en de zwakkere positie tegenover hun echt
genoot zijn ten dele het gevolg van het feit dat zij langere tijd, vaak te
gen hun zin, gescheiden van hun echtgenoten in Turkije hebben geleefd. 
Ook is hun onderwijsniveau lager dan dat van Portugese moeders. Dit 
kan niet los gezien worden van de normen en waarden ten aanzien van 
de relaties tussen de geslachten die in de Turkse herkomstgemeenschap
pen gelden. In het gezin zijn Turkse moeders meer ondergeschikt aan 
hun man dan Portugese moeders. Er wordt niet van hen verwacht dat 
ze contacten leggen met Nederlandse instanties of personen. Er wordt 
ook niet van hen verwacht dat ze een (van hun echtgenoot afwijkend) 
oordeel hebben over gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wereld 
buiten het gezin; zij dienen hierin het oordeel van hun man te volgen. 
Hun sociale rol is, meer dan die van de Portugese moeders, exclusief 
gebonden aan hun positie binnen het gezin. Hierdoor zijn zij in veel 
mindere mate dan Portugese moeders in staat de verlangens van hun 
kinderen tegenover hun echtgenoten met argumenten te ondersteunen. 
Deze traditionele patronen houden vooral stand daar waar het Turkse 
migrantengezin is opgenomen in een hecht netwerk van streekgenoten. 

In paragraaf 17.3 zal de partnerkeuze van allochtone jongeren nog uit
gebreid aan de orde komen. Dit onderwerp is hier al relevant, omdat 
het huwelijk de differentiatie in onderwijsniveau tussen Portugese en 
Turkse jongeren beïnvloedt. Turkse jongeren trouwen veel eerder dan 
hun Portugese leeftijdgenoten. De huwelijken van de getrouwde Turkse 
jongeren in Lindo's onderzoek werden meestal al tijdens de adolescen
tie voltrokken; dit zijn nu juist ook de jaren dat men op school zit of 
voor de belangrijke beslissing staat, de onderwijsloopbaan nog verder 
te vervolgen. Het vroege Turkse huwelijk heeft te maken met de wen
sen en bemoeienissen van de ouders. Zij zijn bang voor vernederlandsing, 
en voelen de druk van de gemeenschap, zowel hier als in Turkije, welke 
tegelijk de voornaamste pool van huwelijkskandidaten is. Bovendien: 
hoe jonger hun kinderen tot een huwelijk kunnen worden bewogen, 
hoe groter de invloed van de ouders op de keuze van de partner. In het 
geval van schoondochters is dit van belang, omdat dezen in veel geval
len bij hen in huis komen wonen. Vooral moeders moeten met hun 
schoondochters overweg kunnen, omdat zij in de dagelijkse routine van 
het huishouden het meest met elkaar te maken hebben. Het zijn vooral 
moeders die bij hun zonen al vroeg beginnen aan te dringen op een 
huwelijk. 
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Deze pressie, die op meer of minder subtiele wijze wordt uitgeoefend, 
verandert vanaf de vroege adolescentie het referentiekader van Turkse 
jongeren. Door de vanzelfsprekendheid van het vroege.hu~elijk k.un
nen de onderwijsaspiraties van jongeren al vlug verschmven m de rIch
ting van fantasieën over de, meestal nog onbekende, bruid of bruide
gom en beslommeringen over de verantwoordelijkheden van de huwe
lijkse staat. 
Betekent voor Turkse meisjes en jonge vrouwen in Nederland het hu
welijk in de meeste gevallen hun vertrek uit het gezin van herkomst, 
voor Turkse jongens ligt dit vaak anders. De meeste Turkse getrouwde 
jonge mannen in het onderzoek van Lindo bleken zich ook na hun hu
welijk niet meteen te verzelfstandigen van het gezin van herkomst. De 
afhankelijkheid van ouders die in het algemeen de jeugdfase kenmerkt, 
is met het huwelijk niet voorbij. Een Turkse jonge man blijft onder het 
gezag van zijn vader, aan wie hij ook vaak zijn inkomen moet afdr.~g.en, 
totdat deze besluit zijn zoon' apart te verklaren'. Ook de vermnerhJking 
van de gezagsverhoudingen lijkt stand te houden: een aantal vol~assen 
informanten biechtte op, nog steeds bang voor hun vader te ZIJn. De 
Turks-Nederlandse bokser Orhan Delibas zegt hierover: 'In Turkije blij
ven de ouders de baas in de familie, zo lang ze leven, ook al hebben hun 
kinderen al kinderen.' 
De verlenade afhankelijkheid gaat gepaard met toenemende verplich
tingen, zo~el aan het ouderlijk gezin, als aan het eigen gezin. Een eigen 
inkomen hoort bij de status van de getrouwde Turkse man, ook al komt 
dit in de eerste plaats het uitgebreide familiehuishouden te~ goede: In 
deze situatie wordt een vervolgopleiding al vlug als een mvestermg 
crezien waarvan de opbrengsten te lang op zich laten wachten. 
Voor Portugese jongens lijkt de jeugdfase veel langer, omdat zij het hu
welijk uitstellen, langer studeren, en ook vaak daarna nog, ongetrouwd 
met een baan, thuis blijven wonen. Aan de andere kant worden tegen 
het einde van de adolescentie de teugels gevierd. Thuiswonende jon
crens én meisjes van rond de twintig hebben behoorlijk wat vrijheid. 
Vooruitlopend op hun toekomstige afhankelijkheid in hun eigen gezin, 
wordt aan studerende Portugese jongeren bovendien, als zij dat willen, 
alle ruimte gegeven om zich te richten op hun opleiding. 

De groep .., . 
Ook gedragspatronen binnen de etnische groep hJken mvloed mt te oe-
fenen op de schoolloopbaan van Portugese en Turkse jongeren. Met na~e 
de specifieke structuur van de Turkse migrantengemeenschappen lIjkt 
de hierboven beschreven gedragspatronen binnen het gezin in meer
dere of mindere mate te versterken. 

Zowel onder Portugezen als onder Turken in Nederland is een sterke 
groepscohesie geconstateerd (zie ook par. 17.3.2). Voor Portugese)onge
ren is deze sterke groepsbinding geen obstakel om maatschappehJk.~uc
ces te boeken (Lindo en Pennings, 1992). Turkse jongeren echter hJken 
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een sterke binding aan de groep juist vaak als een belemmering voor de 
aspiraties te ervaren (De Vries, 1987). Dit doet de vraag rijzen of er ver
schillende wijzen van groepsvorming en -cohesie bestaan, en zo ja, op 
welke wijze en in welke mate deze de schoolloopbaan van de jongeren 
beïnvloeden. 

De sociale netwerken waarvan de Turkse gezinnen in meerderheid deel 
uitmaken, bestaan voornamelijk uit verwanten en dorps- en streek
genoten. Het zijn gezinnen die elkaar voor een belangrijk deel kennen 
uit de streek van herkomst, en deze gezinnen hebben dan ook banden 
met - elkaar deels overlappende netwerken van - verwanten en kennis
sen uit Turkije. Dergelijke netwerken maken de sociale controle die wordt 
uitgeoefend, uitermate effectief, omdat verwanten en dorpsgenoten el
ders in Europa en in Turkije op deze wijze de wederwaardigheden van 
de gezinnen in Nederland op de voet kunnen volgen. De onthulling 
van normoverschrijdend gedrag en daaruit voortkomend reputatie
verlies blijven daarmee niet beperkt tot de lokale gemeenschap. Het 
wakend oog van verwanten en dorpsgenoten maakt het onmogelijk zich 
aan het toezicht van de gemeenschap van herkomst te onttrekken. Dit 
heeft ook tot gevolg dat gezinshoofden vaak in beslag worden geno
men door de vraag hoe aan allerlei verplichtingen tegenover verwanten 
te kunnen voldoen. Die verwanten oefenen vaak een zekere druk uit 
om door hun familieleden in het rijke Europa ondersteund te worden. 
Deze beslommeringen maken Turkse vaders minder ontvankelijk voor 
de verlangens van hun kinderen, vooral als deze financiële consequen
ties hebben. Turkse moeders hebben, zoals in het voorgaande werd be
toogd, wat dit betreft niet veel in de melk te brokkelen, als zij dit al 
zouden willen. Turkse kinderen zijn het vaak niet eens met de prioritei
ten die hun ouders stellen, maar hebben wel begrip voor hun positie. Zo 
zijn in Turkse gezinnen de doelen van de ouders de geldende vanzelf
sprekendheid. Als kind een plan trekken dat deze doelen doorkruist, is 
voor veel Turkse jongeren als het overtreden van een natuurwet. 'Zulke 
dingen krumen in de Turkse cultuur nu eenmaal niet' is een veel ge
slaakte hartenkreet als Turkse jongeren het hebben over zaken die in 
(onder andere) de Portugese groep tamelijk vanzelfsprekend zijn, zoals 
meegaan op schoolreis, lid worden van een sportclub, of het huwelijk 
voor onbepaalde tijd uitstellen. Een Turkse jonge vrouw verwoordt het 
onderliggende gevoel veroordeeld te zijn tot de wereld van verplichtin
gen en gelegenheidsoplossingen van hun ouders: 'Bij ons is het zo: als je 
het ene probleem oplost, begint het andere probleem. Je leeft niet echt 
gelukkig, zonder problemen.' 

Ook de gemeenschappen van Portugezen zijn plaatselijk zeer hecht. 
Misschien is de sociale cohesie zelfs wel groter dan onder Turken, door 
het frequentere onderlinge contact en de geformaliseerde structuren 
(plaatselijke verenigingen, sportclubs, volksdans groep en, feesten) waar
binnen de contacten plaatsvinden. In Portugese kring kan venijnig over 

514 

elkaar worden geroddeld. Het belangrijkste onderwerp van de roddel 
is, net zoals onder Turken, het zedelijk gedrag en de vernederlandsing 
van met name de kinderen. Niettemin heeft de sterke groepscohesie niet 
geleid tot een sociale controle met vergelijkbare consequenties als die in 
Turkse streekgroepen. Portugezen kunnen zich eraan onttrekken door, 
vaak tijdelijk, niet aan het verenigingsleven mee te doen. Dit betekent 
dat deze sociale controle minder schade aanricht dan die in de Turkse 
gemeenschappen. Blootstelling aan kritiek en spot in Nederland impli
ceert namelijk niet automatisch verlies van reputatie in de gemeenschap 
van herkomst in Portugal, zoals bij Turken wél het geval is. 

De lokale Portugese gemeenschappen in Nederland hebben een 'natio
naal karakter'. Dat wil zeggen dat zij niet alleen bestaan uit dorps- en 
streekgenoten, zoals bij Turken veelal het geval is. Dit heeft mede te 
maken met het - in vergelijking met Turken - veel kleinere aantal Portu
gezen in Nederland. Als er bovendien binnen de Portugese gemeen
schappen wel sprake is van vereniging op streekbasis, zijn de contacten 
tussen gezinnen meestal geen continuering van contacten die in het 
herkomstgebied al bestonden, maar is men deze zelf in Nederland aan
gegaan. Men onderhoudt over het algemeen zeer hechte relaties met de 
gemeenschap in Portugal waaruit men afkomstig is, maar deze relatie.s 
zijn exclusief en overlappen nauwelijks met netwerken van anderen rut 
de lokale gemeenschap in Nederland. 

Door dit alles heeft de sociale controle in de Portugese gemeenschap
pen een minder groot bereik en is daardoor minder efficiënt. Ook hierom 
aaan Portugese ouders meer ontspannen om met de aspiraties van hun 
kinderen en de problemen die zij in Nederland op hun weg vinden. 
Binnen de gemeenschappen worden jongeren gestimuleerd met land
genoten om te gaan, en inderdaad, een significant deel van de jonge 
Portugezen gaat meer met andere Portugezen om dan met Nederlan
ders (zie ook par. 17.3.2). Maar ook als Portugese jongeren vriendschap
pen ontwikkelen met Nederlanders (of andere buitenlanders) staan 
ouders daar positief tegenover, en hebben zij daarvoor veelal een blij
vende interesse. 

Voor Turkse jongeren uit gezinnen die zijn opgenomen in een sireek
groep (en dat is, als gezegd, een meerderheid), ligt het minder in de 
rede dat zij blijvende contacten aangaan met Nederlandse leeftijdgeno
ten of met Turken die niet uit dezelfde streekgroep afkomstig zijn. Deze 
laatsten worden door de ouders vaak met meer wantrouwen bekeken 
dan Nederlandse leeftijdgenoten van hun kinderen. Daarbij komt dat, 
ofschoon de Turkse groep in haar geheel vele malen groter is dan de 
Portugese aemeenschap, de verschillende streekgroepen plaatselijk 

o . d 
meestal aanzienlijk kleiner zijn. Hierdoor is de mogelijkheid om vnen -
schappen te sluiten met leeftijdgenoten binnen de groep, vaak nogal 
beperkt. Turkse jongeren maken daarom veelal een nogal geïsoleerde 
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indruk, in tegenstelling tot de meeste Portugese jongeren. Het gebrek 
aan duurzame contacten met Nederlanders en het gebrek aan variatie 
in contacten met schoolgaande leeftijdgenoten brengt een zekere ar
moede aan voorbeelden en rolmodellen van schoolgedrag mee. 

Nu is de geschetste situatie natuurlijk geen onveranderlijke toestand. 
De invloed van de omringende samenleving, waar individuele vrijheid 
hoger in het vaandel staat, doet zich wel gevoelen. Ook beginnen die 
strenge sociale controle en de druk van de verwanten uit Turkije som
mige gezinnen te benauwen (zie hiervoor ook par. 17.3.2). We zien dan 
ook dat de houding van sommige ouders langzamerhand wat aan het 
veranderen is, met name in hun houding jegens de jongste kinderen. 
Die grotere gevoeligheid voor de aspiraties van kinderen hangt mede 
samen met het feit dat ouders met het stijgen van de leeftijd in toene
mende mate in beslag worden genomen door de vraag wie voor hen zal 
gaan zorgen. Daarnaast nemen oudere broers en zusters in de wat gro
tere Turkse gezinnen vaak met meer succes de bemiddelende rol van 
hun moeder over. 
Deze veranderingen zijn nog pril. Als zij al van invloed zijn op de 
onderwijsprestaties van Turkse jongeren, dan is dat met name op jonge 
adolescenten die nu (1996) in de eerste jaren van het vervolgonderwijs 
zitten. Bij jonge volwassenen van tegen de twintig of ouder - de groot
ste groep in het onderzoek van Lindo (1996) - was deze ontwikkeling 
toen zij op school zaten nog nauwelijks merkbaar. Het verschil in tempo 
van maatschappelijke stijging tussen Portugezen en Turken kan nu nog 
mede worden verklaard door gedragspatronen binnen het gezin en de 
gemeenschap. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat de invloed van 
streeknetwerken op de relaties in het Turkse gezin in de toekomst zal 
afnemen, en zelfs nu al aan het afnemen is. Dit blijkt ook uit de eerste 
tekenen van differentiatie op andere levensterreinen (zie par. 17.3). 

Hierboven vergeleken we de onderwijsprestaties van Portugese en 
Turkse jongeren. We bespraken een aantal gedrags- en verwachtingspa
tronen die een belemmerende invloed uitoefenen op de schoolloopbaan 
van met name Turkse jongeren. Het gaat om vaak impliciete gedragsre
gels die de gezinsverhoudingen vormgeven en samenhangen met de 
verwachtingen van met name de eerste generatie over de huishoudens
cyclus: de relatie tussen de generaties en de rol die moeders daarbij spe
len; de druk van Turkse ouders, in tegenstelling tot Portugese ouders, 
op hun kinderen om nog tijdens de adolescentie te trouwen; het ideaal 
in Turkse huishoudens dat zonen thuis blijven wonen en onder het (fi
nanciële) gezag van hun vaders blijven, ook nadat ze getrouwd zijn en 
zélf vader zijn geworden. Deze gedragspatronen interfereren in de prak
tijk onbedoeld met de schoolkeuzen en onderwijsloopbaan van de jon
geren. Ze kunnen niet worden begrepen als een positieve of negatieve 
houding tegenover onderwijs. Ook drukken zij geen expliciete voorkeur 

1ïlfi 

uit voor alternatieve kanalen voor een maatschappelijke loopbaan. Ze 
komen vooral voor in gezinnen die zijn opgenomen in streeknetwerken. 
Binnen deze netwerken oefenen groepsgenoten in het immigratieland 
én in de streek van herkomst een effectieve sociale controle op elkaar 

uit. 

17.2.3 Marokkaanse en Turkse jongeren vergeleken 
In tabel 17.3 staat het onderwijsniveau van ex-scholieren uit een aar:tal 

mediterrane migrantengroepen vermeld. Deze cijfers hebb~~ betrek~:ng 
op de jaren 1988 en 1989. Over Zuid-Europese jongeren Zijn dergelIjke 
cijfermatige gegevens nadien niet meer verzameld. Van Turken e~ Ma
rokkanen kunnen we, over de korte periode van 1988 tot 1994, wel een 
ontwikkeling schetsen. Het blijkt dat in die periode het eindniveau van 
Turkse en Marokkaanse jongeren licht verbeterd is. Onderstaande tabel 

adstrueert dat. 

TABEL 17.3 
Gerealiseerd onderwijsniveau van Turkse en Marokkaanse jongeren die 
geen dagonderwijs meer volgen, 20-25 jaar (procenten) 

Marokkaanse jongeren Turkse jongeren 

SP VA '88 SPVA '94 SPVA '88 SP VA '94 

v m v m v m v 
m 

geen/LO 83 88 59 70 50 73 45 61 

LBO/MAVO 15 8 31 18 38 17 35 26 

HAVO/VWO/MBO 1 4 9 9 10 9 18 11 

0 3 2 3 2 
HBO/WO 

87 82 90 114 143 196 101 150 
totaal 

--~._---

Bron: SPVA 1988, SPVA 1994, ISEO/EUR. 

We zien dat de vooruitgang onder Marokkaanse jongeren zich in ~~n 
iets sneller tempo voltrekt dan onder Turken, ofschoon hun onderWIJS
positie nog steeds slechter is. Zal de positieverbeter~~ van Mar?kkaanse 
jongeren zich in een versneld tempo doorzetten? Dl~ IS natuurhJk :fhan
kelijk van de diploma's die de Marokkaanse schohe~en van nu zullen 
behalen. Wel is bekend dat het aandeel Marokkaanse Jongeren dIe afha
ken zonder een voortgezette opleiding te hebben afgemaakt (de' drop
outs'), snel aan het verminderen is. Ging het in 1991 nog om meer da~ 
de helft van de Marokkaanse mannelijke ex-scholieren, in 1994 was dIt 
aedaald tot iets meer dan een kwart. Daarmee is het aandeel Marokka
~en die zonder diploma van school gaan, zelfs iets kle~er dan ~at van 
de Turkse jongeren (Martens, 1995: 53). Dit geldt voor Jonge~s en v~or 
meisjes. Onder Turkse en Marokkaanse meisjes komt het ovengens mm
der vaak voor dat zij school voortijdig opgeven. 
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17.2.4 De arbeidsmarktpositie 
Het onderwijsniveau van jongeren is voor een belangrijk gedeelte bepa
lend voor hun (latere) arbeidsmarktpositie. De grote verschillen in 
onderwijsniveau tussen Portugezen en TUrken die in paragraaf 17.2.2 
werden behandeld, zien we daarom weer terug in verschillen in hun 
arbeidsmarktpositie. Onder de Portugese jongeren van 15 tot 25 jaar die 
geen onderwijs meer volgen, was in 1989 de werkloosheid lager dan het 
landelijk gemiddelde, dat toen op 17 procent lag. Onder hun Turkse 
leeftijdgenoten was de werkloosheid drie keer zo hoog als dit gemid
delde (Lindo en Pennings, 1992: 76). 
Natuurlijk zeggen cijfers over de arbeidsmarktpositie van jongeren in 
deze leeftijdsklasse niet alles over hoe een groep zich in maatschappe
lijk opzicht zal ontwikkelen. Een groot deel van deze jongeren volgt nog 
onderwijs, en degenen die wel al werken, staan nog aan het begin van 
hun arbeidsloopbaan. Bovendien gaat het hier juist om jongeren die re
latief kort onderwijs hebben gevolgd; een relatief groot deel van hen 
heeft geen enkel diploma weten te behalen. Hierom wordt in publicaties 
over allochtone jongeren hun arbeidsmarktpositie voornamelijk beschre
ven als arbeidsparticipatie: hoeveel van hen hebben zich gemeld op de 
arbeidsmarkt, en wie van hen heeft ook daadwerkelijk werk gevonden? 
De onderstaande tabel geeft hierover voor een viertal allochtone groe
pen, in de beperktere leeftijdscategorie van 20- tot 24-jarigen, uitsluitsel. 

TABEL 17.4 

Beroepsbevolking (aandeel werkenden en werkzoekenden op de totale 
bevolking), en werkloosheid (aandeel werkzoekenden op de beroeps
bevolking), voor de leeftijdsklasse 20-25 jaar, naar geslacht, in percenta
ges 

beroepsbevolking werkloosheid 

---~---- ---'--- ---_ .. ~-~---
mannen vrouwen mannen vrouwen 

Turken 73 33 22 26 
Marokkanen 57 24 39 34 
Surinamers 48 50 39 14 
Antillianen 43 36 31 21 
Autochtonen 40 51 16 12 

---.. - - -_ .... _-- -------- --._ ... _ .. _-
Bron: SPVA-94, ISEOjEUI\. 

Van de mannen is de beroepsbevolking van Turkse jongeren relatief het 
grootst. De werkloosheid onder deze groep is van de vier hier vermelde 
allochtone groepen het kleinst. Autochtone jonge marmen hebben de 
kleinste beroepsbevolking én de laagste werkloosheid. De hoogste werk
loosheid is te vinden onder Marokkaanse en Surinaamse jonge marmen. 
Marokkaanse en Turkse jonge vrouwen melden zich relatief het minst 
vaak op de arbeidsmarkt. Dit in tegenstelling tot Surinaamse en autoch-

tone jonge vrouwen, onder wie de beroepsbevolking juist relatief groot 
is, groter zelfs dan die van hun mannelijke leeftijdgenoten uit dezelfde 

groep. 

Men kan zich het hoofd breken over de vraag wat de verschillen in werk
loosheid tussen allochtone en autochtone jongeren veroorzaakt, en wat 
de oorzaak is van het verschil in werkloosheid tussen de diverse groe
pen allochtone jongeren onderling. Deze vragen zijn moeilijk afdoende 
te beantwoorden, omdat het aantal factoren die mogelijk een rol spelen, 
groot is en het bovendien moeilijk te bepalen is welk gewicht iedere 
afzonderlijke factor bij de verklaring in de schaal legt. Vast staat wel dat 
discriminatie een zekere rol speelt bij het verschil met autochtone jon
geren. Maar hoe groot die rol is, weten we niet. De belangrijkste reden 
voor de o-rote werkloosheid onder allochtone jongeren, en voor de ver
schillen ~nderling, is waarschijnlijk het gebrek aan voldoende kwalifi
caties. Taalbeheersino- en diploma's spelen, met andere woorden, een 
doorslaggevende rot Het verschil in succes om werk te vinden bij de 
diverse groepen is dus voor een groot deel terug te voeren op het ver-
schil in onderwijsniveau. 

17.2.5 Delinquentie: Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en 
Surinaamse jongens vergeleken 

Als we Turkse jongeren niet met Portugese maar met Marokkaanse jo~
geren vergelijken, komen zij als de 'betere' partij uit de bus. Dit bleek 111 

paragraaf 17.2.3. Wel lijkt het erop dat Marokkaanse jo~geren h.':111 
ondenvijsachterstand op hun TUrkse leeftijdgenoten aan het inlopen Zijn. 
Hun arbeidsmarktpositie is echter nog steeds aanzienlijk slechter (zie 
par. 17.2.4). Marokkaanse jongeren worden, meer dan Turkse jonger~n, 
met name nog steeds als een 'probleemgroep' gezien, omdat een relatief 
groot deel van hen regelmatig in aanraking komt met politie en justitie. 

Eerder werden de belemmerende kanten van groepsgebondenheid voor 
de onderwijsloopbaan van Turkse jongeren benadrukt. De sterke gezins
en groepscohesie onder Turken, in vergelijking met Marokkanen, lijkt 
echter ook een positief effect te hebben, en wel op het voorkomen van 
delinquentie bij jongens. Dat was althans tot voor kort een gangbare 
veronderstelling. Het is echter de vraag of deze, gezien de recente be
vindingen van de commissie-Van Traa, wel stand kan houden. Uit haar 
bevindingen bleek namelijk een vrij hoge participatie van Turken (ook 
jongeren) in de criminaliteit. Het effect van de cohesie van de T~rkse 
gemeenschap zou dus wel eens niet zozeer preventief kunnen Zijn als 
het aankomt op criminaliteit, zoals tot voor kort werd aangenomen, maar 
veeleer stimulerend en ook nog eens versluierend. 
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In de tweede helft van de jaren tachtig werd duidelijk dat zich onder 
Marokkaanse jongens in de grote steden een onevemedig hoog percen
tage bevond dat zich inliet met 'kleine criminaliteit'. Er verschenen stu
dies over randgroepvorming en drugsgebruik onder hen (Kaufman en 
Verbraeck, 1987; Werdmölder, 1986). Sindsdien zijn Marokkaanse jon
gens wat dit betreft niet meer uit de aandacht verdwenen. 
Er zijn veel minder Turkse jongeren die politie- en justitiecontacten heb
ben voor delicten als diefstal, straah·oof en inbraak, en het gebruiken en 
dealen van harddrugs. Ofschoon er nooit systematisch vergelijkend on
derzoek naar is gedaan, hebben onderzoekers zich wel de vraag gesteld 
waarom Marokkaanse zoveel meer dan Turkse jongeren in aamaking 
komen met politie en justitie. Het verschil in gezins- en gemeenschaps
cohesie wordt dan meestal aangehaald als een van de mogelijke verkla
ringen. 
Vooral sinds de publicatie van het rapport 'inzake opsporing' van de 
Parlementaire Onderzoekscommissie Opsporingsmethoden (commissie
Van Traa) is de betrokkenheid van allochtonen bij de (georganiseerde) 
criminaliteit een terugkerend onderwerp van discussie. Duidelijk is dat 
jongeren van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst 
oververtegenwoordigd zijn in de contacten met politie en justitie. Hierop 
is uitvoerig ingegaan in hoofdstuk 14. 

Er bestaan verschillende theorieën voor de verklaring van criminaliteit 
onder allochtone jongens (zie SCP, 1995). De theorie met de meeste aan
hangers is wellicht de sociale-controletheorie, die neerkomt op het belang 
van de invloed van de sociale verbanden waar de jongeren in functione
ren. Bovendien moeten daarbinnen ook normen en waarden domine
ren die (vormen van) crimineel gedrag afwijzen. Deze theorie is in hoofd
stuk 14 reeds aan de orde geweest. Een andere theorie is de strain-theo
rie. Deze stelt de kloof tussen sociale positie en de norm van het 'goede 
leven' centraal. Naarmate deze kloof groter is - en men minder het idee 
heeft dat deze in de toekomst nog met reguliere middelen valt te over
bruggen zal de geneigdheid tot het bewandelen van het criminele pad 
groter zijn. Jongeren met de minst florissante maatschappelijke perspec
tieven zijn in deze redenering het meest geneigd tot crimineel gedrag. 
Gezien de positie van de hier besproken groepen jongeren, voelen veel 
jongeren uit alle groepen de spanning (strain) tussen ideaal en werke
lijkheid. Maar in de ene groep (Marokkanen en Antillianen) zijn er meer 
jongeren met een uitzichtloze positie dan in de andere (Turken). Dan is 
er ook de selectietheorie, die de migratie als selectief proces benadrukt. 
Onder sommige groepen zijn volgens deze theorie meer jongeren die al 
crimineel waren in het herkomstland (Antillianen) of wier gezins- en 
sociale omstandigheden in het herkomstland crimineel gedrag in Ne
derland bevorderen (Antillianen, en in mindere mate Marokkanen). De 
genoemde theorieën sluiten elkaar niet uit; het is wellicht beter om van 
factoren te spreken waaraan in het geval van de verschillende groepen 
een verschillend gewicht moet worden toegekend. 

17.2.6 Tot slot 
In deze paragraaf stond de maatschappelijke positie van allochtone jon
geren centraal, en de vraag in hoeverre deze afwijkt van die van hun 
ouders. Wat dit laatste betreft hebben alle groepen vooruitgang geboekt, 
alleen in de mate waarin konden we verschillen constateren. Zuid-Eu
ropese jongeren hebben van alle in dit hoofdstuk besproken groepen de 
beste onderwijspositie; deze benadert het gemiddelde onderwijsniveau 
van de autochtone bevolking. Turkse en Marokkaanse jongeren hebben 
de slechtste onderwijspositie, en Surinaamse en Antilliaanse jongeren 
bevinden zich daartussenin. De onderwijspositie van jongeren is waar
schijnlijk de belangrijkste indicator voor hun toekomstige positie.~? de 
arbeidsmarkt. Hoe die zich zal gaan ontwikkelen is echter moeIlijk te 
zeggen op basis van arbeidsmarktgegevens van de leeftijdsklasse .~ot 25 
jaar; een groot deel van deze leeftijdsgroep volgt nog dagonderwIJS, en 
over hen geven deze gegevens geen uitsluitsel. 
Een gedeelte van de jongeren die het vervolgonderwijs hebben verla
ten, heeft dit gedaan zonder een diploma te behalen. Zij moeten concur
reren op een segment van de arbeidsmarkt met relatief w~.inig accep~a
bele banen. Allochtone jongeren hebben hier ook nog te lIjden van dIS
criminatie. Voor laagopgeleide allochtonen is het dus bijzonder moeilijk 
om werk te vinden. Als dit inderdaad niet lukt, dreigt marginalisering. 
Uitsluitingsprocessen kunnen dan gepaard gaan met zelfuitsluiting: men 
aeeft dan als het ware de moed op en zoekt naar alternatieve kanalen 
~m aan inkomen, een zelfstandig leven en enige status te komen. Die 
alternatieve kanalen kunnen voor jongens bijvoorbeeld de criminaliteit 
zijn. Sommige meisjes, met name die uit de Surina~mse ?f Antill~aans.e 
groep, zien een uitweg in het moederschap op zeer JeugdIge leefhJd. Dit 
zal onder andere in de volgende paragraaf aan de orde komen. 

17.3 Differentiatie op andere terreinen 

We zullen nu op een aantal terreinen nagaan in hoeverre allochtone jon
geren een toenemende oriëntatie op Nederland en Nederlanders verto
nen. Noodzakelijk voor een dergelijke oriëntatie is natuurlijk het spre
ken van Nederlands, zodat we beginnen met een paragraaf over de 
Nederlandse taalvaardigheid. Vervolgens gaan we na met wie de jonge
ren omgaan, hoe zij hun vrije tijd besteden en, tenslotte, met wie zij trou
wen. Is er sprake van een toenemende vernederlandsing of veeleer van 
een (blijvende) oriëntatie op de leden van de eigen groep en de daar 

heersende cultuur? 

17.3.1 Taalvaardigheid 
De mate waarin allochtone jongeren Nederlands spreken, heeft te ma-
ken met de taal die er bij hen thuis gesproken wordt (Nederlands en/ of 
een andere taal), met de duur van hun verblijf in Nederland en of zij 
hier onderwijs hebben gevolgd. Ook de mate waarin zij in de voor
schoolse periode met het Nederlands in aamaking zijn gekomen, bij
voorbeeld met vriendjes op straat of op een crèche, speelt een rol. 
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De thuistaal is vooral bij Turken en Marokkanen veelal niet Nederlands. 
Dat wil zeggen: de jongeren spreken met broers en zusters, vooral met 
jongere broerljes en zusjes, vaak wél Nederlands, maar met de ouders 
meestal de eigen taaL Natuurlijk geeft dat wel eens aanleiding tot pro
b~emen of tot commentaar. Zo vertelde een 16-jarig Turks meisje: 'Dan 
zI~en we a~n ta!el, mijn vader, moeder, broerlje en ik. En dan spreken 
mIJn broertje en Ik Nederlands met elkaar. Dan hoor je van twee kanten: 
Turks!!' 

De ta.al die Marokkaanse jongeren meestal met hun ouders spreken, is 
ArabIsch en/ of Berbers, terwijl Turkse jongeren met hen meestal Turks 
(soms Koerdisch) spreken. De beheersing van de 'eigen' taal is vaak niet 
zo goed, zoals veel jongeren van hun ouders te horen krijgen en zoals zij 
ook zelf constateren op vakantie in Turkije of Marokko of als zij trou
wen met een landgenoot die in het herkomstland is opgegroeid. Het 
Nederlands dat deze jongeren spreken, varieert, onder meer met de 
verblyfsduur. Maar ook degenen die goed Nederlands spreken, krijgen 
vaak m de hogere klassen van het voortgezet onderwijs met problemen 
te kampen, omdat hun kennis van de Nederlandse taal tekortschiet voor 
ingewikkelde zaken, zoals abstraheren en het gebruik van symbolen. 
Ook Zuid-Europese jongeren spreken in het ouderlijk huis vaker de ei
gen taal, zeker met hun ouders; met broers en zusters wordt relatief 
va~k Nederlands gesproken. Met leeftijdgenoten uit de eigen groep 
(vnenden en partners) wordt doorgaans Nederlands gesproken. Het 
Nederlands van de Zuid-Europese jongeren is globaal gesproken beter 
dan dat van Turkse en Marokkaanse jongeren, maar zij zijn dan ook 
vaker, zoals we hebben gezien in paragraaf 17.1.2, onderinstromers of 
leden van de tweede generatie. Hun beheersing van de eigen taal is 
meestal niet heel goed. Van de Surinaamse jongeren zijn de creolen van 
huis uit vaker Nederlandstalig dan Hindoestanen. Of Hindoestaanse 
jongeren met hun ouders ook Nederlands spreken, hangt onder meer 
samen met de afkomst van de ouders: komen dezen uit Paramaribo 
d~n ~s de kans groter dat zij Nederlandstalig zijn dan wanneer zij uit d~ 
dIstrIcten afkomstig zijn. Naast eventueel Nederlands, is de thuistaal 
meestal Sarnami (de moedertaal van Hindoestaanse Surinamers) en soms 
Sranan (de creoolse taal die in Suriname als linaua franca wordt ae
bruikt). Er vindt echter een taalverschuiving ten ;unste van het Ned~r
lands plaats. Bij creolen is de thuistaal Nederlands, al of niet gecombi
neerd met Sranan. Of men ook Sranan spreekt en de mate waarin dit 
gebeurt, is ook weer gerelateerd aan sociale klasse en verblijfsduur. Cre
oolse jongeren die in Nederland geboren zijn, spreken vaker dan hun 
ouders Nederlands, ook indien zij tot de lagere klassen behoren. Het 
gebeurt dan wel dat de jongeren zich in het Nederlands tot hun ouders 
richten, en dat deze laatsten hen in het Sranan antwoorden. Sranan wordt, 
vooral in de middenklasse, veelal als straattaal beschouwd, die bij voor
bee~d gebez~gd wordt in het koffieshopcircuit door laaggeschoolde 
Surmaamse Jongens, die overigens ook Nederlands spreken. In het al
gemeen vindt men het geen 'respectvolle' taal. 

>i?? 

Zo vertelde een creoolse Surinaamse dat ze tegen haar moeder wél maar 
tegen haar vader beslist niet af en toe Sranan kan praten; haar vader zou 
dat niet accepteren. 
Hoe vaak er nu wél en hoe vaak er niet Nederlands wordt gesproken 
door Surinaamse jongeren thuis, is niet exact bekend. Enige indicatie 
geeft een onderzoek van Van Heelsum (1997) onder 15-35-jarige Surina
mers (van diverse etnische groepen) van de tweede generatie in Am
sterdam. De meerderheid van hen, 80%, spreekt Nederlands met de 
ouders, terwijl slechts een zeer gering deel (1 %) uitsluitend Sranan of 
Sarnami met de ouders spreekt. De overigen, ongeveer 10%, spreken 
verscheidene talen met hun ouders. Hierbij moet wel worden aangete
kend dat ongeveer 40% van de onderzochten één Nederlandse ouder 
heeft. 
Antilliaanse jongeren spreken in het algemeen minder vaak en slechter 
Nederlands dan Surinaamse jongeren. Dit geldt in het bijzonder voor 
recent geïmmigreerde, laagopgeleide jongeren uit de volksklasse. De 
thuistaal is veelal Papiamento (of Engels). De Nederlandse taal vormt 
voor hen een van de belangrijkste struikelb lokken in hun schoolcarrière. 
Hun taalproblemen worden nogal eens onderschat, omdat zij vaak door 
Nederlanders vereenzelvigd worden met Surinamers. In Suriname ech
ter is de Nederlandse taal, ook buiten de schoolmuren, meer ingebur
gerd dan op de Antillen. Het Nederlands var: Moluks~ jongeren h~l:gt 
onder meer af van waar zij zijn opgegroeid: m of bUlten de speCifiek 
Molukse woonoorden of -wijken. Leden van de tweede generatie zijn 
vaker in een deraelijke woonconcentratie opgegroeid dan leden van de 
derde generatie. Degenen die in een kamp of wijk zijn opgegro.eid, heb
ben veelal grote problemen met het Nederlands of ze hebben die gehad, 
omdat er thuis en in de directe omgeving bijna uitsluitend MaleIS en 
zelden Nederlands werd gesproken (Veenman (red.), 1994). Zij die bui
ten de speciale Molukse woonwijken zijn groot geworden, hebben veel 
meer Nederlands in hun directe omgeving gehoord, en dat geldt na
tuurlijk in nog sterkere mate voor degenen die één Nederlandse ouder 
hebben. Leden van de derde generatie spreken thuis meestal Neder
lands, maar dat is niet altijd foutloos en vaak is het doorspekt met Ma
leise woorden. Veel Molukse jongeren, ook die van de derde generatie, 
hebben nog steeds problemen met ingewikkeld en abstract taalgebruik. 

17.3.2 Omgang met anderen en keuze van vrienden en vriendinnen 
We zijn vooral geïnteresseerd in de vraag in hoeverre allochto~e jonge
ren omgaan met leden van de eigen groep en in hoeverre met Nederlan
ders, en of er in dit opzicht veranderingen waarneembaar zijn. De vraag 
is echter makkelijker gesteld dan beantwoord. Over dit onderwerp zijn 
namelijk slechts weinig en bovendien zeer ongelijksoortige gegevens 
voorhanden. 

De al o-enoemde sPvA-94-survev verschaft ons kwantitatieve gegevens 
over d~ mate waarin Turkse, M;rokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse 
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jongeren in hun vrije tijd met Nederlanders en met leden van de eigen 
groep omgaan. Dat is interessant, omdat die cijfers ons attenderen op 
verschillen tussen de groepen en soms ook op opmerkelijke verschillen 
binnen de groepen (bijv. verschillen naar leeftijdsgroep of naar geslacht). 
Maar deze blote cijfers onthullen ons verder niets over het 'hoe' en 
'waarom' van die verschillen. Dat laatste kan kwalitatief onderzoek wél, 
maar helaas is er niet over alle groepen allochtone jongeren kwalitatief 
onderzoek beschikbaar. We kunnen dus niet over aUe groepen evenveel 
zeggen. Dit als opmerking vooraf. 

Bij zowel Turkse als Marokkaanse jongeren speelt de leeftijd van aankomst 
in Nederland een belangrijke rol bij de mate van contact met Nederlan
ders. Vooral de school is van essentiële betekenis voor het aanknopen 
van contacten met Nederlandse leeftijdgenoten en met andere leeftijd
genoten van buiten de eigen groep, al biedt ze geen garantie dat dit ook 
altijd gebeurt. 
Over Turkse jongeren is op het onderhavige terrein het meest bekend; 
we beschikken zowel over cijfermatige gegevens (de SPvA-94) als over 
verschillende kwalitatieve onderzoeken (Böcker, 1994a; Lindo, 1996; De 
Vries, 1987). Uit dit alles komt naar voren dat TUrkse jongeren meer con
tacten met Nederlanders onderhouden dan hun ouders, zeker indien zij 
op jonge leeftijd gekomen zijn. Maar ook gaan zij vrij veel met landge
noten om. Meisjes hebben meestal minder contacten met Nederlanders 
dan jongens, die een grotere bewegingsvrijheid hebben. Jongens spor
ten bijvoorbeeld meer en gaan veel meer uit dan hun zusters. Maar als 
zij gaan trouwen, nemen hun contacten met Nederlandse leeftijdgeno
ten meestal drastisch af. Hun levensstijl verandert dan; zij gaan minder 
uit, zijn meer gericht op familie en landgenoten, en sommigen gaan ook 
meer waarde hechten aan het vervullen van hun godsdienstige plich
ten. 
De groep Turkse jongeren als geheel (en dan vooral meisjes van 15-25 
jaar en jongens vanaf 20 jaar) is het meest van alle groepen gericht op 
min of meer exclusieve contacten met de eigen groep. Over de verkla
ring voor dit verschijnsel lazen we al iets in paragraaf 17.2.2. Het heeft 
te maken met de structuur van de Turkse gemeenschap: de netwerken 
van streekgenoten waarbinnen op efficiënte wijze de naleving van de 
daar heersende moraal kan worden afgedwongen. Zo kan Turkse jon
geren door hun ouders te verstaan worden gegeven, op meer of minder 
subtiele wijze, dat zij hun contacten dienen te beperken tot de eigen 
kring van streekgenoten. Dit gebeurt vooral als de ouders deel uitma
ken en ook willen blijven uitmaken van een groep die een sterke onder
linge cohesie heeft, waar men de omgang met Nederlanders (en met 
Turken van andere regio's) als bedreigend voor het eigen voortbestaan 
beschouwt. Juist als de ouders dit groepslidmaatschap op prijs stellen 
en veel omgaan met leden van de groep, zijn zij gevoelig voor het oor
deel van die andere groepsleden. Met name de meisjes worden door 

hun ouders nogal eens ontmoedigd om hechte banden aan te knopen 
met Nederlandse meisjes (Böcker, 1994a; De Vries, 1987). Dit vanuit de 
angst dat de meisjes anders als het ware 'besmet' zouden worden met 
de vrijere opvattingen van hun Nederlandse leef tijd- en seksegenoten. 
Het zou echter onjuist zijn te veronderstellen dat het bovenstaande op 
alle Turkse jongeren in dezelfde mate van toepassing is. Niet alle jonge
ren maken immers (via de ouders) deel uit van een hecht netwerk en 
ook laten niet alle jongeren zich hierdoor in dezelfde mate leiden. Zo 
stelt Böcker (1994a: 157) dat er aanwijzingen zijn dat jonge gezinnen er 
meer en meer de voorkeur aan geven om hun eigen sociale netwerk op 
te bouwen, omdat ze de sociale controle binnen het netwerk van dorps
en streekgenoten van hun ouders als te knellend ervaren. Zij spreekt de 
verwachting uit dat het belang van regionale herkomst als basis voor 
sociale relaties langzaam maar zeker zal afnemen. Voor de ouders heeft 
dit nog betekenis, gezien het gedeelde verleden, maar voor de jongeren 
geldt dit in veel minder sterke mate. Böcker zegt hierover: 'Jongeren 
van wie de ouders uit dezelfde streek in Turkije afkomstig zijn, hoeven 
verder niet veel met elkaar gemeen te hebben. Ze kunnen verschillende 
scholen bezocht hebben, lid zijn van verschillende verenigingen en over 
allerlei zaken verschillen van opvatting. Hun levensstijlen zullen vaak 
meer uiteenlopen dan die van hun ouders.' 
Turkse jongeren zouden, aldus Böcker, steeds meer de neiging krijgen 
om een persoonlijke levensstijl te ontwikkelen en vrienden te kiezen bij 
wie ze 'zichzelf kunnen zijn. Dit soort veranderingen voltrekt zich ech
ter niet van de ene dag op de andere. Vaak is het voor de jongeren een 
kwestie van behendig laveren tussen de ouderlijke normen en de eigen 
voorkeuren; meestal willen zij de ouders niet voor het hoofd stoten en 
stellen zij zich conflictvermijdend op. Maar ook zou een deel van de 
oudere generatie langzamerhand enigermate veranderen en wat afstand 
willen scheppen tussen zichzelf en de streekgenoten. Hierdoor neemt 
de druk op jongeren af. Maar over de precieze omvang van dit verschijn
sel weten we eigenlijk niets. 
Over Marokkaanse jongeren weten we minder dan over Turkse. We ver
meldden het hierboven al: uit de SPvA-94 blijkt dat de groep Marokkaanse 
jongeren als geheel minder vaak dan de Turkse overwegend met land
genoten omgaat. 
Buijs (1993) vestigt de aandacht op het belang van de leeftijd van aan
komst van Marokkaanse jongens (zijn onderzoek beperkte zich tot jon
gens) voor wat betreft de samenstelling van hun vriendenkring. Dege
nen die op jonge leeftijd naar Nederland zijn gegaan, hebben meestal 
geen exclusief Marokkaanse vriendenkring. De keuze van hun vrien
den weerspiegelt veeleer de samenstelling van de bevolking van de 
school die zij bezoeken of de buurt waar zij wonen. Degenen die op 
latere leeftijd zijn gekomen, hebben meestal Marokkaanse vrienden en 
hoogstens enkele Nederlandse kennissen. Buijs nam bij deze 'laat 
aangekomenen' waar, dat zij vaak vrienden hebben uit de eigen regio, 
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rr:aar expliciete groepsdruk zou hierbij geen rol spelen. Ook Nelissen, 
dIe o.nderzoek onder Marokkaanse meisjes heeft verricht (nog niet ge
publIceerd), heeft nauwelijks iets gehoord van druk die ouders of land
genoten uitoefenen op meisjes om hun vriendinnen vooral in Marok
kaanse kring te zoeken. De meeste meisjes uit het onderzoek van Nelissen 
(van wie de meerderheid voor haar vierde jaar naar Nederland is geko
men; in dat opzicht is het onderzoek dus niet representatief) hebben een 
etnisch gemêleerde vriendinnenkring. Deze meisjes worden niet door 
hun ouders ontmoedigd om hechte banden met Nederlandse meisjes 
aan te knopen. De selectie geschied t veeleer op basis van levensstijl dan 
op basis van nationale of regionale afkomst. Waar het vooral om gaat, is 
da.t de meisjes niet 'verloederen' via hun sociale contacten; dus geen 
vnendschap met 'ordinaire' meisjes, of die nu Marokkaans of Neder
lands zijn. Maar ook willen zij geen hecht contact met starre, zeer tradi
tionele Marokkaanse meisjes, die vaak' achterlijk' worden o-enoemd. De 
meisjes en hun ouders lijken er vooral op gericht, zich ge:amenlijk, als 
het ware via een 'harmoniemodel', aan te passen aan de veranderde 
omstandigheden. Zij willen daarbij niet in excessen vervallen noch star 
vasthouden aan wat eens was. 
Antilliaanse en Surinaamse jongeren gaan veel vaker om met Nederlan
ders dan met leden van de eigen groep, zo blijkt uit de SPVA-94. In hoe
ver~e creools-Surinaamse en Hindoestaans-Surinaamse jongeren in dit 
opZIcht van elkaar verschillen, is niet precies bekend. Uit kwalitatief 
onderzoek weten we dat Hindoestaanse jongeren vaak door hun ouders 
ontmoedigd worden met 'negers' (creolen) om te gaan, hetgeen zijn oor
zaak vindt in de nog uit Suriname stammende historische verhoudin
gen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. De jongeren laten zich 
hierdoor echter niet altijd leiden. Mungra (1990) vond dan ook dat van 
de door hem onderzochte Hindoestaanse scholieren (13-18 jaar) de jon
gens vooral met Surinamers omgaan, zowel Hindoestaanse als creoolse. 
De meisjes zoeken hun vriendinnen vooral onder Hindoestanen en Ne
derlanders. Bij de werkende en werkloze Hindoestaanse jono-eren van 
boven de 18 valt het accent op de eigen groep. b 

~e zagen al irl paragraaf 17.2 dat de keuze van vrienden van Portugese 
Jongeren samenhangt met hun groepsbirldirlg: hoe sterker zij bij de 
Portugese gemeenschap betrokken zijn, hoe vaker zij met elkaar en hoe 
minder zij met Nederlandse jongeren omgaan. Dit heeft echter niet zo
zeer te maken met morele dwang die door ouders en gemeenschaps
leden wordt uitgeoefend om niet te intiem met Nederlanders om te gaan 
(zoals bij Turken), maar veeleer met het feit dat er tal van Portugese 
gelegenheden zijn (feestjes, sportverenigingen en dergelijke) waar 
Portuge~e j?ngeren elkaar treffen. Verblijfsduur speelt hierbij geen rol. 
Andere ZU1d-~uropese groepen hebben een minder intensief groeps
leven ~n we Zlen dan ook dat de jongeren van die groepen opvallend 
veel mmder met hun landgenoten omgaan. Vooral Italiaanse jongeren 
doen dit weirlig. Hierbij moeten we ons wel realiseren dat het o-rootste 

b 

deel van hen een Nederlandse moeder heeft, terwijl de meeste Portugese 
jongeren twee Portugese ouders hebben (zie ook paragraaf 17.1.3). 

Allochtone jongeren sluiten, behalve met landgenoten en (eventueel) 
met Nederlanders, ook vriendschap met jongeren uit andere allochtone 
groepen dan zijzelf. Dat is vaak gerelateerd aan de duur van het verblijf 
in Nederland: hoe langer men hier is, hoe groter de kans op een etnisch 
heterogene vrienden- of vriendinnenkrirlg. Het zou irlteressant zijn om 
na te gaan hoe het toegaat irl die etnisch gemengde vrienden- of vrien
dinnengroepen. Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn daar de uiteenlo
pende etnische achtergronden? Het weirlige dat hierover bekend is, laat 
zien dat jongeren in dergelijke groepen die verschillen niet zozeer nege
ren, maar er sociaal vaardig mee omgaan, zodanig dat die verschillen 
geen obstakel vormen voor de onderlirlge omgang. Vooral meisjes schij
nen er een eer in te stellen op de hoogte te zijn van elkaars feesten en 
rituelen en te laten merken dat zij elkaars gewoonten accepteren (Saharso, 
1992b). De onderlinge verbondenheid blijkt ook uit het overnemen van 
bepaalde woorden uit elkaars taal. Bijvoorbeeld Marokkaanse en au
tochtone jongeren die uitdrukkirlgen uit het Sranan gebruiken. Sansone 
(1992) nam dit verschijnsel waar in jongerencentra en koffieshops in 
Amsterdamse volkswijken. Hij wijst er verder op dat een vergelijkbare 
, creolisering' van het Nederlands ook onder gebruikers en ~traatdealers 

en vervolgens ook irl huizen van bewaring en gevangemssen - heeft 
plaatsgevonden. 

17.3.3 Vrijetijdsgedrag 
Datgene wat jongeren in hlm vrije tijd doen, is afhankelijk van de moge
lijkheden die zij hebben. Die mogelijkheden hebben soms met geld te 
maken, maar vooral ook met de mate van vrijheid die hun ouders en 
soms ook hun gemeenschap hun toestaan. Als zij getrouwd zijn, is hun 
bewegingsvrijheid van weer andere personen of zaken afhankelijk: de 
partner en de gezinssituatie bijvoorbeeld. Op dit punt, de toegestane 
bewegingsvrijheid, doen zich grote verschillen voor, niet alleen tussen de 
diverse groepen allochtone jongeren, maar ook tussen de beide geslach
ten. Meisjes en jonge vrouwen hebben in het algemeen minder 
bewegirlgsvrijheid dan jongens en jonge marmen. Maar: de mate waarin 
varieert. De rigiditeit van de seksescheiding is per groep verschillend. 
Surirlaamse meisjes (vooral creools-Surinaamse meisjes) bijvoorbeeld 
hebben veel meer bewegirlgsvrijheid dan Turkse en Marokkaanse meis
jes. Turkse en Marokkaanse meisjes zijn sterker aan huis gebonden, gaan 
minder uit en hun vrijetijdsbesteding is daardoor wat 'onzichtbaarder'. 
Dit hangt samen met het belang dat er in hun kring wordt gehecht aan 
het behoud van de maagdelijkheid van meisjes tot hun huwelijk en aan 
de daaraan verbonden gedragsregels. Disco-bezoek bijvoorbeeld past 
hierin niet. 
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Toch voltrekken zich geleidelijk aan wat veranderingen. Het maagde
lijkheidsideaal staat weliswaar niet ter discussie, een vrije omgang met 
het andere geslacht is nog steeds taboe (al gebeurt dat natuurlijk wel in 
sommige gevallen), maar wel mogen Turkse en Marokkaanse meisjes 
langzamerhand meer dan hun oudere zusters vroeger. Zo komt het bij 
Turken nauwelijks meer voor dat ouders hun dochters na het bereiken 
van de puberteit constant thuishouden, hetgeen vroeger vaker gebeurde. 
De indruk bestaat dat hetzelfde geldt voor Marokkanen. Als we de si
tuatie van Turkse en Marokkaanse meisjes vergelijken met die van Suri
naams-Hindoestaanse meisjes, dan zien we een opmerkelijk verschil. 
Traditioneel behoren ook Hindoestaanse meisjes als maagd het huwe
lijk in te gaan, maar deze norm lijkt momenteel niet zo dwingend meer 
te zijn. Daardoor genieten zij een grotere vrijheid dan hun Turkse en 
Marokkaanse seksegenoten. Al zijn hierop natuurlijk ook weer uitzon
deringen; ook binnen de groepen is er verschil in de vrijheid die meisjes 
wordt toegestaan. Dit hangt samen, zoals we al zagen, met de mate 
waarin hun ouders ingebed zijn in een netwerk van land- of streek
genoten die erop toezien dat de groepsleden niet te zeer afwijken van 
wat passend wordt geacht. 

Bij veel hedendaagse jongeren zien we een mix van de meest uiteenlo
pende stijlen bij bijvoorbeeld de muzikale voorkeur, en allochtone jon
geren zijn hierop geen uitzondering. Zo luisteren veel Marokkaanse jon
geren zowel naar raï (gemoderniseerde Arabische muziek) als naar 
moderne popmuziek. Moderne, 'westerse' muziek wordt vooral beluis
terd en gewaardeerd door diegenen die hier geboren zijn of op jeugdige 
leeftijd zijn gekomen. Opvallend is dat velen van hen zich niet in een 
bepaald hokje willen plaatsen; ze eigenen zich veeleer verschillende ele
menten toe van diverse culturen. Dit geldt ook weer het sterkst voor 
degenen die hier allang verblijven. 
Zo nam Buijs (1993) waar in zijn onderzoek onder Marokkaanse jon
gens die al sinds jeugdige leeftijd in Nederland verblijven, dat de span
ning van de disco en de gezelligheid van een Marokkaans feest schijn
baar moeiteloos met elkaar worden gecombineerd. 
Stijlen lijken minder exclusief te worden en de hedendaagse massame
dia en vrijetijdsindustrie zorgen voor een snelle verspreiding van mu
ziek- en modestijlen. Allochtone jongeren, en vooral creools-Surinaamse 
jongeren, laten zich hierin niet onbetuigd. Een deel van de creoolse jon
geren uit de lagere klasse behoort tot een soort culturele voorhoede van 
het grootstedelijke vrijetijdsmilieu, maar vormt tegelijkertijd maatschap
pelijk gesproken een achterhoede. Enerzijds zijn deze jongeren laag op
geleid, vaak ook langdurig werkloos en velen pogen op allerlei manie
ren, op meer of minder legale wijze, extra inkomsten te verwerven 
('hosselen'). Anderzijds maken zij de 'blitz' op de discovloer met de meest 
inventieve dansstijlen en kleding. Door Sansone (1992), die langdurig 
onderzoek onder deze jongeren heeft verricht, is dit verschijnsel beel-

dend omschreven als 'schitteren in de schaduw'. Opvallend van deze 
jongeren is dat zij niet zozeer putten uit de traditionele Surinaamse cul
tuur, maar zich veeleer via de massamedia laten inspireren door dans
en muziekstijlen van zwarten uit de vs. Op die manier zijn bijvoorbeeld 
electric boogie, rap en hiphop enige jaren geleden populair geworden 
in Nederland. Steeds weer worden diverse stijlen met elkaar vermengd 
en deze, gedeeltelijk 'zwarte' en aan constante verandering onderhe
vige, jeugdcultuur blijkt op tal van jongeren, van diverse etnische groe
pen, grote aantrekkingskracht uit te oefenen. Dit betreft dan een vrij 
spectaculaire vorm van vrijetijdsbesteding. Veel jongeren echter, óók 
creools-Surinaamse jongeren, besteden hun vrije tijd echter op minder 
spectaculaire wijze: in gezelschap van vrienden of vriendinnen, op de 
sportclub of een andersoortige vereniging etc. Turkse jongeren zijn rela
tief het vaakst lid van een vereniging, specifiek voor de eigen groep (en 
dat betreft vooraI20-24-jarige mannen én vrouwen) en Antilliaanse jon
geren het minst vaak. 

17.3.4 Partnerkeuze 
Ook de gewoonten met betrekking tot partnerkeuze bij de diverse groe
pen allochtonen verschillen nogal van elkaar. 
Een van de verschillen is in hoeverre omgang tussen jongens en meisjes voor 
het huwelijk is toegestaan, en of ongehuwd samenwonen geaccepteerd 
wordt. We zagen al dat op deze punten de vrijheid van vooral Turkse en 
Marokkaanse meisjes niet groot is. Ongehuwd samenwonen komt bij 
hen dan ook nauwelijks voor en bij de jongens evenmin. De overgrote 
meerderheid trouwt, al varieert de leeftijd waarop men dat doet. Zo blijkt 
uit een NIDI-survey (Esveldt et aL 1995) dat Marokkanen, mannen zo
wel als vrouwen, op gemiddeld latere leeftijd trouwen dan Turken: iets 
meer dan de helft van de 18-24-jarige Turkse mannen en bijna driekwart 
van de 18-24-jarige Turkse vrouwen bleek al getrouwd te zijn, tegen
over nog geen vijfde van de Marokkaanse mannen en circa de helft van 
de Marokkaanse vrouwen van dezelfde leeftijd. Turkse en Marokkaanse 
jongens hebben in de regel een grotere vrijheid om met leden van het 
andere geslacht om te gaan, maar hun vrijblijvende contacten moeten 
zij grotendeels beperken tot Nederlandse meisjes. Bij de andere groe
pen bestaat er op deze punten meer vrijheid en bij hen zien we dan ook 
een grotere scala van relatievormen. 

Een ander belangrijk verschil tussen de diverse groepen allochtone jon
geren is de bemoeienis van hun ouders met de keuze van hun huwelijks
partner. Bij Turken, Marokkanen en Hindoestaanse Surinamers bestaat 
er hierbij traditioneel een grote zeggenschap van ouders. De huwelijken 
worden vaak gearrangeerd, wat overigens niet wil zeggen dat de kinde
ren daarbij niet worden geconsulteerd; dat is vaker wél dan niet het 
geval. Deze traditie van uithuwelijking bestaat bij de andere groepen 
niet. Ook verschillen de groepen van elkaar wat betreft endogamie (het 
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huwen binnen de eigen groep). Dit komt het meest voor bij Turken en 
vervolgens bij Marokkanen. Bij Hindoestaanse Surinamers bestaat er 
weliswaar ook een voorkeur voor huwelijken binnen de eigen groep 
(bij de ouders overigens sterker dan bij de jongeren), maar een huwelijk 
met een Nederlander wordt vaak niet afgekeurd. Veel afkeurender staat 
men tegenover een huwelijk met een creooL Gegevens over voorkeuren 
zeggen echter niet noodzakelijk iets over feitelijk gedrag; cijfers over 
daadwerkelijk gesloten huwelijken van Hindoestaanse jongeren ontbre
ken. Bij Molukse jongeren vindt er momenteel een sterke toename plaats 
van partnerschappen met Nederlanders, in de vorm van samenwonen 
of een huwelijk. In de periode 1983-1990 steeg het aandeel van gemengde 
partnerschappen bij Molukse mannen beneden de 30 jaar van 45% naar 
51 % en bij Molukse vrouwen beneden de 30 jaar van 25% naar 40% 
(Smeets en Veenman, 1994). Bij creoolse Surinamers is een huwelijk of 
een andere verbintenis met een Nederlander tamelijk normaal, al is niet 
precies bekend hoe vaak dit voorkomt. Het al eerder genoemde onder
zoek van Van Heelsum geeft hiervoor enige indicatie. Hieruit blijkt dat 
van de onderzochte samenwonende en gehuwde Surinaamse leden van 
de tweede generatie (waarvan de meesten tussen de 25 en 35 jaar zijn) 
64% een Nederlandse en 17% een Surinaamse partner heeft, terwijl de 
overige 19% een partner heeft uit een andere etnische groep (Marok
kaans, Antilliaans, Indisch, Ghanees). In hoeverre partnerschappen van 
Surinaamse en Nederlandse jongeren .in aantal toenemen is onbekend. 
Zuid-Europese jongeren hebben vaker een Nederlandse partner dan een 
uit de eigen groep, maar voor Spanjaarden en voormalig Joegoslaven 
gaat dat in sterkere mate op dan voor Portugese jongeren. Van deze 
laatsten heeft ongeveer een derde deel een partner uit de eigen groep 
(tegenover ongeveer een vijfde van de Spanjaarden), terwijl iets minder 
dan de helft een Nederlandse partner heeft (tegenover circa twee derde 
van de Spaanse jongeren). 

Het meest is bekend over de partnerkeuze van Illrkse en Marokkaanse 
jongeren. We staan bij deze beide groepen het uitvoerigst stil en we ba
seren ons daarbij onder meer op een recente studie van het l\J!DI (Esveldt 
et al., 1995). Daaruit blijkt dat Turkse en Marokkaanse jongeren het vaakst 
etnisch homogeen huwen (dus met een partner uit de eigen groep) en in 
slechts een kleine minderheid van de gevallen met een Nederlandse 
partner. Bij de etnisch homogene huwelijken gaat het meestal om een 
partner die' geïmporteerd' wordt uit het herkomstland (de zogenoemde 
gezinsvormers; zie par. 17.1.2). Ook komt het wel voor, maar aanzienlijk 
minder vaak, dat het paar zich in Turkije of Marokko vestigt. Het gaat 
d~n praktisch altijd om hier opgegroeide meisjes en niet om jongens. 
DIt patroon van huwen met een partner uit het herkomstland hangt sa
men met de voorkeur van de ouders. Dezen zijn veelal van mening dat 
de familie beter af is met een uit het herkomstland 'geïmporteerde' bruid 
of bruidegom dan met een die hier is opgegroeid. Zij menen namelijk 

dat schoondochters uit het herkomstland, en meer specifiek uit de eigen 
familie of regio, inschikkelijker zijn en meer bereid de zorg van hun 
schoonouders op zich te nemen, als dezen eenmaal behoeftig zijn ge
worden. In paragraaf 17.2.2 zagen we al dat traditioneel op een zoon (bij 
voorkeur de oudste) en diens vrouw de plicht rust om bij zijn ouders in 
te wonen en voor hen te zorgen indien dat nodig wordt geacht. Schoon
zoons uit het herkomstland zouden betrouwbaarder zijn en meer be
reid om hard te werken, en om die reden als bruidegom te verkiezen 
zijn. Dergelijke 'importhuwelijken' zijn in veel gevallen familie
huwelijken: bij ongeveer een derde van de jongeren die tot de tussen
generatie behoren, en bij ongeveer een kwart tot een vijfde van de jon
(Yeren die tot de tweede generatie behoren (Esveldt et al., 1995). Van 
Ö . 
oudsher is het niet uitzonderlijk dat Turkse of Marokkaanse Jongeren 
met een neef of nicht of een verre verwant trouwen, en vaak zijn derge
lijke huwelijken favoriet, in ieder geval bij de ouders. Familieleden ver
trouwt men meer dan niet-verwanten, en het eventuele bezit blijft op 
deze manier binnen de familie. Bovendien wordt op hier gevestigde 
Turkse en Marokkaanse migranten nogal eens door de in het herkomst
land achtergebleven kring van verwanten morele druk uitgeoefend om 
de wederzijdse kinderen met elkaar te laten trouwen. Dit opent name
lijk de weg voor de jongeren uit het herkomstland om naar het rijke 
Nederland te <raan, hetgeen ook voor de achtergebleven familie voor
deel meebreng~; en een huwelijk is de enige nog overgebleven mogelijk
heid om hier legaal binnen te komen. 

Hoewel deze 'importhuwelijken' heel goed kunnen verlopen, verschij
nen er steeds vaker berichten dat deze bij de jongeren zelf minder favo
riet zijn. Vaak kennen de jongeren de beoogde huwelijkskandidaat niet 
of slecht en de onderlinge verschillen zouden te groot zijn, bijvoorbeeld 
in opvattingen over de vrijheid van de vrouw. Om die redenen zouden 
deze huwelijken relatief vaak op een echtscheiding uitlopen, maar on
bekend is hoe vaak. Ook is men vaak bang dat het huwelijkskandidaten 
uit het herkomstland voornamelijk om de verblijfsvergunning te doen 
is. Verschillende onderzoekers melden dan ook dat er een groeiende 
aarzeling bij jongeren (en soms ook bij hun ouders) te beluisteren valt 
om een huwelijk met een partner uit het herkomstland aan te gaan. 
Ondanks al deze bezwaren is het nog steeds zo dat dit soort huwelijken 
het vaakst plaatsvindt. Maar een lichte afname ervan wordt momenteel 
wel waargenomen, terwijl tegelijkertijd het aantal huwelijken met een 
partner van dezelfde etnische groep die in Nederland is opgegroei~~ 
enigszins toeneemt. Dit patroon is het duidelijkst waarneembaar bIJ 
Turken. De volgende tabel adstrueert dat. 
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TABEL 17.5 

Etnische herkomst en woonland van de huwelijkspartners van paren 
waarvan één of beide partners in Nederland woonde(n) toen de besluit
vorming over het huwelijk1 plaatsvond, naar afkomst2 en generatie (%) 

Turken Marokkanen 

generatie tussen3 tweede4 tussen3 

gehuwd met Nederlander5 3 14 3 
etnisch homogeen gehuwd 97 86 97 
waarvan partner: 
- wonend in Nederland 24 33 45 
- wonend in Turkije/Marokko 67 54 51 
- wonend elders 6 

totaal 100 100 100 
N 51 17 27 
n.3. 4 

Huidige of laatste huwelijkspartner. 

2 Afkomst op basis van nationaliteit, geboorteland en geboorteland ouders. 

3 Gemigreerd op 6-14 jaar. 

4 Geboren in Nederland of gemigreerd op vijfjarige leeftijd of jonger. 

5 Inclusief overige nationaliteiten/ etnische groepen. 

(Bron: Esveldt et al., 1995). 

tweede4 

100 

25 
58 
17 

100 
10 
5 

We zien in bovenstaande tabel dat er bij Turkse jongeren sprake is van 
een lichte verschuiving in het patroon van de partnerkeuze, wanneer 
we de tussengeneratie met de tweede generatie vergelijken. Leden van 
de tweede generatie (hier gedefinieerd als geboren in Nederland of hier 
vóór het zesde jaar gearriveerd) trouwen weliswaar nog steeds het vaakst 
etnisch homogeen, maar we zien, vergeleken bij leden van de tussen
generatie, een afname in het aantal huwelijken met een 'importpartner' 
en een toename van huwelijken met een partner uit de eigen groep die 
ook in Nederland is opgegroeid. Ook familiehuwelijken nemen in aan
tal af, zoals we hierboven al lazen. Uit de tabel blijkt verder dat leden 
van de Turkse tweede generatie vaker met een Nederlander trouwen 
dan leden van de tussengeneratie, al gaat dat nog steeds om een be
scheiden aandeel. Bij Marokkanen zijn dit soort veranderingen niet waar
neembaar, maar dit heeft vermoedelijk te maken met de omstandigheid 
dat er thans nog maar weinig getrouwde Marokkaanse jongeren zijn 
die in Nederland zijn geboren of hier op zeer jeugdige leeftijd zijn gear
riveerd. Diegenen van hen die al wél getrouwd zijn, deden dit meestal 
op zeer jonge leeftijd en zijn vermoedelijk relatief vaak uit 'traditionele' 
milieus afkomstig en daarom niet representatief voor de gehele tweede 
generatie. Esveldt et al. spreken de verwachting uit dat zodra een groter 
- en representatiever - deel van de tweede generatie Marokkanen gaat 
trouwen, zich ook bij deze groep een stijgende trend zal aftekenen in 
huwelijken met in Nederland wonende partners, mede omdat de markt 

van potentiële huwelijkskandidaten in Nederland steeds ruimer wordt. 
Hierbij moet echter worden aangetekend dat de huwelijksmarkt van 
Turkse en Marokkaanse jongeren in Nederland getalsmatig weliswaar 
groeit, maar dat dit niet altijd hoeft te betekenen dat daardoor ook de 
reële keuzemogelijkheden voor alle jongeren automatisch groter wor
den. Zo vinden sommige TUrkse en Marokkaanse jongens hun landgeno
tes in Nederland te modern en vrijgevochten, terwijl sommige Turkse 
en Marokkaanse meisjes de mannen hier niet geschikt achten, omdat ze 
hen erg traditioneel vinden of te laag opgeleid. Vooral voor hoog
opgeleide Turkse en Marokkaanse meisjes is het niet makkelijk om hier 
een geschikte huwelijkskandidaat te vinden. 

We gaven al aan dat Turkse en Marokkaanse jongeren niet vaak trou
wen met een Nederlander of Nederlandse; bij Turken slechts een paar 
procent bij de tussengeneratie en iets meer bij de tweede generatie (zie 
tabel 17.5). Het gaat daarbij vooral om goed opgeleide jongeren (meer 
jongens dan meisjes), afkomstig uit een stedelijk en 'westers' georiën
teerd milieu. Voor de meeste jongeren echter hoort een huwelijk met 
een Nederlander in hun gevoel eenvoudigweg niet tot de mogelijkhe
den. Zij vinden de verschillen te groot. Bovendien zijn ze er zeer van 
doordrongen dat een dergelijk huwelijk bitter weinig kans maakt te 
worden goedgekeurd door hun ouders. Een drastische stijging van ge
mengde huwelijken op korte termijn lijkt dan ook niet erg aannemelijk, 
temeer daar ook maar weinig van de thans nog ongehuwde jongeren 
een duidelijke voorkeur voor een dergelijk huwelijk aan de dag leggen. 
Esveldt et al. spreken van een voorhoede waar het gaat om jongeren die 
met een Nederlandse partner gehuwd zijn, en in mindere mate - waar 
het gaat om jongeren die met een partner van de eigen groep uit Neder
land gehuwd zijn. Bij huwelijken met 'importpartners' is de bemoeienis 
van ouders en andere familieleden gewoonlijk groter. Farniliebelangen 
zijn bij dit type huwelijk vaak doorslaggevender dan individuele drijf
veren, zoals liefde en wensen ten aanzien van de gelijkwaardigheid van 
man en vrouw. Bij alle typen huwelijk blijft echter de invloed en de goed
keuring van de ouders belangrijk, maar er lijkt een pril begin te zijn van 
een grotere inbreng van de jongeren zelf. Dit brengt een toenemende 
oriëntatie op de huwelijksmarkt in Nederland mee. 

173.5 Tot slot 
Aan het begin van paragraaf 17.3 stelden we ons de vraag in hoeverre 
allochtone jongeren, vergeleken met hun ouders, een toenemende oriën
tatie op Nederland en Nederlanders vertonen. Zeer in het algemeen 
kurmen we zeggen: ja, inderdaad, dat doen zij. Dat geldt het sterkst voor 
jongeren die hier geboren zijn of hier in ieder geval hun hele schoolop
leiding hebben ontvangen. Maar we zouden de waarheid geweld aan
doen door te stellen dat het alleen een kwestie van langdurig verblijf 
hier zou zijn; dat is niet zo. De jongeren kurmen niet los worden gezien 
van hun ouderlijk milieu en de etnische gemeenschap waarvan zij deel 
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uitmaken. Hun gedrag en de mate waarin zij op Nederlanders of op 
leden van de eigen groep gericht zijn, worden ook bepaald door de waar
den en normen die in de gemeenschap vigeren, alsmede door de kracht 
en effectiviteit van de daar toegepaste sociale controle. 
Bij Turken en Marokkanen, en in mindere mate bij Hindoestaanse Suri
namers, is de maagdelijkheid van meisjes voor haar huwelijk, alsmede 
haar goede reputatie van groot belang. Dit brengt voor deze meisjes een 
beperking in vrijheid mee, en _dat betekent dat zij zich in veel opzichten 
niet 'als een Nederlands meisje' mogen gedragen. Voor de jongens uit 
deze groepen gelden wat andere normen, maar ook zij zijn niet in alle 
opzichten vrij om zich een gedrag aan te meten, identiek aan dat van 
hun Nederlandse leef tijd- en seksegenoten. Zo zijn veel Turkse jongens 
al vanaf jonge leeftijd gericht op het huwelijk en geld-verdienen. Toch 
zien we bij al deze groepen ook het prille begin van een verschuiving in 
de richting van grotere individuele vrijheid. Of dit nu tot volledige 
'vernederlandsing' zal leiden is echter de vraag. 
Exogamie (het huwen buiten de eigen groep) is bij Turkse jongeren - en 
in mindere mate bij Marokkaanse - vooralsnog een uitzondering. Wel is 
er een toenemende oriëntatie op landgenoten in Nederland als poten
tiële huwelijkspartners. 
Van een uitgesproken allochtone jeugdcultuur is geen sprake. Veeleer 
ontstaat er een mix van diverse culturen, die aan frequente verandering 
onderhevig is. 

17.4 Samenvatting 

Allochtone jongeren worden vaak over één kam geschoren en geassoci
eerd met problemen. In dit hoofdstuk hebben wij laten zien dat er feite
lijk grote verschillen kunnen worden geconstateerd tussen maar ook 
bînnen groepen. Daarbij werd duidelijk dat niet alle allochtone jonge
ren even 'problematisch' zijn. 
De huidige generatie allochtone jongeren vertoont een grotere verschei
denheid op tal van terreinen dan de generatie van haar ouders. Maar 
voor de ene groep geldt dit in sterkere mate dan voor de andere. Van de 
hier besproken groepen lijken de Zuid-Europese jongeren, in vergelij
king tot hun ouders, het snelst hun maatschappelijke positie te verbete
ren. Het overgrote deel van deze ouders heeft hoogstens de lagere school 
doorlopen, terwijl het onderwijsniveau van hun kinderen niet veel meer 
verschilt van autochtone jongeren. Het onderwijsniveau van Turkse en 
Marokkaanse jongeren is gemiddeld nog erg laag. Het onderscheidt zich 
natuurlijk wel in positieve zin van hun ouders; niettemin heeft een zeer 
grote groep (voor de vrouwen: de meerderheid, voor de mannen: onge
veer de helft) na de lagere school geen opleiding meer afgemaakt. Deze 
onvoldoende onderwijskwalificaties zijn de belangrijkste reden voor de 
relatief hoge werkloosheid onder deze groepen jongeren. Het staat ook 
vast dat discriminatie hierbij een rol speelt, ofschoon niet duidelijk is 

hoe groot die rol precies is. De kansen op de arbeidsmarkt vormen op 
hun beurt weer een factor zonder welke delinquent gedrag van ver
schillende groepen allochtone jongeren niet kan worden begrepen. 

De belangrijkste factoren die niet alleen het gemiddeld lage onderwijs
niveau kunnen verklaren van allochtone jongeren, maar ook de verschil
len tussen groepen op dit punt, hangen samen met migratie en verblij.fs
duur, met de sociaal-economische positie van de ouders, en met de m
vloed van de etnische gemeenschap op het gezinsleven. 

Verblijfsduur. We moeten niet vergeten dat de hier beschreven star:d van 
zaken een momentopname is. Het merendeel van de allochtone Jonge
ren in de leeftijdsklasse 15-25 jaar behoort tot de tussengeneratie, dat 
wil zeggen dat zij in het herkomstland zijn geboren, en met hun.va~er 
en/ of moeder zijn meegekomen naar Nederland. Veel van hen ZIJn met 
in de aeleaenheid aeweest om op de Nederlandse school 'van onderaf' 

ö Ö Ö h . 
te beginnen. Zij starten bovendien met een achterstand in de be eersmg 
van het Nederlands, die moeilijk kan worden ingelopen. Wel is de groep 
van onderinstromers groeiende. Onder Zuid-Europese jongeren tussen 
de 15 en 25 jaar heeft ruim 80% vanaf het begin het Nederlandse onder
wijs gevolgd. Dit geldt voor 70% van hun Surinaamse, en voor iets meer 
dan de helft van hun Turkse leeftijdgenoten. Van Marokkaanse en 
Antilliaanse jongeren in dezelfde leeftijdsklasse was nog slechts een 
minderheid onderinstromer. 

Sociaal-economische positie ouders. Het overgrote deel van de eerste gene
ratie mediterrane arbeidsmigranten is in het herkomstland uit een laag 
sociaal-economisch milieu afkomstig. Ook in Nederland kwam men te
recht in onaeschoolde banen met een lage status en kwam men te wo
nen in volksbuurten, in vaak slechte omstandigheden. Het is duidelijk 
dat deraelijke omstandigheden invloed uitoefenen op de maatschappe
lijke ka~sen van de kinderen uit deze gezinnen. Deze invloed wordt 
echter aerelativeerd als we de verschillen zien die er tussen groepen 

Ö . 

mediterrane jongeren óók bestaan. Met name Zuid-Europese Jongeren 
doen het in het onderwijs - en op de arbeidsmarkt - opvallend goed, 
terwijl zij ook uit een eenvoudig milieu afkomstig zijn. Het feit dat zij 
voor het overarote deel 'onderinstromer' zijn in het Nederlandse on
derwijs, verkl~art hun relatief goede positie slechts zeer gedeeltelijk. 
Turkse en Marokkaanse onderinstromers presteren nog steeds veel slech
ter dan hun Zuid-Europese leeftijdgenoten. 

Rol etnische gemeenschap. Om inzicht te krijgen in de verschillen in school
aedraa én delinquentie moet ook worden gekeken naar de invloed die 
de etnische gemeenschap uitoefent op de relaties binnen de gezinnen, 
en op het gedrag van jongeren. Als groepscohesie gepaard gaat aan een 
effectieve sociale controle, kan dit gezinsrelaties bestendigen die belem-

535 



ETNiSCHE MINDERHEDEN EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 

merend werken op de onderwijsloopbaan van jongeren. Dit werd in 
paragraaf 17.2 duidelijk gemaakt aan de hand van een vergelijking tus
sen Portugese en Turkse jongeren. Groepscohesie, en een zekere sociale 
controle, zou ook marginalisering van jongeren mede kunnen helpen 
voorkomen. Het gebrek aan gezins- en groepscohesie wordt wel gezien 
als een van de oorzaken van delinquentie onder Marokkaanse jongeren. 

Niet alleen op de 'harde' sectoren onderwijs en arbeidsmarkt is er sprake 
van toenemende verscheidenheid als we de jongeren onderling en met 
hun ouders vergelijken. Om inzicht te krijgen in de verschillen die er 
tussen en binnen groepen jongeren bestaan, moeten we ook hier kijken 
naar bovengenoemde factoren: verblijfsduur, sociaal-economische po
sitie en etnische gemeenschap. In het algemeen is het zo dat hoe lano-er 
men in Nederland is, hoe meer en beter men Nederlands spreekt en hoe 
meer men ook omgaat met Nederlanders. Niet alleen de verblijfsduur is 
echter van belang, maar ook de sociale verbanden waarin de jongeren 
in Nederland van jongs af aan verkeren. Als zij opgroeien in gezinnen 
die functioneren in een hecht netwerk waar sociale controle effectief is, 
is het voor jongeren het moeilijkst om zich te onttrekken aan gedrags
en verwachtingspatronen van de oudere generatie. Als de ouders er
voor beducht zijn dat hun kinderen te veel zullen 'vernederlandsen', 
beïnvloedt dit de keuze van vrienden en vriendinnen. Met name onder 
Turken en Marokkanen kan men in algemene zin zeggen dat meisjes 
wat dit betreft minder bewegingsvrijheid hebben dan jongens. 
Surinaamse en Antilliaanse jongeren gaan veel vaker om met Nederlan
ders dan met leden van de eigen groep. Meisjes binnen deze groepen 
wordt veel meer bewegingsvrijheid toegestaan dan Turkse en 
Marokkaanse meisjes. Ouderlijke bemoeienis bij de partnerkeuze be
staat eigenlijk alleen onder deze laatste twee groepen. Met name van 
Turken is bekend dat deze bemoeienis nóg sterker is als de betreffende 
gezinnen zijn opgenomen in streeknetwerken. 

Het beeld dat hierboven werd geschetst, is een momentopname van jon
geren in de leeftijdklasse 15-25 jaar. Het kan geen eindoordeel zijn over 
hoe een nieuwe generatie allochtonen zich ontwikkelt. Het is bijvoor
beeld niet geheel duidelijk hoe deze groep - voor het grootste deel de 
tussengeneratie - zich met het ouder worden verder maatschappelijk 
zal ontwikkelen. Bovendien is de tweede generatie in aantocht. Met uit
zondering van Molukkers en Zuid-Europeanen heeft de tweede gene
ratie nog nauwelijks de arbeidsmarkt betreden. De meerderheid zit nog 
op school, zodat niet te zeggen is welk onderwijsniveau de tweede o-e
neratie uiteindelijk zal behalen, alhoewel er wel enige aanwijzingen zijn 
dat dit niveau hoger is dan dat van de tussengeneratie. Zullen de waar
schijnlijk betere diploma's van de tweede generatie ook leiden tot be
tere kansen op de arbeidsmarkt? Het is riskant om hier een uitspraak 
over te doen. Veenman (1994) stelde vast dat de afgelopen tien jaar wel-

iswaar een absolute verbetering te zien heeft gegeven van het onderwijs
niveau van allochtonen, maar dat dit niveau in relatieve termen (in ver
gelijking met autochtone leeftijdgenoten) niet is verbeterd, in sommige 
gevallen zelfs is verslechterd. En het is nu juist de relatieve waarde van. 
diploma's die de kansen van jongeren op werk bepalen. Een dergelijke 
ontwikkeling van absolute vooruitgang, maar relatieve stagnatie of 
zelfs achteruitgang - zou zich ook de komende jaren kunnen voordoen. 
Bovendien is de arbeidsmarkt zelf ook in ontwikkeling, zowel aan de 
vraag- als aan de aanbodzijde. Het is daarom moeilijk om te voorspel
len of, op de middellange termijn, de tijd in het voordeel zal werken van 
deze eerste generatie jongeren die volledig in Nederland opgroeit. 

Wel kunnen we aannemen dat de ontwikkeling naar grotere verschei
denheid op het punt van taalbeheersing, sociale contacten, vrijetijdsbe
steding en gezinsvorming zich verder zal doorzetten. Met het toene
men van de verblijfsduur zijn ook de etnische gemeenschappen in ont
wikkeling en verliezen bepaalde gewoonten langzamerhand aan van
zelfsprekendheid. Ontwikkelingen op het gebied van de partnerkeuze 
gaan echter nog niet in alle gevallen in de richting van een toenemende 
keuze voor een Nederlander of een Nederlandse. Vooral bij Turken is 
dat (vooralsnog) niet zo. Wat we bij hen wél zien, zij het in uiterst prille 
vorm, is een toenemende individualisering bij de partnerkeuze. Dit im
pliceert een toenemende oriëntatie op de huwelijksmarkt van in Neder
land opgegroeide landgenoten en - niet minder belangrijk - meer eigen 
inbreng in het bepalen van het moment van het huwelijk. 
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